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บริษัท วินเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 
Winnergy Medical Public Company Limited 

 

เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน 
โดย เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 120,000,000 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.10 บาท 
 

ระยะเวลาจองซือ้ : วนัท่ี 30 เมษายน 2564 และ วนัท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2564 
 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ  
บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสือชีช้วน 
25 พฤศจิกายน 2563 

วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบั 
28 เมษายน 2564 

 
ค าเตือน 
 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรพัยแ์ละเงื่อนไขของ
หลกัทรพัย ์รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วนนี ้มิไดเ้ป็นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัยแ์นะน าให้ลงทุนในหลักทรพัย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย หรือรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัย์
และหนงัสือชีช้วนนีแ้ต่อย่างใด ทัง้นี ้การรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอื
ชีช้วนนีเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์
 หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนมีขอ้ความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั ผูถ้ือหลกัทรพัย์ที่ไดซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสือชี ้
ชวนนีมี้ผลบังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรพัย์อยู่  มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจา้ของหลักทรพัย์ได้ตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทัง้นี ้ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ไดรู้ห้รือควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วนเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนับจากวนัที่แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 
 บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชีช้วนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900  โทรศัพท์ 0-2033-9999 ในทุกวันท าการของส านักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 
 

ค าเตอืน : การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตดัสนิใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/


บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 

  

สารบัญ 
หน้า 
 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) 1.0-1 
 
ส่วนที ่2  บริษทัทีอ่อกหลักทรัพย ์  
 ส่วนที ่2.1 วัตถุประสงคก์ารใชเ้งนิ 0-1 
 ส่วนที ่2.2 การประกอบธุรกิจ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1-1 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 2-1 
3. ปัจจยัความเส่ียง 3-1 
4. การวจิยัและพฒันา 4-1 
5. ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 5-1 
6. โครงการในอนาคต 6-1 
7. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 7-1 
8. ขอ้มลูส าคญัอื่น 8-1 

 ส่วนที ่2.3  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
9. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 9-1 
10. โครงสรา้งการจดัการ 10-1 
11. การก ากบัดแูลกจิการ 11-1 
12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 12-1 
13. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง 13-1 
14. รายการระหว่างกนั 14-1 

 ส่วนที ่2.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
15. ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั 15-1 
16. การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 16-1 

 
ส่วนที ่3  ขอ้มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลกัทรัพย ์  

1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 3.0-1 
2. ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 3.0-6 
3. ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 3.0-7 
4. ขอ้มลูทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ท่ีเสนอขาย 3.0-8 
5. ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง 3.0-9 
6. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 3.0-10 

 
ส่วนที ่4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 

  

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน สมหุบ์ญัชี และเลขานกุารบรษิัท 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท 

(Compliance) 
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 งบการเงิน ส าหรบังวดบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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ค านิยามศัพท ์
บริษัทไดก้ ำหนดค ำนยิำมศพัทส์ ำหรบัใชใ้นเอกสำรฉบบันีเ้ท่ำนัน้ ทัง้นี ้บรษิทัไม่ไดเ้รียงค ำนยิำมตำมตวัอกัษร แต่เรียงตำมหมวดหมู่เพยีงเพือ่
ควำมสะดวกในกำรอ่ำนเอกสำรฉบบันี ้

 
 บรษิัท หรือ WINMED หมายถึง บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 AND หมายถึง บรษิัท อะนิวเดย ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อย 
 WHO หมายถึง บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 BS หมายถึง บรษิัท ไบโอ สเปซ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 PAN หมายถึง บรษิัท แพนไซเอ็นซ ์1999 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทภายใตก้ารควบคมุ

เดียวกนั 
 BP หมายถึง บรษิัท ไบโอพล ูจ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 Pro-Lab หมายถึง บรษิัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั ซึง่เป็น

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 HIV หมายถึง Human Immunodeficiency Virus คือ ไวรสั เฮช ไอ วี สาเหตขุองการ

เกิดโรคเอดส ์
 HBV หมายถึง Hepatitis B virus คือ เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ บี 
 HBC หมายถึง Hepatitis C virus คือ เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ ซี 
 HPV หมายถึง Human Papillomavirus คือ ไวรสั เฮช พี วี สาเหตหุลกัของการเกดิ

มะเรง็ปากมดลกู 
 US-FDA หมายถึง Food and Drug Administration คือ องคก์ารอาหารและยาแห่ง

สหรฐัอเมรกิา 
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 mai หมายถึง ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
 ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 IOD หมายถึง สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 TSD หรือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ หมายถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 APM หรือ ที่ปรกึษาทางการเงิน หมายถึง บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

         ส่วนที่ 1.0 ส่วนที่ 1.0 หนำ้ 1 

ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ตอ่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (“IPO”) 

เพื่อซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
บริษัท วนิเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที ่30 เมษายน 2564 และ วนัที ่5 - 6 พฤษภาคม 2564  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
 ผู้เสนอขาย: บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน)  (“บรษิัท” หรือ “WINMED”) 
      เลขทะเบียนบริษัท: 0107563000240 
 ประเภทธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดตรวจเพื่อกำรวิเครำะห ์วินิจฉัยและ/หรือบ ำบัดรกัษำ รวมถึง

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวข้อง และจ ำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พื่อกำรเก็บรกัษำโลหิตและ
ผลิตภณัฑข์องโลหิต เพื่อกำรวิเครำะห ์วินิจฉัยและ/หรือบ ำบัดรกัษำโรค ซึ่งไดน้ ำเขำ้จำกผูผ้ลิตชัน้น ำในต่ำงประเทศ อีกทั้ง เป็น
ตวัแทนของบริษัทผูใ้หบ้ริกำรตรวจวินิจฉัยดำ้นพันธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรตรวจสำรพันธุกรรมและควำม
ผิดปกติของทำรกในครรภ ์

บรษิัทย่อยประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี ที่เก่ียวกบัสขุภำพและสขุอนำมยั 
อำทิ เครื่องดกัจบัยงุและแมลงดดูเลือด และชดุก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและชีวภำพหกปนเป้ือน  
จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย : 120,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ: 30.00 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของ
บรษิัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :  
  1) เสนอขำยต่อบคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย:์ 90,000,000 หุน้ 
  2) เสนอขำยต่อผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัทและบรษิัทย่อย: 18,000,000 หุน้ 
  3) เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรือ พนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย: 12,000,000 หุน้ 

      เงือ่นไขในการจ าหน่าย      รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
   ไม่รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best effort) 
 ราคาเสนอขายตอ่ประชาชน : 3.10 บาท/หุน้  มูลค่าการเสนอขาย : 372,000,000 บาท 
 มูลค่าทีต่ราไว้ (par) : 0.50 บำท/หุน้ 

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.67 บำท/หุน้ กรณีค ำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่ง
เท่ำกบั 188.79 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัปัจจบุนัก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกบั 280.00 ลำ้นหุน้ 
หรือเท่ำกับ 0.47 บำท/หุน้ กรณีค ำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งเท่ำกับ 188.79 ลำ้นบำท หำร
ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกบั 400.00 ลำ้นหุน้ 
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพในชว่ง 6 เดือนกอ่นหน้าย่ืนค าขออนุญาตตอ่ส านักงานจนถึงช่วงเสนอขาย: 
   ✓   ไม่มี 
           มี จ ำนวนหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพที่เสนอขำย ..... หุน้     รำคำเสนอขำย ..... บำท/หน่วย 

      ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์การกู้ยืมจากกลุ่มทีป่รึกษาทางการ
เงินและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์และความสัมพันธอ์ื่นที่อาจท าให้ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพยข์าดความเป็นอิสระในการท าหน้าที ่

                  ไม่มี  มี..................................................................... 
 ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่สนอขาย 

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทที่เสนอขำยในครัง้นี ้พิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธิต่อ

ขอ้มลูสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วน  ซึ่งเป็นเพียงขอ้มลูสรุปเก่ียวกับกำร
เสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของบรษิัทที่ออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์(“บริษัท”) ดงันัน้ ผูล้งทุนตอ้งศึกษำขอ้มลูในรำยละเอียด
จำกหนังสือชีช้วนฉบบัเต็ม ซึ่งสำมำรถขอไดจ้ำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัย์และบริษัท หรืออำจศึกษำขอ้มูลไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนท่ีบรษิัทยื่นต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดท้ี่ website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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หุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี ้รำคำหุน้ท่ีเสนอขำยหุน้ละ 3.10 บำท คิดเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 24.04 
เท่ำ โดยค ำนวณก ำไรสุทธิต่อหุน้จำกผลก ำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมำสยอ้นหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2563 ซึ่งมีก ำไรสทุธิส่วนของบรษิัทใหญ่เท่ำกบั 51.59 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิัทหลงัจำกกำรเสนอขำย
หุน้ในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกบั 400 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) จะไดก้ ำไรสทุธิต่อหุน้ (Earnings Per Share) เท่ำกบั 0.1290 บำท 

อย่ำงไรก็ตำมผูล้งทุนควรทรำบว่ำอัตรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่ำว ค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินงำนใน
อดีต 4 ไตรมำสยอ้นหลงั ซึ่งไม่สะทอ้นถึงผลกำรด ำเนินงำนหรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทในปัจจุบนัหรือในอนำคต 
และไม่ไดเ้ป็นอตัรำส่วนท่ีสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบไดโ้ดยตรง เนื่องจำกเป็นอตัรำส่วนในช่วงเวลำที่ต่ำงกนั        

     สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จ ำนวน 64,697,260 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 16.17 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้

      ตลาดรอง :   SET  mai 
 หมวดธุรกิจ :    หมวดสินคำ้อปุโภคบรโิภค 
      เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน :     Profit test         Market capitalization test  
 
วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ : 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิลงทนุทีใ่ช ้
จากการระดมทนุ 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ
โดยประมาณ 

1. ลงทนุก่อสรำ้งหอ้งปฏิบตัิกำรตรวจหำเชือ้ไวรสั HPV ผ่ำน
ชดุเก็บเซลลผิ์ดปกติที่ปำกมดลกู จำกชอ่งคลอดดว้ยตนเอง 
(Self Collect)/1 

17.00 - 22.00 ลำ้นบำท 2564 - 2566 

2. ลงทนุก่อสรำ้งหอ้งปฏิบตัิกำรท่ีครอบคลมุดำ้นงำน กำร
เตรียมผลิตภณัฑเ์ซลลเ์พื่อกำรรกัษำดว้ยวิธีเซลลบ์ ำบดั 
(Cell Therapy) /1 

65.00 - 80.00 ลำ้นบำท 2564 - 2566 

3. ช ำระคืนเงินกู้/2 200.00  ลำ้นบำท 2564 
4. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนในกจิกำร 47.48 ลำ้นบำท 2564 

รวมทัง้สิน้ 302.00 – 349.48 ลำ้นบำท  
หมำยเหต ุ: /1 รำยละเอียดเพ่ิมเติมหวัขอ้ 2.2.6 โครงกำรในอนำคต 

 /2 กำรช ำระคืนเงินกูส้่วนหนึ่งเป็นกำรช ำระคืนเงินกูท้ี่ใชใ้นกำรจ่ำยเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ก่อนกำรเสนอขำยตอ่ประชำชนเป็นครัง้แรก 
และซือ้อำคำรที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้งจำกบริษัทที่เกี่ยวโยงกนั 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เหลือจำกกำรหกัเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมำยและบริษัทก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท โดยขึน้อยู่กับแผนกำรด ำเนินงำน 
ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต และตอ้งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำน
โดยปกติของบรษิัทและบรษิัทย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญั ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้เห็นสมควร 

บรษิัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เหลือจำกกำรหกัเงินส ำรองต่ำง ๆ ทกุประเภท
ที่กฎหมำยและบริษัทย่อยก ำหนดไว ้โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทย่อย โดยขึน้อยู่กับแผนกำร
ด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต และตอ้งไม่กระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนโดยปกติของบรษิัทย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญั ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทย่อย และ/หรือ ผูถื้อหุน้เห็นสมควร 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย ์: 

บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท” หรือ ”WINMED”) ก่อตัง้โดยคณุนนัทิยะ ดำรกำนนท ์เมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 
2547 ในนำม “บริษัท ลำ วีนัส เอสเทธิค จ ำกัด” ดว้ยทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่ำกับ 5.00 ล้ำนบำท  โดยบริษัทได้จดทะเบียนสถำน
ประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทยกับส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ (อย.) เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกล ปัจจุบนับรษิัทผูน้  ำเขำ้ และจ ำหน่ำยเครือ่ง และชุดอุปกรณ ์ส ำหรบักำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์
วินิจฉัย และกำรบ ำบัดรกัษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งไดน้ ำเขำ้จำกผูผ้ลิตชัน้น ำในต่ำงประเทศ อีกทั้ง เป็นตวัแทนของบริษัทผูใ้หบ้ริกำรตรวจ
วินิจฉัยดำ้นพนัธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรตรวจสำรพนัธุกรรมและควำมผิดปกติของทำรกในครรภ ์โดยบริษัทไดร้บั
กำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตชัน้น ำ 23 บรษิัท ใน 12 ประเทศ อำทิ บรษิัท Miltenyi Biotec ประเทศเยอรมนี 
ซึ่งเป็นผูผ้ลิตเครื่องมือแพทยท์ี่ใชส้  ำหรบัใชใ้นกำรคดัแยก Stem Cell เพื่อใชป้ระกอบกำรรกัษำโรคมะเรง็ บรษิัท Haemonetics ประเทศ
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สหรฐัอเมรกิำ ผูผ้ลิตเครื่องมือแพทยท์ี่ใชป่ั้นแยกพลำสมำและเกล็ดโลหิต และ บรษิัท Grifols ประเทศสเปน ผูผ้ลิตชุดตรวจส ำหรบัตรวจ
โลหิตเพื่อดูภำวะกำรติดเชือ้จำก HIV HBC และ HCV เป็นตน้ ซึ่งลักษณะกำรแต่งตัง้มีทัง้กำรแต่งตัง้เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย (Exclusive Distributor) และเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยทั่วไป (Non-Exclusive Distributor) โดยกลุ่มลกูคำ้ของบรษิัท ไดแ้ก่ 
โรงพยำบำลต่ำงๆ ทั่วประเทศ องคก์รกำรกุศล (ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย) สถำบนัศึกษำทำงกำรแพทย ์คลินิก และ
บคุลำกรทำงกำรแพทย ์ทัง้ภำครฐัและเอกชน   

บรษิัทมีบริษัทย่อย 1 บรษิัท คือ บรษิัท อะนิวเดย ์จ ำกดั (“AND”) ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์
เทคโนโลยี ที่เก่ียวกับสุขภำพและสุขอนำมัย อำทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดก ำจัด/จั ดกำรสำรเคมีและชีวภำพหก
ปนเป้ือน  

ทัง้นี ้บรษิัทและบรษิัทย่อยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี ้ 
1. กลุ่มผลิตภัณฑท์างการแพทย ์

1.1 ผลิตภัณฑด์ูแลสุขภาพสตรี (WOMEN HEALTH CARE) : แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์ ำหรบักำร
ตรวจหำเชือ้มะเรง็ปำกมดลกู และ ผลิตภณัฑก์ลุ่มเวชศำสตรม์ำรดำและทำรก 

1.2 ผลิตภัณฑธ์นาคารโลหิต (BLOOD BANKING) : ผลิตภัณฑ์ส ำหรบัใชใ้นกำรแยกส่วนประกอบของโลหิต 
และอปุกรณต์่ำงๆที่เก่ียวขอ้งกบังำนธนำคำรโลหิต 

1.3 ผลิตภัณฑค์วามปลอดภัยของโลหิต (BLOOD SAFETY) : ผลิตภณัฑส์ ำหรบักำรหำสำรพนัธุกรรมของเชือ้
ก่อโรคต่ำงๆ (Nucleic Acid Testing : NAT) และส ำหรับกำรยับยั้งเชื ้อจุลชีพ(Pathogen Inactivation) ใน
โลหิตของผูบ้รจิำคโลหิต  

1.4 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บ าบัด (CELL THERAPY) : บริกำรดำ้นกำรแพทยท์ี่ เก่ียวข้องกับวิทยำกำร
สมยัใหม่ ดำ้นกำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิด (Stem Cells) 

2. กลุ่มผลิตภัณฑอ์ื่น 
2.1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่  : เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรสรรหำผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมี

คณุสมบตัิพิเศษ อำทิ เครื่องตรวจคดักรองผูป่้วยอตัโนมตัิ เครื่องบรหิำรกลำ้มเนือ้อุม้เชิงกรำน 
2.2 ผลิตภัณฑก์ าจัดพาหะเชือ้ : อำทิ เครื่องดกัจบัยงุและแมลงดดูเลือดอื่นๆ (จ ำหน่ำยในนำม AND) 
2.3 ผลิตภัณฑค์วบคุมการติดเชือ้ : เป็นกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่ช่วยควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชือ้โรค 

ไดแ้ก่ ชดุก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและสำรชีวภำพหกปนเป้ือน (จ ำหน่ำยในนำม AND) 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัเขำ้ลงทุนในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำทอรี่ แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ำกัด (“Pro-Lab”) ที่ด  ำเนินธุรกิจ

เก่ียวกับหอ้งปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะหท์ำงกำรแพทย ์(หอ้ง Lab) เป็นกำรใหบ้ริกำรรบัวินัจฉัย/ตรวจ และวิเครำะหโ์รคเฉพำะทำงหรือ
โรคติดต่อ 

 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ณ วนัท่ี 5 มนีำคม 2564  รำยชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีรำยละเอียด ดงันี ้

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุน้ 

ก่อน IPO 
(Par = 0.50 บาท) 

หลัง IPO 
(Par = 0.50 บาท) 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มครอบครวันำยสเุมธ ดำรกำนนท ์ 276,339,060 84.79 276,339,060 59.35 
 1.1 บรษิัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ จ ำกดั/1 182,785,820 65.28 182,785,820 45.69 

 1.2 Dara Investment Limited/2 54,598,320 19.50 54,598,320 13.65 
 1.3 นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ 60 <0.01 60 <0.01 

2. นำงสำวจิณหธำน ์ ปัญญำศร/3 38,954,860 13.91 38,954,860 9.74 
3. นำงพินิจพร ดำรกำนนท ์เกษมทรพัย ์ 3,660,940 1.31 3,660,940 0.91 
 รวมก่อนเสนอขาย IPO 280,000,000 100.00 280,000,000 70.00 
 ประชาชนทั่วไป (IPO) -- -- 120,000,000 30.00 
 รวมหลังเสนอขาย IPO 280,000,000 100.00 400,000,000 100.00 

หมายเหตุ :  /1 รำยชื่อผูถ้ือหุน้บริษัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ จ ำกดั เป็น Non-Operating Holding Company ของครอบครวันำยสเุมธฯ ที่มีวตัถปุระสงค ์
เพ่ือลงทนุในธุรกิจอ่ืนในอนำคต โดยรำยชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 10 มีนำคม 2564 ประกอบดว้ย 
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ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล จ ำกดั(1) 4,844,998 51.00 

2. Dara Investment Limited 4,655,000 49.00 
3. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ 1 0.00 
4. นำงสำวจิณหธำน ์ ปัญญำศร 1 0.00 
 รวม 9,500,000 100.00 

หมำยเหต ุ:  (1) รำยชื่อผูถ้ือหุน้บริษัท วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล จ ำกดั เป็น Family Holding 
Company ของครอบครวันำยสเุมธฯ โดยรำยชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 10 
มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนสามัญ 

(หุ้น) 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

1. นำยสเุมธ ดำรกำนนท ์ 99,998 100.00 

2. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท์ 1 0.00 
3. นำงสำวจิณหธำน ์ ปัญญำศร 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

หมำยเหต ุ: บคุคลล ำดบัที่ 1 เป็นบิดำของบคุคลล ำดบัที่ 2 
 

/2 รำยชื่อผูถ้ือหุน้ Dara Investment Limited เป็นบริษัทที่ตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจีน 
เพื่อถือหุน้ของครอบครวันำยสเุมธฯ โดยรำยชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 เมษำยน 2564  ประกอบดว้ย 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนสามัญ 

(หุ้น) 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

1. Dara International Inc.(2) 2,019,378 100.00 
 รวม 2,019,378 100.00 

หมำยเหต ุ:  (2) รำยชื่อผู้ถือหุ้น Dara International Inc. เป็นบริษัทที่ตั้งขึน้ภำยใต้
กฎหมำยของหมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นใน
บ ริษั ท อ่ื น  (Holding Company) ณ  วัน ที่  14 ก รกฎ ำคม  2563 
ประกอบดว้ย 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นำยสเุมธ ดำรกำนนท์ 23,934 100.00 

2. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ 1 0.00 
 รวม 23,935 100.00 

 
/3 บคุคลล ำดบัที่ 3 เป็นภรรยำของบคุคลล ำดบัที่ 1.3 

 

คณะกรรมการบริษัท : รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัท่ี วนัที่ 5 มีนำคม 2564 มีจ ำนวน 10 ทำ่น ประกอบดว้ย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัดิ ์ โรจนส์รุกิตต ิ ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยพิศทุธ์ิ  อำรีมิตร กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงขวญัธิดำ  วฒันวรกิจกลุ กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. พญ. เรณ ู อบุล กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยอมัรณิ  ภทัรนำวิก/1 กรรมกำรบรษิัท 
6. นำยนนัทิยะ  ดำรกำนนท์/1 กรรมกำรบรษิัท  
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7. นำยธนกร  วิทยะสิรนินัท์/1 กรรมกำรบรษิัท 
8. นำยมนสั  สภุำพ กรรมกำรบรษิัท  
9. นำยบญุเถลิง  ค ำปวนบตุร กรรมกำรบรษิัท  
10. นำงสำวยอดจฑุำ  กญุชร ณ อยธุยำ กรรมกำรบรษิัท 

หมำยเหตุ :    /1นำยอมัริณ ภทัรนำวิก นำยธนกร วิทยะสิรินนัท ์และนำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์เป็นตวัแทนจำกผูถ้ือหุน้ใหญ่ (นำยสุเมธ ดำรกำนนท)์ ส่ง
เขำ้มำเป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งนำยสเุมธฯ ถือว่ำเป็นผูมี้อ ำนำจควบคุมกิจกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท์ี่ กจ.17/2551 เรื่อง กำรก ำหนดนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์ส ำหรบันำยมนัส สุภำพ นำย
บุญเถลิง ค ำปวนบุตร และนำงสำวยอดจุฑำ กุญชร ณ อยุธยำ เป็นกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร ทัง้นี ้นำยสุเมธฯ และนำยนันทิยะฯเป็น
บคุคลที่กระท ำรว่มกนั (Concert Party)  

 
โดยมีนำงสำวยอดจฑุำ กญุชร ณ อยธุยำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท 

 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
 กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ นำยนันทิยะ ดำรกำนนท์ นำยธนกร วิทยะสิรินันท์ นำยมนัส สุภำพ                 
นำยบญุเถลิง ค ำปวนบุตร นำงสำวยอดจฑุำ กญุชร ณ อยธุยำ กรรมกำรสองในหำ้คนนีล้งลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของ
บรษิัท 
 
ข้อจ ากัดอ านาจของกรรมการ : -ไม่มี- 

 
กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน คือ นำงขวัญธิดำ วัฒนวรกิจกุล จบ
ก ำรศึ ก ษ ำป ริญ ญ ำ โท  Master of Arts in Human & Environment Studies, Political Economy Major Political Science and 
Economics, Kyoto University, Japan ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบผูท้ี่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอท่ีจะท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

 

โครงสร้างรายได้ :  
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1) โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำย ซึ่งสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั ดงันี ้
1.1) กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภณัฑย์่อย ดงันี ้

1) ผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี (WOMEN HEALTH CARE) 
2) ผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต (BLOOD BANKING) 
3) ผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต (BLOOD SAFETY) 
4) ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั (CELL THERAPY) 

1.2) กลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภณัฑย์่อย ดงันี ้
1) ผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ 
2) ผลิตภณัฑก์ ำจดัพำหะเชือ้ 
3) ผลิตภณัฑค์วบคมุกำรติดเชือ้ 

2) รำยไดค้่ำเช่ำ 
 
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ดังนี ้  

โครงสร้างรายได ้
แยกตามประเภทผลติภัณฑ ์

ปี 2561/1 ปี 2562/1 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1.รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 477.88  92.62 453.19 90.95 490.21 92.31 
   1.1 กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ 442.72 85.80 429.23 86.14 471.19 88.73 
 1) ผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 147.16 28.52 149.88 30.08 137.63 25.92 
 2) ผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 130.13 25.22 132.73 26.64 151.47 28.52 
 3) ผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 122.87 23.81 110.22 22.12 156.02 29.38 
 4) ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั 42.55 8.25 36.40 7.30 26.07 4.91 
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   1.2 กลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่น/2  35.16 6.81 23.96 4.81 19.02 3.58 
2. รำยไดค้ำ่เชำ่/3 36.28 7.03 39.19 7.86 40.33 7.59 

รวมรายได้ 514.16 99.65 492.38 98.81 530.54 99.90 
3. รำยไดอ้ื่น/4 1.80 0.35 5.92 1.19 0.51 0.10 

รายได้รวม 515.96 100.00 498.30 100.00 531.05 100.00 
 

หมายเหตุ :  /1 บริษัทไดมี้กำรจดัโครงสรำ้งกิจกำรเพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพ่ือเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยในปี 2562 

1) บริษัทรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือแพทย ์และวัสดุอุปกรณ์กำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษัท วินเนอรย์ี่โฮลดิง้ 
จ ำกัด (WHO), บริษัท ไบโอพูล จ ำกัด(BP) และบริษัท ไบโอสเปซ จ ำกัด (BS) และรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องใช้ทำง
วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (จ ำหน่ำยเครื่องดกัจับยงุ และแมลงดดูเลือด) จำก WHO และบริษัท แพนไซเอ็นซ ์1999 จ ำกดั (PAN)  

2) บริษัทและบริษัทย่อยไดท้ยอยรบัซือ้เครื่องมือทำงกำรแพทยว์สัดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์และสินคำ้คงเหลือจำก WHO, BP, BS และ 
PAN 

3) บริษัทไดร้บัโอนสินทรพัยถ์ำวรซึ่งเป็นเครื่องมือแพทยท์ัง้หมดจำก WHO ซึ่ง ณ วนัรบัโอนสินทรพัยด์งักล่ำวบริษัทไม่ไดร้บัสินทรพัยส์ุทธิ
อ่ืนใดจำกกำรรบัโอนส่วนงำนดงักล่ำว  
ดังนั้น กำรน ำเสนองบกำรเงินรวมส ำหรับงวดบัญชีปี 2562 และงวดบัญชีปี 2561 จึงได้จัดท ำเพื่อสะท้อนฐำนะกำรเงินผลกำร

ด ำเนินงำนกระแสเงินสดตำมเนือ้หำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนว่ำบริษัทในกลุ่มได้ด ำเนินธุรกิจ
ภำยใตก้ำรรวมธุรกิจกนัมำตัง้แต่แรก 

/2 กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น หมำยถึง ผลิตภัณฑป์ระเภทเครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และผลิตภัณฑท์ี่จ  ำหน่ำยโดยบริษัท และ AND ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดยผลิตภณัฑท์ี่จ  ำหน่ำยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ไดแ้ก่ เครื่องดกัจบัยงุและแมลงดดูเลือดอื่นๆ   

/3 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ได้น ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2561) รวมถึงแนวทำงปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 
มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่องรำยไดจ้ำกสัญญำที่ท ำกับลูกคำ้ มำใชก้ับ
สญัญำที่ท ำกับลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับอ่ืน กล่ำวคือ บริษัทจะรบัรูร้ำยไดท้ี่เกิดขึ ้นจำก
สญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ โดยจะรบัรูร้ำยไดใ้นจ ำนวนที่สะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคำดว่ำจะมีสิทธิไดร้บัจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำร
ที่ไดส้่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้  

  สืบเนื่องจำกนโยบำยกำรจัดซือ้จัดจำ้งน ำ้ยำตรวจวินิจฉัยทำงหอ้งปฏิบัติกำรที่มกัจะมีกำรระบุคุณสมบตัิของชุดเครื่องมือทัง้เพื่อกำร
เก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินิจฉัย และกำรบ ำบัดรกัษำทำงกำรแพทย ์ประกอบเขำ้ไปเป็นส่วนหนึ่งในประกำศคุณลกัษณะของชุดตรวจนัน้ๆ 
เพ่ือเป็นกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงของหน่วยงำนรำชกำรและลกูคำ้ ทำงบริษัทไดจ้ดัใหมี้กำรบริกำรชดุเครื่องมือที่ใชก้บัชดุตรวจและวินิจฉยัโรค
พรอ้มกำรติดตั้ง พรอ้มใชง้ำน ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เป็นคู่สญัญำกับบริษัท  ดังนัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 15 ท ำใหบ้ริษัทตอ้งแยกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ ออกจำกกำรติดตัง้เครื่องเพื่อใหพ้รอ้มใชง้ำน (แยกรำยไดจ้ำกกำรขำย และ
รำยไดค้่ำเช่ำ) เพ่ือสะทอ้นสิ่งตอบแทนจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำรใหช้ดัเจน ทัง้นี ้บริษัทค ำนวณรำยไดค้่ำเช่ำ โดยคิดจำกสดัส่วนค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำซ่อมบ ำรุง ของเครื่องตรวจวินิจฉยัต่อตน้ทนุรวมในงวดบญัชีนัน้ ๆ คณูกบัรำยไดร้วมของงวดบญัชีนัน้ 

  เพื่อเป็นกำรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทยท์ี่ชัดเจน บริษัทจึงจัดท ำตัวเลขรำยไดจ้ำกกำรขำย 
โดยรวมรำยไดค้่ำเช่ำที่ถกูปันออก จำกผลของกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีขำ้งตน้ กลบัเขำ้เป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ำงกำร
แพทย ์โดยมีรำยละเอียด รำยไดเ้ป็นดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 
แยกตามประเภทผลิตภัณฑ ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์       

 1) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 157.90  32.96 162.74  34.74 150.54 29.43 
 2) กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 141.45  29.53 145.17  30.99 162.44 31.76 
 3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภัยของโลหิต 133.38  27.85 120.65  25.76 171.94 33.61 
 4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั     46.27  9.66     39.86  8.51 26.60 5.20 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑท์างการแพทย ์ 479.00 100.00 468.42 100.00 511.52 100.00 
 

/4  รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดเ้บ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
 

 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

         ส่วนที่ 1.0 ส่วนที่ 1.0 หนำ้ 7 

ปัจจัยความเสี่ยง : 
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากการสั่งซือ้สินค้าจากผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทยร์ายใหญ่ในต่างประเทศ 
บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดตรวจ เครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำรแพทยแ์ละวิทยำศำสตร ์เพื่อกำรเก็บ กำรวิเครำะห ์

วินิจฉัยและกำรบ ำบัดรักษำ โดยน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ผ่ำนกำรท ำสัญญำแต่งตั้งเป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
(Distributor Agreement) ภำยใตต้รำสินคำ้ของผูผ้ลิต ซึ่งบริษัทไดร้บัแต่งตัง้ทัง้รูปแบบกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย (Exclusive Distributor Agreement) และ ผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยทั่วไป (Non-Exclusive Distributor Agreement) ซึ่งใน
ปัจจุบนับริษัทไดร้บัแต่งตั้งเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้จำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 23 รำย ซึ่งบริษัทอำจมีควำมเส่ียง
จำกกำรไม่ไดต้่อสัญญำ หรือกำรบอกเลิกสัญญำ ซึ่งกำรที่บริษัทไม่ไดร้บักำรต่อสัญญำผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย อำจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรำยไดข้องบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตเครื่องมือแพทยใ์นต่ำงประเทศ ดังนี ้

1) บริษัทมีกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย ซึ่งแบ่งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
(Exclusive Distributor Agreement) 2 รำย และเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยทั่วไป 1 รำย (Non-Exclusive Distributor 
Agreement) โดยมีสดัส่วนกำรสั่งซือ้สินคำ้ในปี 2561 ถึงปี 2563 รวมเฉล่ียปีละประมำณรอ้ยละ 70 ถึงรอ้ยละ 75 ของ
มลูค่ำกำรสั่งซือ้สินคำ้ ท ำใหบ้รษิัทอำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑต์่ำงๆ หำกบริษัท
ไม่ไดร้บักำรต่อสญัญำผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยกบัผูผ้ลิตต่ำงประเทศในอนำคต แต่ทัง้นี ้บรษิัทเป็นคู่คำ้กบัผูผ้ลิตรำยใหญ่
ทัง้ 3 รำยมำโดยต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่ำ 17 ปี และมีกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรต่ออำยุสญัญำแบบอตัโนมตัิ (Automatically 
Renewed) 

2) เงื่อนไขส ำคญัของสญัญำตวัแทนจ ำหน่ำย 
• รูปแบบสญัญำตวัแทนจ ำหน่ำย  

โดยบรษิัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแตเ่พียงผูเ้ดยีวในประเทศไทย (Exclusive Distributor Agreement) 
10 รำย เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยทั่วไป 11 รำย (Non-Exclusive Distributor Agreement) และเป็นรูปแบบอื่นๆ 2 
รำย ซึ่งบรษิัทอำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรเขำ้มำของตวัแทนจ ำหน่ำยรำยอื่น อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทใหค้วำมส ำคญัใน
กำรเจรจำทำงกำรคำ้เพื่อใหไ้ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Distributor) เป็น
อนัดบัแรก จะท ำใหเ้ป็นกำรลดโอกำส และควำมเป็นไปไดใ้นกำรมีคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้กบัผูข้ำยรำยอื่นในประเทศ 
• ระยะเวลำของสญัญำ 

สญัญำที่บรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้ผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลิตแตล่ะรำยก ำหนดอำยแุตกต่ำงกนั ตัง้แต่ 1 ปี ถึง 
3 ปี ซึ่งเป็นอำยุสญัญำที่ค่อนขำ้งสัน้ และอำจเป็นควำมเส่ียงที่บริษัทจะไม่ไดร้บักำรต่ออำยุสญัญำเมื่อครบก ำหนด 
แต่ปัจจบุนับรษิัทมีสญัญำทัง้หมด 23 รำย โดยเป็นสญัญำที่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขต่ออำยุสญัญำอตัิโนมตัิ จ ำนวน 19 
รำย และบริษัทเองไดท้ ำสญัญำกบัผูผ้ลิตแต่ละรำยมำอย่ำงต่อเนื่องส ำหรบั และบรษิัทยงัไม่เคยถูกบอกเลิก หรือไม่
ต่ออำยสุญัญำ 
• เงื่อนไข Minimum Purchase 

ส ำหรบัเงื่อนไข Minimum Purchase จะพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้ หรือจ ำนวนชิน้ท่ีสั่งซือ้ เป็นรำยปีหรือรำย
ไตรมำส แลว้แต่ผูผ้ลิตแต่ละรำย จึงอำจท ำใหบ้ริษัทไดร้บัควำมเส่ียงหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขดงักล่ำวได ้
อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนด Minimum Purchase ที่ระบุในสญัญำแต่ละปี จะเป็นกำรพิจำรณำรว่มกันระหว่ำงบรษิัท
และผูผ้ลิต ผ่ำนกำรประมำณกำรยอดซือ้ของฝ่ำยขำยของบรษิัท เพื่อระบใุนสญัญำใหช้ดัเจน โดยฝ่ำยขำยไดป้ระเมิน
ยอดขำยรว่มกบักลุ่มลกูคำ้จำกขอ้มลูกำรสั่งซือ้ของลกูคำ้ในอดีต รวมกบังบประมำณของลกูคำ้ ซึ่งที่ผ่ำนมำ ยอดขำย
ที่เกิดขึน้จรงิจะใกลเ้คียงกบัประมำณกำรยอดขำยค่อนขำ้งมำก  
 
ทั้งนี ้สัญญำกับผู้ผลิตรำยใหญ่ทั้ง 3 รำยตำมที่กล่ำวในข้อ 1)  มีกำรระบุเงื่อนไข Minimum Purchase ซึ่งตลอด

ระยะเวลำกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของทั้ง 3 บริษัท มีเพียง 1 ครัง้ที่บริษัทไม่สำมำรถท ำไดต้ำม Minimum Purchase 
เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มตน้ของกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หม ่ซึ่งอยู่ในช่วงท ำกำรตลำด อย่ำงไรก็ตำม กำรผิดเงื่อนไขดงักล่ำวไม่
ส่งผลกระทบต่อสญัญำแต่อย่ำงใด เนื่องจำกทำงบรษิัทมีกำรหำรือและประเมินสถำนกำรณต์่ำงๆ รว่มกบัผูผ้ลิตอยู่เสมอ 
 
3) กำรท่ีผูผ้ลิตเขำ้มำท ำกำรตลำดและจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศเอง 

ในกรณีที่ผูผ้ลิตจะยกเลิกสญัญำผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยกับบริษัท โดยเขำ้มำจ ำหน่ำยในประเทศไทยเองอำจส่งผลให้
บรษิัทขำดรำยไดจ้ำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ัน้ๆ แต่ถำ้จะพิจำรณำควำมเส่ียงก็เห็นว่ำผูผ้ลิตมีขอ้จ ำกัด
และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนหลำยอย่ำง ซึ่งกว่ำ 20 ปี ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับ Supplier 
ต่ำงประเทศ ไม่มีแนวโนม้ที่ Supplier จะเขำ้มำด ำเนินงำนเองโดยตรงแต่อย่ำงใด 
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ทัง้นี ้บรษิัทตระหนกัถึงควำมเส่ียงในกำรเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้จำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศดงักล่ำว แต่เนื่องจำกบรษิัท
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยเครื่องมือ และอปุกรณท์ำงกำรแพทยม์ำกว่ำ 24 ปี ท ำใหบ้รษิัทมีฐำนลกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก และบริษัท
ยงัมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และควำมเชี่ยวชำญ ในกำรน ำเสนอสินคำ้ใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้แต่ละประเภทเป็นอย่ำงดี ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภำพที่โดดเด่นของบริษัท ดว้ยเหตุนี ้ บริษัทจึงไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูผ้ลิตใหเ้ป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้มำโดยตลอด
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัท ำหนำ้ที่เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยที่ดี และใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำและกำรสรำ้งสมัพนัธท์ี่ดี
กบัผูผ้ลิตตลอดมำ ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบรษิัทไดร้บักำรต่อสญัำจำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง  

 
1.2 ความเสี่ยงในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

กำรประกอบกิจกำรของบริษัทจะตอ้งขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจโดยกำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือ
แพทยใ์นประเทศไทย กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รวมถึงตอ้งปฏิบัติตำมระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562) ระเบียบและประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ระเบียบและประกำศของกรมศลุกำกรเก่ียวกบัพิธีกำรน ำเขำ้สินคำ้ เป็นตน้ และเนื่องจำกบรษิัทมี
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลูกคำ้ที่เป็นโรงพยำบำลรัฐบำล บริษัทจึงตอ้งติดตำมระเบียบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงของภำครฐับำลอย่ำง
สม ่ำเสมอ เนื่องจำกรฐับำลมีกำรพฒันำระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้งใหม้ีประสิทธิภำพ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูป้ระกอบกำรมำกขึน้ 
ไดแ้ก่ กำรปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรีว่ำดว้ยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม และ แนวทำง
ปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุดว้ยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market : e - market) และดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding) บริษัทจึงมีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบัติตำมและติดตำมระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ ง กฎกระทรวง ขอ้บังคับ 
พระรำชบญัญัติ และกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ดงันั้น หำก
บรษิัทไม่ไดต้ิดตำมกำรเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรือกระท ำกำรใด ๆ ที่ขดัต่อกฎระเบียบดงักล่ำว 
อำจจะเกิดจำกควำมผิดพลำดของบคุคล หรือควำมรูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ ์อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทได ้

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่บงัคบัใช้ และไดม้ีกำรก ำหนดให้
มีผูต้ิดตำมประกำศ กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภำครฐัอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  อำทิ เว็บไซต ์(Website) ของหน่วยงำน
รฐัที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงส่งเสรมิใหบ้คุลำกรของบรษิัทมีควำมรูแ้ละเขำ้ใจในกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.3 ความเสี่ยงจากการมคีู่แข่งขนัทางธุรกิจเพิ่มขึน้ 

กำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทย กับส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
นัน้ไม่ยุ่งยำก ซบัซอ้น จึงไม่ไดเ้ป็นอปุสรรค (Barrier to Entry) ในกำรเขำ้มำแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ บรษิัทจึงมีควำมเส่ียง
จำกกำรมีคู่แข่งขนัทำงธุรกิจเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะคู่แข่งขันที่เป็นผู้น ำเขำ้สินคำ้จำกผู้ผลิตรำยเดียวกัน หรือน ำเขำ้สินคำ้ประเภทที่
เหมือน หรือใกลเ้คียงกันจำกผูผ้ลิตรำยอื่น ๆ ซึ่งสำมำรถใชท้ดแทนกับสินคำ้ที่จ  ำหน่ำยโดยบริษัทได ้รวมถึงกำรแข่งขันกันในทำง
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์ซึ่งหำกเทคโนโลยีที่บรษิัทมีเกิดลำ้สมยั จะส่งผลใหคู้่แข่งเขำ้มำแทรกแซงไดง้่ำยยิ่งขึน้ 

บริษัทประกอบธุรกิจน ำเขำ้สินคำ้อุปกรณ์ทำงกำรแพทยม์ำกว่ำ 24 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทไดร้บักำรต่อ
สัญญำจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง และสินคำ้ที่บริษัทน ำเข้ำมำลว้นแต่เป็นสินคำ้ที่บริษัทมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน
คุณสมบัติของสินคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี และมีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรขำยสินคำ้และบริกำรหลงักำรขำย นอกจำกนี ้บริษัทมี
แผนกพัฒนำธุรกิจ ท ำหนำ้ที่สรรหำผลิตภัณฑห์รือเทคโนโลยีใหม่  ๆ เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ ์รวมถึงกำร
เจำะตลำดใหม่เพื่อใหบ้รษิัทไดเ้ป็นเจำ้ตลำดของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 

 
1.4 ความเสี่ยงจากการได้รับช าระค่าสินค้าล้าช้าจากลกูค้าภาครัฐบาล 

กลุ่มลกูคำ้ของบริษัทสำมำรถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลกูคำ้ภำครฐั และกลุ่มลกูคำ้ภำคเอกชน โดยในปี 2561 ปี 
2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำครฐัคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70.75 รอ้ยละ 65.28 และรอ้ยละ 73.93 ตำมล ำดับ 
ขณะที่มีรำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำคเอกชนคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.25 รอ้ยละ 34.72 และรอ้ยละ 26.07 ตำมล ำดบั  

บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกลุ่มโรงพยำบำลรฐัในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ อยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 65-75 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร
รวม โดยโรงพยำบำลรฐัจะมีกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ต้องใชร้ะยะเวลำ ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบปฏิบตัิ จึงท ำใหบ้ริษัทอำจ
ไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรไดร้บัช ำระหนีล่้ำชำ้ และอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบรษิัทได ้อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงที่ผ่ำนมำบรษิัท
ไม่เคยมีหนีส้ญูจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลกูคำ้กลุ่มโรงพยำบำลรฐั ประกอบกับในกำรสั่ งซือ้สินคำ้ของโรงพยำบำลรฐัจะตอ้งมีกำร
จดัตัง้โครงกำรเพื่อขออนมุตัิกรอบงบประมำณก่อนเสมอ ท ำใหบ้ริษัทมั่นใจว่ำ เมื่อกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโรงพยำบำล
รฐัเสรจ็สิน้ บรษิัทจะไดร้บัช ำระหนีค้่ำสินคำ้ครบถว้นตำมที่เรียกเก็บ ทัง้นี ้บรษิัทใหร้ะยะเวลำกำรช ำระหนี ้(Credit Term) กบัลกูคำ้ที่
เป็นหน่วยงำนรฐับำลประมำณ 90 วนั 

 
 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

         ส่วนที่ 1.0 ส่วนที่ 1.0 หนำ้ 9 

1.5 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 
เนื่องจำกเหตกุำรณโ์รคระบำด COVID-19 ท ำใหภ้ำครฐัไดม้ีกำรออกนโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 

COVID-19 อำทิ มำตรกำรปิดหำ้งสรรพสินคำ้ชั่วครำว มำตรกำรสนบัสนุนใหป้ระชำชนอยู่บำ้น กำรรณรงคใ์หท้ ำงำนที่บำ้น (Work 
from home) เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหบ้รษิัทไดร้บัผลกระทบ โดยเฉพำะผลิตภณัฑก์ลุ่มดูแลสขุภำพสตรี และผลิตภณัฑข์องบรษิัทย่อยที่
ส่วนใหญ่วำงจ ำหน่ำยในหำ้งสรรพสินคำ้ ส่งผลใหย้อดขำยของบรษิัทย่อยในช่วงเวลำดงักล่ำวลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ภำครัฐเริ่มมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรป้องกันโรคระบำด COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลำยเดือน
พฤษภำคม อำทิ กำรใหห้้ำงสรรพสินคำ้กลับมำเปิดบรกิำรไดเ้ช่นเดิม กอปรกับยอดรำยงำนผูต้ิดเชือ้ภำยในประเทศลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นไปในแนวทำงที่ดีขึน้ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นใหป้ระชำชนกลำ้ที่จะออกมำใชช้ีวิตตำมปกติ รวมถึงกลำ้ที่จะเขำ้
รบักำรตรวจสขุภำพ หรือเขำ้รบักำรรกัษำในโรงพยำบำลต่ำง ๆ มำกขึน้ และจำกกำรแพรร่ะบำดดงักล่ำวส่งผลใหป้ระชำชนส่วนใหญ่
ตระหนกัถึงควำมเส่ียงและใหค้วำมส ำคญัในกำรดแูลตวัเองมำกขึน้ ดงันัน้ บรษิัทจึงเชื่อมั่นว่ำ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมเส่ียง
ในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงมีนยัส ำคญั   

 
2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศ

เยอรมันนี ประเทศสเปน ประเทศฮ่องกง และประเทศสิงคโปร ์เป็นตน้ บริษัทจึงอำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรตอ้งช ำระค่ำสินคำ้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ จึงไดก้ ำหนดให้เจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน รอง
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำยกำรเงิน และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรดำ้นกำรเงิน ร่วมกันเป็นผูดู้แลติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน และจัดท ำนโยบำยบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยก ำหนดใหท้ ำสัญญำซือ้ขำยสกุลเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ตัง้แต่รำยกำรที่มีมูลค่ำเกิน 
200,000 บำท ขึน้ไป ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของมลูค่ำสินคำ้ตำมใบแจง้หนี ้(Invoice) 

 
2.2 ความเสีย่งจากเงือ่นไขในสัญญาเงนิกู้ต่าง ๆ 

  บริษัทมีสัญญำเงินกู้กับเจ้ำหนีส้ถำบันกำรเงิน 3 แห่ง ที่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขส ำคัญ ไดแ้ก่ กำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินต่ำง ๆ อำทิ D/E Ratio และด ำรงอตัรำส่วน DSCR (อำ้งอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท) กำรด ำรง
สดัส่วนกำรถือหุน้ของคุณสเุมธฯ และครอบครวัใน WHO กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ของ WHO ใน WINMED และใหก้ลุ่มดำรกำ
นนท ์ด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม (รำยละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 2.2.8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) อย่ำงไรก็ตำม 
หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินต่ำง ๆ และสดัส่วนกำรถือหุน้ดงักล่ำวไดใ้นอนำคต อำจจะท ำใหบ้ริษัทไดร้บัควำม
เส่ียงจำกกำรผิดเงื่อนไขของสญัญำเงินกู ้ซึ่งอำจมีผลท ำใหบ้รษิัทถกูยกเลิกวงเงินสินเชื่อดงักล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม ในอดีตที่ผ่ำนมำบรษิัทไม่เคยผิดเงื่อนไขในเรื่องกำรด ำรงอตัรำส่วน D/E Ratio และ DSCR  และบรษิัทเห็นว่ำ
วงเงินท่ีมีกำรก ำหนดเงื่อนไขมีมลูค่ำที่ไม่สงูอย่ำงมีนยัส ำคญั เมื่อเทียบกบัมลูค่ำทรพัยสิ์นของบรษิัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
บรษิัทมีภำระหนีค้งเหลือส ำหรบัวงเงินท่ีก ำหนดเงื่อนไขเท่ำกบั 25.05 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.09 ของสินทรพัยร์วม ดงันัน้ 
บริษัทจึงมั่นใจว่ำประเด็นดังกล่ำวไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ ์2564 มีมติอนมุตัิจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 41.69 ลำ้นบำท และมีมติอนมุตัิซือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง
จำกบริษัทที่เก่ียวขอ้งจ ำนวน 25.46 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 67.15 ลำ้นบำท และมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผล รวมถึงช ำระค่ำที่ดิน
และส่ิงปลกูสรำ้งดงักล่ำวภำยในเดอืนเมษำยน 2564 โดยใชแ้หล่งเงินจำกวงเงินกูย้ืมระยะสัน้ท่ีมีอยู่กบัเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงิน ซึ่งเป็น
วงเงินที่มีเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน และกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ของ WHO ใน WINMED ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ ซึ่ง
ไดร้บักำรผ่อนผนัเงื่อนไขดงักล่ำวจำกสถำบนักำรเงินแลว้ และสถำบนักำรเงินจะยกเลิกเงื่อนไขดงักล่ำวเมื่อบรษิัทเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (รำยละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 2.2.8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) ทัง้นี ้ภำยหลงัไดร้บัเงินระดมทุนจำกกำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) บรษิัทจะน ำไปช ำระคืนหนีก้บัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว 

 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.1 ความเสี่ยงจากการทีผู้่ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
บรษิัทถือหุน้โดย บริษัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ (WTR) จ ำกัด และ Dara Investment Limited เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

โดยผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท (ultimate shareholder) ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครวั นำยสุเมธ ดำรกำนนท ์โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 98.69 ของทุนช ำระแลว้ (ก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชน) หรือ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 69.08 ของ
ทนุช ำระแลว้ (ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชน) โดยสดัส่วนกำรถือหุน้ดงักล่ำว ท ำให้นำยสเุมธ ดำรกำนนท ์มี
อ ำนำจในกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทส่วนใหญ่และมีอิทธิพลในกำรบรหิำรจดักำรบรษิัท รวมถึงกำรมีอ ำนำจควบคมุเสียงส่วนใหญ่ใน
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำวจึงไดจ้ดัโครงสรำ้งกำรจดักำร รวมถึงก ำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผ่ำนกลไกในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจของ



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

         ส่วนที่ 1.0 ส่วนที่ 1.0 หนำ้ 10 

กรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำจำกกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตำมเกณฑข์องส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเข้ำท ำหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนและกำรบริหำรงำนของ
บรษิัทแทนผูถื้อหุน้รำยย่อย นอกจำกนีบ้รษิัทยงัไดว้่ำจำ้ง บรษิัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั เขำ้ท ำหนำ้ที่เป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ี
มีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและควำมโปรง่ใสในกำร
บรหิำรจดักำร ดงันัน้ บรษิัทจึงมั่นใจว่ำผูถื้อหุน้รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุรำยของบรษิัทจะไดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

 
3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน 

ในกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนของบริษัทมีนำยนันทิยะ ดำรกำนนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ซึ่งกำรเติบโตของผลประกอบกำรของบรษิัทเป็นผลมำจำกควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ของผูบ้ริหำรหลักของบริษัท  ซึ่งอำจพิจำรณำไดว้่ำ บริษัทอำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำร และหำกมีกำรเปล่ียนแปลง
ผูบ้รหิำรหลกัรำยดงักล่ำวบรษิัทอำจประสบปัญหำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทได้ อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทไดจ้ัดให้มีโครงสรำ้งองคก์รที่เป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำร และลดควำมเส่ียงในกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำรหลัก รวมถึง
บริษัทยงัมีนโยบำยกำรคัดเลือก และสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ดงันั้น บริษัทจึงเห็นว่ำควำมเส่ียงดังกล่ำว จะไม่ส่งผล
กระทบต่อบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยบรษิัทจะสำมำรถด ำเนินงำนต่อไปไดอ้ย่ำงยั่งยืน 

 
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์

4.1 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษัทอยู่ระหว่างการย่ืนค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
บรษิัทมีควำมประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ก่อนที่จะไดร้บัทรำบผลกำรพิจำรณำกำรรบัหุน้สำมญัของบรษิัท

เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ทัง้นี ้บรษิัทไดย้ื่นค ำขอใหร้บัหุน้
สำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ซึ่งบริษัทจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สำมญัรำยย่อยไม่นอ้ยกว่ำ 300 รำย 
และถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทนุช ำระแลว้ จึงท ำใหบ้รษิัทจึงยงัคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรท่ีจะไดร้บัอนญุำตจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจมีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคต 
ในอนำคตบรษิัทฯ อำจมีกำรออกตรำสำรต่ำง ๆ รวมถึงหุน้สำมญัเพิ่มทุน และตรำสำรประเภทอื่น เช่น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสำมัญ (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(TSR) หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นครัง้ครำว โดยอำจ
จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอหรือใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมในกำรซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทุนหรือสิทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทฯมีสิทธิใชด้ลุยพินิจในกำรด ำเนินกำรเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ โดย
บรษิัทฯ อำจไม่เสนอสิทธิในกำรจองซือ้ตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้สำมญัที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย 

 
 

สรุปฐานะการเงนิ : 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม (ฉบบัตรวจสอบ) 
สิน้สุดวนัที ่ 

31 ธ.ค. 2561 
สิน้สุดวนัที ่ 

31 ธ.ค. 2562 
สิน้สุดวนัที ่ 

31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รวมสินทรพัย ์ 351.72 100.00 331.60 100.00 492.10 100.00 
รวมหนีสิ้น 355.15 100.97 241.04 72.69 303.31 61.64 
ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 55.00 15.64 55.00 16.59 140.00 28.45 
รวมส่วนของเจำ้ของ (3.43) (0.97) 90.56 27.31 188.79 38.36 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจำ้ของ 351.72 100.00 331.60 100.00 492.10 100.00 

 
สรุปผลการด าเนินงาน : 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
งบการเงนิรวม (ฉบบัตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 477.88 92.94 453.19 92.04 490.21 92.40 
รำยไดค้ำ่เชำ่ 36.28 7.06 39.19 7.96 40.33 7.60 
ตน้ทนุขำยและใหบ้รกิำร (261.69) 50.90 (234.90) 47.71 (261.11) 49.22 
ตน้ทนุค่ำเช่ำ (19.96) 3.88 (20.75) 4.21 (21.21) 4.00 

ก าไรขั้นตน้ 232.51 45.22 236.72 48.08 248.21 46.79 
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ก าไรส าหรับงวด 40.96 7.97 37.19 7.55 51.59 9.72 
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิัทใหญ่ (6.40) 1.25 45.27 9.19 51.59 9.72 
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด (ลำ้นหุน้) 
(ค ำนวณจำกมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท)/1 

110  110  280  

ก ำไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นเจำ้ของของบรษิัทใหญ่ 
(บำท/หุน้) 

(0.06)  0.41  0.18  

หมายเหตุ : /1   กำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 28 สิงหำคม 2563 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวจ้ำกหุน้ละ 10 บำท เป็นหุน้ละ 
0.50 บำท จึงค ำนวณก ำไรต่อหุน้ส ำหรบัปี 2561 - 2563 จำกจ ำนวนหุน้สำมญัที่ปรบัเป็นมูลค่ำที่ไวเ้ท่ำกับ 0.50 บำทต่อหุน้ เพ่ือเป็น
ประโยชนใ์นกำรเปรียบเทียบก ำไรต่อหุน้ ณ ปัจจบุนั 

 
สรุปอัตราส่วนทางการเงนิ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม (ฉบบัตรวจสอบ) 

สิน้สุดวนัที ่ 
31 ธ.ค 2561 

สิน้สุดวนัที ่ 
31 ธ.ค. 2562 

สิน้สุดวนัที ่ 
31 ธ.ค. 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 0.72 1.00 1.08 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.55 0.72 0.81 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 45.22% 48.08% 46.79% 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 7.94% 7.46% 9.72% 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) N/A 85.36% 36.94% 
อตัรำผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 11.98% 10.88% 12.53% 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจำ้ของ (เทำ่) N/A 2.66 1.61 

 

ค าอธิบายเกีย่วกับฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินงาน 

บริษัทมีรำยได้รวมตำมงบกำรเงินรวมในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 515.96 ล้ำนบำท 498.30 ล้ำนบำท และ 
531.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยแบ่งเป็น รำยไดอ้อกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร และ รำยไดค้่ำเช่ำ 
ในขณะท่ีบรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดอ้ื่นเท่ำกบั 1.80 ลำ้นบำท 5.92 ลำ้นบำท และ 0.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
รายได้จากการขาย 

บริษัทแบ่งรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร และรำยไดค้่ำเช่ำ โดยในปี 2561 ปี 
2562 และปี 2563 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับ 477.88 ลำ้นบำท 453.19 ลำ้นบำท และ 490.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ มี
รำยไดค้่ำเช่ำ เท่ำกับ 36.28 ลำ้นบำท 39.19 ลำ้นบำท และ 40.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี ้ รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยชุดน ำ้ยำตรวจบำงประเภท บริษัทตอ้งลงทุนชุดเครื่องมือ และน ำไปติดตัง้ใหลู้กคำ้พรอ้มใชง้ำน ซึ่งเป็นไปตำม
นโยบำยจดัซือ้จดัจำ้งน ำ้ยำตรวจวินิจฉัยทำงหอ้งปฏิบตัิกำร ที่จะระบุคุณสมบตัิของชดุเครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งของประกำศคณุลกัษณะ
ของชุดน ำ้ยำตรวจนั้นๆ โดยบริษัทไม่ไดเ้รียกเก็บค่ำเช่ำจำกชุดเครื่องมือดงักล่ำว ทั้งนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ บรษิัทจึงแยกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ ออกจำกกำรติดตัง้เครื่องเพื่อใหพ้รอ้มใช้
งำน (แยกรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดค้่ำเช่ำ) เพื่อสะทอ้นส่ิงตอบแทนจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรใหช้ดัเจน ทั้งนี ้บริษัท
ค ำนวณรำยไดค้่ำเช่ำ โดยคิดจำกสดัส่วนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำซ่อมบ ำรุง ของเครื่องตรวจวินิจฉัยต่อต้นทนุรวมในงวดบญัชีนัน้ๆ คณูกับ
รำยไดร้วมของงวดบัญชีนั้น ทั้งนี ้เพื่อเป็นกำรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทยท์ี่ชดัเจน บริษัทจึง
จดัท ำตัวเลขรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยรวมรำยไดค้่ำเช่ำที่ถูกปันออก จำกผลของกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีขำ้งตน้ กลับเขำ้ เป็น
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์โดยมีรำยละเอียด รำยไดเ้ป็นดงันี ้

 
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทยท์ี่มีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสูงที่สุด ในปี 2563 ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ควำมปลอดภัยของโลหิต 

รองลงมำไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑธ์นำคำรโลหิต กลุ่มผลิตภัณฑด์ูแลสุขภำพสตรี  และกลุ่มผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบัด ตำมล ำดับ 
ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีแนวโนม้กำรจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้เฉล่ียต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) เท่ำกับรอ้ยละ 
3.34% ทัง้นี ้กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต และกลุ่มผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั มีอตัรำ CAGR เท่ำกบัรอ้ยละ -2.36% รอ้ยละ 7.16% รอ้ยละ 13.54% และรอ้ยละ -24.18% ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปี 2562 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยล์ดลง จำกปี 2561 เท่ำกบั 10.58 ลำ้นบำท หรือลดลง
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คิดเป็นรอ้ยละ 2.21 ซึ่งเป็นผลมำจำก ซึ่งเป็นผลจำก (1) กำรลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในกลุ่มผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบัด 
เนื่องจำกสำมำรถจ ำหน่ำยเครื่องคัดแยกเสต็มเซลลเ์พิ่มไดเ้พียง 1 เครื่อง  และ (2) กำรลดลงของยอดจ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑค์วำม
ปลอดภยัของโลหิต แต่ในกลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี และ กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต มีรำยไดเ้พิ่มขึน้เท่ำกบั 4.84 ลำ้นบำท และ 
3.72 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทยเ์พิ่มขึน้จำกปี 2562 เท่ำกับ 
43.10 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 9.20 มำจำกกำรเพิ่มขึน้ตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มควำมปลอดภยัของ
โลหิต และผลิตภัณฑก์ลุ่มธนำคำรโลหิต ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลลบ์ ำบัด  และกลุ่มผลิตภัณฑส์ุขภำพสตรี มีรำยไดล้ดลง 
เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 โดยส่งผลกระทบต่อกลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรีมำกที่สดุ  

 
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ื่น เท่ำกับ 35.16 ลำ้นบำท 23.96 ลำ้นบำท และ 

19.02 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.84 รอ้ยละ 4.87 และ 3.59 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดบั  ซึ่งเป็นรำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยเครื่องดกัจบัยงุและแมลงดดูเลือด ท่ีบรษิัทย่อยวำงจ ำหน่ำยผ่ำนธุรกิจคำ้ปลีก และห้ำงสรรพสินคำ้ต่ำงๆ โดยบรษิัทมีรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ื่นลดลง เป็นผลมำจำกกำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ของเครื่องดกัจบัยงุและแมลงดูดเลือดขนำดเล็ก ส ำหรบัปี 2563 
บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ื่นลดลง เท่ำกับ 4.94 ลำ้นบำท หรือลดลง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 20.62 เมื่อเทียบกบัปี 2562  
ซึ่งยอดขำยในปี 2563 บริษัทไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรกำรปิดหำ้งสรรพสินคำ้เป็นกำรชั่วครำว ท ำใหผ้ลิตภัณฑท์ี่บริษัทน ำไปวำง
จ ำหน่ำยในหำ้งสรรพสินคำ้ต่ำงๆ ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดใ้นช่วงเวลำดงักล่ำว 

ทัง้นี ้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทตระหนกัถึงกำรแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ดังกล่ำว และใหค้วำมส ำคญักับกำรสรรหำผลิตภณัฑท์ี่มีควำม
แตกต่ำง เป็นเอกลกัษณ ์และมีนวตักรรม รวมถึงเป็นที่ตอ้งกำรของลกูคำ้ มำจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่
หลำกหลำย ซึ่งในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2563 บรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องบริหำรกลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำน และชุด
ก ำจดั จดักำรสำรเคมีและสำรชีวภำพหกปนเป้ือน ซึ่งบรษิัทคำดว่ำจะเริ่มมีรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑด์งักล่ำวในปี 2564 
 
ต้นทุนจากการขาย และก าไรขั้นต้น 
 บรษิัทมีตน้ทนุรวมในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 281.65 ลำ้นบำท 255.66 ลำ้นบำท และ 282.33 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นสดัส่วนตน้ทนุรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกบัรอ้ยละ 54.78 รอ้ยละ 51.92 และ รอ้ยละ 53.21 ส่งผลใหม้ีก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 
232.51 ลำ้นบำท 236.72 ลำ้นบำท และ 248.21 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 45.22 รอ้ยละ 48.08 และ รอ้ยละ 
46.79 ซึ่งตลอด 3 ปี บริษัทสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คียงเดิม ทั้งนี ้สดัส่วน
ตน้ทุนจะมีควำมเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยขึน้อยู่กบัสดัส่วนของผลิตภณัฑท์ี่จ  ำหน่ำยได ้(Product Mix) เนื่องจำกผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทมี
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีแตกต่ำงกนั 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และก าไรสุทธิ 

บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 97.61 ลำ้นบำท 92.10 ลำ้นบำท และ 84.10 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 18.98 รอ้ยละ 18.71 และรอ้ยละ 15.85 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดับ และมีค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรในปี 2561 และปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 68.44 ลำ้นบำท 88.02 ลำ้นบำท และ 94.64 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
13.31 รอ้ยละ 17.88 และรอ้ยละ 17.84 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดบั ซึ่งรำยกำรส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใชจ้่ำยพนักงำน 
ค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำย ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย ค่ำที่ปรกึษำและค่ำธรรมเนียม โดยกำรลดลงของรำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 
เนื่องจำกบริษัทสำมำรถบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเนื่อง ผ่ำนกำรควบคุมค่ำโฆษณำ/ประชำสมัพนัธ์
ต่ำงๆ และค่ำนำยหนำ้ใหเ้หมำะสม และกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 
เนื่องจำกกำรปรบัเพิ่มขึน้ของฐำนเงินเดือน ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำที่ปรกึษำและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจำกกำรเตรียมควำมพรอ้ม
ในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ทัง้นี ้ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิัท
มีก ำไรสุทธิ 40.96 ลำ้นบำท 37.19 ลำ้นบำท และ 51.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับรอ้ยละ 7.97 รอ้ยละ 7.55 และ 
รอ้ยละ 9.72 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดับ ซึ่งจะเห็นไดว้่ำบริษัทมีอัตรำก ำไรสุทธิเพิ่มขึน้ มีสำเหตุจำกกำรลดลงของ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และ ตน้ทนุทำงกำรเงิน 
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ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกบั 351.72 ลำ้นบำท 331.60 ลำ้น
บำท และ 492.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ประกอบดว้ยรำยกำรสินทรพัยท์ี่ส  ำคัญ ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น สินคำ้คงเหลือ และ
อปุกรณ ์โดยในปี 2562 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมลดลง 20.12 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 5.72 เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยกำรลดลง
ส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ และสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ และปี 2563 มีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 160.50 ลำ้นบำท 
หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 48.40 โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น จำกกำรเขำ้ซือ้เงินลงทนุใน 
Prolab และรำยกำรเพิ่มขึน้ของทรัพยสิ์นภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินซึ่งเป็นกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลังสินคำ้จำกบุคคลที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งสญัญำเช่ำทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลในเดือนมกรำคม 2563  
 
หนีส้ิน 

บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคมปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 355.15 ลำ้นบำท 241.04 ลำ้นบำท และ 303.31 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยรำยกำรหนีสิ้นท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เจำ้หนีก้ำรคำ้
และเจำ้หนีอ้ื่น และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ โดยในปี 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวมลดลง 114.11 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 32.13 
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำรลดลงเกิดจำกกำรช ำระคืนเงินกูส้ถำบันกำรเงินในปี 2562 และปี 2563 มีหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ 62.27 ลำ้น
บำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 25.83 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้สถำบนักำรเงิน และหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำทำง
กำรเงิน 

  
ส่วนของเจ้าของ 

บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ติดลบเท่ำกับ 3.43 ลำ้นบำท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 
มีส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำกบั 90.56 ลำ้นบำท และ 188.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตสุ ำคญัที่ท  ำใหส่้วนของผูถื้อหุน้ติดลบในปี 2561 
เป็นผลมำจำกรำยกำรส่วนของผูถื้อหุน้-บริษัทอื่นก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกัน เนื่องจำกบรษิัทมีกำรจดัโครงสรำ้งกลุ่ม
บรษิัท เพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อเตรียมควำมพรอ้มเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
และส ำหรบัปี 2563 มีส่วนของเจำ้ของเพิ่มขึน้ 98.23 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 108.47 เนื่องจำกมีกำรเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตำมสดัส่วน และเพิ่มทนุเพื่อรองรบักำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ละเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน  

 
 
รำยกำรส ำคญัที่เกิดภำยหลงังบกำรเงินงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
ทัง้นี ้บรษิัทมีรำยกำรท่ีเกิดภำยหลงังบกำรเงินงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ไดแ้ก่  

1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติซือ้ที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้ง จำก 
WHO โดยรำคำซือ้อำ้งอิงจำกรำคำประเมินซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.
เพื่อใชเ้ป็นอำคำรเพื่อรองรบัโครงกำรลงทุนในอนำคตของบริษัท มูลค่ำ 25.46 ลำ้นบำท โดยมีแหล่งเงินทุนในกำรซือ้
ที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรำ้งจำกกำรขอรบักำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน และคำดว่ำจะช ำระค่ำซือ้ที่ดิน
และส่ิงปลกูสรำ้งดงักล่ำวภำยในเดือนเมษำยน 2564  

2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ำยปันผลประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 41.69 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก
ภำยในเดือนเมษำยน 2564  

 
ทัง้นี ้ทัง้ 2 รำยกำรจะกระทบกบังบกำรเงินไตรมำส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 
 
ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวทัง้สองรำยกำร จะส่งผลกระทบต่อส่วนของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
ส่วนของหนีสิ้นก่อนกำรซือ้อำคำรและกำรจ่ำยปันผล 303.31 ลำ้นบำท 

หนีสิ้นหมนุเวียนก่อนกำรซือ้อำคำรและกำรจ่ำยปันผล 236.94 ลำ้นบำท 
บวก มลูค่ำภำระหนีท่ี้เพิ่มขึน้ส  ำหรบัซือ้อำคำร  25.46 ลำ้นบำท 
บวก มลูค่ำภำระหนีท่ี้เพิ่มขึน้ส  ำหรบัจ่ำยเงินปันผล 41.69 ลำ้นบำท 

หนีสิ้นหมนุเวียนหลงักำรซือ้อำคำรและกำรจ่ำยปันผล 304.09 ลำ้นบำท 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 66.37 ลำ้นบำท 

ส่วนของหนีส้ินหลังการซือ้อาคารและการจ่ายปันผล 370.46 ล้านบาท 
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ส่วนของผูถื้อหุน้ก่อนจ่ำยเงินปันผล 188.79 ลำ้นบำท 
หกั เงินปันผลจ่ำย   41.69 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงนิปันผล 147.10 ล้านบาท 
 

 ก่อนการท ารายการ หลังการท ารายการ 
มลูค่ำหุน้ตำมบญัชี (Book Value)  

พิจำรณำจำกทนุช ำระแลว้ 
 

0.67 บำทต่อหุน้ 
 

0.53 บำทต่อหุน้  
พิจำรณำจำกทนุจดทะเบียน 0.47 บำทต่อหุน้ 0.37 บำทต่อหุน้ 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 1.08 เทำ่ 0.84 เทำ่ 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 36.94 รอ้ยละ 43.41 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 0.59 เทำ่ 0.41 เทำ่ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบกำรเงินรวม) 1.61 เทำ่ 2.52 เทำ่ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร) 1.50 เทำ่ 2.36 เทำ่ 

 
ส ำหรบัอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ภำยหลงักำรท ำรำยกำร ยงัคงเป็นไปตำมเงื่อนไขสญัญำเงินกูก้บัสถำบนัทำง

กำรเงิน (อำ้งอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท) อย่ำงไรกต็ำม เมื่อบรษิัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เรียบรอ้ย
แลว้ จะท ำใหม้ีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ และส่งผลใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 

 
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

บรษิัทมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 2.66 เท่ำ และ 
1.61 เท่ำ ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจำ้ของลดลง เนื่องจำกสดัส่วนกำรเพิ่มขึน้ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ มำกกว่ำสดัส่วนกำรเพิ่มของส่วนของหนีสิ้น โดยในส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มทนุเพื่อรองรบักำรเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์และส ำหรบัส่วนของหนี ้สินเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำจำกกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ บรษิัทมีเงื่อนไขตำมสญัญำเงินกูก้บัสถำบนักำรเงินใหต้อ้งรกัษำอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วน
ของเจำ้ของไม่ใหเ้กิน 2.50 เท่ำ จำกตัวเลขทำงกำรเงินในงบเฉพำะกิจกำร (อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 1.50 เท่ำ) ซึ่งรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรดำ้นกำรเงินไดร้บัมอบหมำยให้ดูแลติดตำม
ประเด็นนีอ้ย่ำงใกลช้ิด เพื่อไม่ใหผิ้ดเงื่อนไขกับเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงิน ทั้งนี ้ภำยหลงัจำกกำรระดมทุนเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุแก่ประชำชน
เป็นครัง้แรก (IPO) บรษิัทจะมีอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีดีขึน้และยงัคงเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงิน 
 
สภาพคล่องทางการเงนิ 

บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 0.72 เท่ำ 1.00 เท่ำ และ 1.08 เท่ำ 
ตำมล ำดบั และมีอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วเท่ำกับ 0.55 เท่ำ 0.72 เท่ำ และ 0.81 เท่ำ ตำมล ำดบั บรษิัทมีแนวโนม้อตัรำส่วนสภำพ
คล่องเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมุนเวียนตำมเหตุผลที่กล่ำวก่อนหน้ำ ในขณะที่บริษัทมีหนี ้สิน
หมุนเวียนลดลง ซึ่งเป็นผลจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหนี ้เงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถำบันกำรเงิน จึงท ำให้ผลให้
อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง นอกจำกนีห้ำกพิจำรณำวงจรเงินสด 
(Cash Cycle) จะเห็นว่ำวงจรเงินสด ณ วันที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 105 วัน 93 วัน และ 106 วัน 
ตำมล ำดบั ตำมล ำดบั ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของวงจรเงินสดในปี 2563 มำจำกกำรลดลงของระยะเวลำกำรช ำระหนีเ้ป็นหลกั ซึ่งระยะเวลำ
กำรช ำระหนีท้ี่ลดลงอำ้งอิงตำมสดัส่วนกำรซือ้ของจำกเจำ้หนีท้ี่ใหเ้ครดิตเทอมที่ต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม ซึ่งฝ่ำยบรหิำรจะเนน้ติดตำมดแูล
สภำพคล่องทำงกำรเงินอย่ำงใกลช้ิด โดยเฉพำะกำรติดตำมเก็บหนีจ้ำกลกูหนีก้ำรคำ้ไม่ใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ 

 
เนื่องจำกก ำหนดกำรกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะแลว้เสร็จในช่วงเวลำใกลเ้คียงกับวนัที่คำดว่ำงบกำรเงินส ำหรบั

ไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2564 จะไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งฝ่ำยบรหิำรของบริษัทไดพ้ิจำรณำร่ำง
ขอ้มลูทำงกำรเงินส ำหรบัผูบ้รหิำรของบรษิัท ก่อนไดร้บักำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินดงักล่ำวจำกผูส้อบบญัชี โดยจะพบว่ำ 
1. ไม่มีขอ้มูลที่อำจมีผลกระทบในเชิงลบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่เกิดขึน้ในไตรมำส 1 สิน้สุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2564 ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-1 
2. ตำมงบกำรเงินไตรมำส 1 ปี 2564 บรษิัทคำดว่ำบรษิัทจะมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีก ำไรสทุธิเป็นบวกตำมสภำพกำรณก์ำรประกอบ

ธุรกิจที่เป็นปกติของบรษิัท  
3. ไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลกัษณะอื่นใดกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์พิ่มเติมในงวดบัญชีไตรมำส 1 

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 นอกเหนือจำกรำยกำรท่ีมีลกัษณะตำมที่ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 2.3.14 รำยกำรระหว่ำงกนั 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

         ส่วนที่ 1.0 ส่วนที่ 1.0 หนำ้ 15 

4. ไม่มีขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญัที่เกิดขึน้ส ำหรบังวดบญัชีไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ของบรษิัท ท่ีนกัลงทุน
ควรทรำบเพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงทนุท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

5. ไม่มีเหตุใหบ้รษิัทเชื่อว่ำบริษัทขำดคณุสมบตัิในกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้ของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตำมที่ระบุไวใ้น
ขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมัญหรือหุน้บุรมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบบัลง
วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ในเรื่องผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงินและสภำพคล่อง และไม่ขัดต่อ
คณุสมบตัิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนใน “ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2560 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 

นอกจำกนี ้ในไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บรษิัทไม่ไดข้ยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นใดอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 

นักลงทนุสัมพนัธ ์: นำงสำวพดัชำ น่ิมสมทุร   โทรศัพท ์:  02 725 0888 
Email Address: ir@winnergy.co.th 
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 ส่วนที่ 2.1 ส่วนที่ 2.1 หนำ้ที่ 1 

ส่วนที ่2 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

 

ส่วนที ่2.1 
วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

 
ชื่อบรษิัทภำษำไทย  : บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ชื่อบรษิัทภำษำองักฤษ : Winnergy Medical Public Company Limited 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107563000240  

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ :  บรษิัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชดุอปุกรณ ์ส ำหรบักำร
เก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินิจฉัย และกำรบ ำบัดรกัษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งไดน้ ำเขำ้จำก
ผูผ้ลิตชัน้น ำในต่ำงประเทศ อีกทัง้ เป็นตวัแทนของบรษิัทผูใ้หบ้ริกำรตรวจวินิจฉัยดำ้น
พันธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรับกำรให้บริกำรตรวจสำรพันธุกรรมและควำม
ผิดปกติของทำรกในครรภ ์โดยมีกำรจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรกับโรงพยำบำลต่ำงๆ ทั่ว
ประเทศ องคก์รกำรกุศล (ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย) สถำบันศึกษำ
ทำงกำรแพทย ์คลินิก และบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ทัง้ภำครฐัและเอกชน 
         บรษิัทมีบรษิัทย่อย 1 บรษิัท คือ บรษิัท อะนิวเดย ์จ ำกดั (“AND”) ประกอบธุรกิจ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี ที่ เก่ียวกับสุขภำพและ
สขุอนำมัย อำทิ เครื่องดักจบัยุงและแมลงดูดเลือด และชุดก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและ
ชีวภำพหกปนเป้ือน นอกจำกนี ้บริษัทยังเข้ำลงทุนในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำ
ทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอรป์ จ ำกัด (“Pro-Lab”) ที่ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกับห้องปฏิบัติกำร
ตรวจวิเครำะห์ทำงกำรแพทย ์(ห้อง Lab) เป็นกำรให้บริกำรรบัวินัจฉัย/ตรวจ และ
วิเครำะหโ์รคเฉพำะทำงหรือโรคติดต่อ 

ที่ตัง้ส ำนกังำน : 634/4 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอทุิศ แขวงวงัทองหลำง 

เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์ : (66) 02 - 725 - 0888 

โทรสำร : (66) 02 - 725 - 0880 

ที่ตัง้คลงัสินคำ้ : มีทัง้หมด 2 อำคำร 
คลัง ทีต่ั้ง 

อำคำร A 31 ซอยลำดพรำ้ว 80 แยก 12 แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

อำคำร B 31/1 ซอยลำดพรำ้ว 80 แยก 12 แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

เว็บไซต ์(URL) : http://www.winnergymedical.co.th  

ทนุจดทะเบียน : 200,000,000 บำท (สองรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
(ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ครัง้นี)้ 

: 200,000,000 บำท (สองรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 

มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหุน้ : 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
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 ส่วนที่ 2.1 ส่วนที่ 2.1 หนำ้ที่ 2 

วตัถปุระสงคใ์นกำรระดมเงินทนุ : บรษิัทมีวตัถปุระสงคใ์นกำรน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็น
จ ำนวนเงิน 349.48 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินสทุธิหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยใ์นครัง้นีแ้ลว้ เพื่อน ำไปใชใ้นวตัถปุระสงคต์่ำง ๆ ดงันี ้

 
 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ  
จ านวนเงนิโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 
 

ระยะเวลาใช้เงนิ 
โดยประมาณ 

1. ลงทุนก่อสรำ้งห้องปฏิบัติกำรตรวจหำเชือ้ไวรสั HPV ผ่ำน
ชดุเก็บเซลลผิ์ดปกติที่ปำกมดลกู จำกช่องคลอดดว้ยตนเอง 
(Self Collect) /1 

 17.00 - 22.00  2564 - 2566 

2. ลงทุนก่อสรำ้งห้องปฏิบัติกำรที่ครอบคลุมด้ำนงำน กำร
เตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อกำรรักษำด้วยวิธีเซลล์บ ำบัด 
(Cell Therapy) /1 

 65.00 - 80.00  2564 - 2566 

3. ช ำระคืนเงินกู้/2  200.00   2564 
4. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร  47.48  2564 

รวมทัง้สิน้  302.00 – 349.48   

หมำยเหต ุ:  /1 รำยละเอียดเพ่ิมเติมหวัขอ้ 2.2.6 โครงกำรในอนำคต 
/2 กำรช ำระคืนเงินกูส้่วนหนึ่งเป็นกำรช ำระคืนเงินกูท้ี่ใชใ้นกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ก่อนกำรเสนอขำยต่อประชำชน

เป็นครัง้แรก และซือ้อำคำรที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้งจำกบริษัทที่เกี่ยวโยงกนั 

 
กำรประมำณกำรขำ้งตน้ของบรษิัทเป็นประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำรจดัสรรเงินสทุธิจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญั

เพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้นี ้ซึ่งขึน้อยู่กับแผนงำนของบรษิัทในปัจจุบนั ทัง้นี ้แผนกำรใชเ้งินที่ เกิดขึน้จริงอำจแตกต่ำงไป
จำกประมำณกำรท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ และที่เกิดขึน้จรงิในอนำคต 
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ส่วนที ่2.2 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ ”WINMED”) ก่อตัง้โดยคุณนันทิยะ ดำรกำนนท ์เมื่อ
วนัที่ 8 เมษำยน 2547 ในนำม “บริษัท ลำ วีนสั เอสเทธิค จ ำกัด” ดว้ยทุนจดทะเบียนจดัตัง้เท่ำกับ 5.00 ลำ้นบำท ปัจจบุัน
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชุดอปุกรณ ์ส ำหรบักำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินิจฉยั และกำร
บ ำบัดรกัษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งไดน้ ำเขำ้จำกผู้ผลิตชั้นน ำในต่ำงประเทศ อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผูใ้ห้บริกำรตรวจ
วินิจฉัยดำ้นพนัธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรตรวจสำรพนัธุกรรมและควำมผิดปกติของทำรกในครรภ ์โดย
มีกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรกบัโรงพยำบำลต่ำงๆ ทั่วประเทศ องคก์รกำรกศุล (ศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย) 
สถำบนัศกึษำทำงกำรแพทย ์คลินิก และบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ทัง้ภำครฐัและเอกชน 

  
คณุนนัทิยะฯ เริ่มน ำเขำ้ผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยม์ำจ ำหน่ำยในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2539 ภำยใตก้ำรด ำเนินกำร

โดยบริษัท วีนสัเทคโนโลยี่ จ ำกัด (ปัจจุบนั : บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกัด) (“WHO”) ก่อนที่จะก่อตัง้ WINMED ในเดือน
เมษำยน 2547 และอีก 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท ไบโอพล ูจ ำกัด (“BP”) บรษิัท ไบโอ สเปซ จ ำกัด (“BS”) และ บรษิัท แพนไซ
เอ็นซ ์1999 จ ำกัด (“PAN”) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดตรวจ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์
เนื่องจำก เห็นโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ที่น ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรรักษำด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรดูแลรกัษำสุขภำพของคนไทย ดว้ยประสบกำรณ์ของผูบ้ริหำรดังที่กล่ำว จึงถือ
เสมือนว่ำ บรษิัทมีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญในธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยอปุกรณท์ำงกำรแพทยม์ำนำนกว่ำ 24 ปี 
  

ภาพโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการแพทย ์ก่อน จดัโครงสร้างในปี 2561 

 

ในปี 2561 บรษิัทไดเ้ริ่มจดัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทเพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 
เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยบริษัทไดร้บัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือทำง
กำรแพทย ์และอุปกรณ์กำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำก WHO BP และ BS เขำ้มำรวมไวท้ี่บริษัท และรบัโอนกำร
ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภค จำก WHO และ PAN 
เข้ำมำที่บริษัท อะนิวเดย ์จ ำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “AND”) และเปล่ียนคู่สัญญำกับผู้ขำยต่ำงประเทศทุกรำย โดยให ้
WINMED หรือ AND เป็นคู่สญัญำแทน เนื่องจำกธุรกิจที่เก่ียวกบัเครื่องมืออุปกรณท์ำงกำรแพทยท์ี่มีอยู่ในทกุบรษิัทที่กล่ำว



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.1 ส่วนที่ 2.2.1 - หนำ้ที่ 2  

ขำ้งตน้ ลว้นอยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของคุณนนัทิยะฯ มำตัง้แต่ตน้ ดงันัน้ กำรเปล่ียนแปลงคู่สญัญำ รวมถึงกำรรบัโอน
กำรด ำเนินธุรกิจตำมที่กล่ำว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทแต่อย่ำงใด 
 

ภาพโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการแพทย ์หลัง จัดโครงสร้างธุรกจิแล้วเสร็จในต้นปี 2563 

 
 
หมายเหตุ :  -  ปัจจบุนั PAN มีคดีควำมกบัพนกังำน ซึ่งตอ้งรอใหค้ดีควำมสิน้สดุ จึงจะปิดกิจกำรได ้ทัง้นี ้ปัจจบุนั PAN หยดุด ำเนินธุรกิจและ

วตัถปุระสงคบ์ริษัทไม่ใหแ้ข่งขนักบับริษัทเรียบรอ้ยแลว้ 
- BP ถือครองใบอนุญำตน ำเขำ้ชุดตรวจไวรสัตับอกัเสบและไวรสั HIV จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสขุ (อย.) โดยบริษัทไม่ไดเ้ปลี่ยนใบอนญุำตน ำเขำ้ผลิตภณัฑด์งักล่ำวมำที่บริษัท เนื่องจำกเป็นชดุตรวจที่ใชเ้ทคโนโยลี
กำรตรวจแบบเดิม ซึ่งมีแนวโนม้กำรจ ำหน่ำยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรขอใบอนุญำตน ำเขำ้ใหม่ ตอ้งใชร้ะยะเวลำ
ประมำณ 2 ปี ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชดุตรวจที่ใชเ้ทคโนโลยีล่ำสุดเรียบรอ้ยแลว้ โดยหำกลกูคำ้ตอ้งกำร
ซือ้ชดุตรวจแบบเดิม บริษัทจะซือ้สินคำ้จำก BP มำจ ำหน่ำย 

- โครงสรำ้งกลุ่มบริษัท แสดงตำมภำพในหวัขอ้ 1.3 โครงสรำ้งกลุ่มบริษัท 
 

ต่อมำในช่วงปลำยปี 2563 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรบรหิำร
ทรพัยสิ์นของครอบครวันำยสเุมธฯ ซึ่งมีผลท ำใหโ้ครงสรำ้งกลุ่มบรษิัท WINMED เป็นไปตำมภำพดำ้นล่ำง 

 
 
 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.1 ส่วนที่ 2.2.1 - หนำ้ที่ 3  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.3 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร หวัขอ้ที่ 9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้  
 
บรษิัทมีบรษิัทย่อย 1 บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท อะนิวเดย ์จ ำกดั (“บรษิัทย่อย” หรือ “AND”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุำยน 

2561 ดว้ยทนุจดทะเบียนจดัตัง้ 1.00 ลำ้นบำท โดยปัจจบุนับริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AND 
ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยีที่เก่ียวกบัสขุภำพและสขุอนำมยั 

นอกจำกนี ้บริษัทยังเขำ้ลงทุนในหุน้สำมัญของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำทอรี่ แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ำกัด 
(“Pro-Lab”) ประกอบธุรกิจให้บริกำรรบัวินิจฉัย ตรวจ วิเครำะหโ์รคทำงกำรแพทย ์ในสัดส่วนรอ้ยละ 12.55 ของทุนจด
ทะเบียนบรษิัทดงักล่ำว 

บริษัทไดร้บักำรยอมรบัและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  (Exclusive Distributor) 
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเครื่องมือ อปุกรณท์ำงกำรแพทยช์ัน้น ำในต่ำงประเทศ อำทิ บรษิัท Haemonetics 
บรษิัท Grifols จำกประเทศสเปน บรษิัท Miltenyi Biotec จำกประเทศเยอรมนี และ บรษิัท Centron จำกประเทศเกำหลีใต ้
เป็นตน้ และไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยในประเทศไทยแบบ Non-Exclusive Distributor จำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศ 
อำทิ Conroy Medical AB จำกประเทศสวีเดน เป็นตน้ รวมถึงในรูปแบบของหนงัสือรบัรองกำรเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย 
(Letter of Authorities) และสญัญำกำรใหบ้รกิำร ซึ่งมีกลุ่มลกูคำ้ของบรษิัท ไดแ้ก่  

1. หน่วยงำนรฐับำล อำทิ โรงพยำบำลรฐับำล และ โรงเรียนแพทย ์ 
2. หน่วยงำนเอกชน อำทิ โรงพยำบำลเอกชน คลินิกเอกชน หอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทยเ์อกชน และบุคลำกร

ทำงกำรแพทยใ์นประเทศไทย 
3. องคก์รกำรกศุล อำทิ ศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย ์

ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพสตรี ผลิตภัณฑ์ธนำคำรโลหิต ผลิตภัณฑ์ควำมปลอดภัยของโลหิต และผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั และ 2) กลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่น ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ ก ำจดัพำหะเชื ้อ และผลิตภณัฑ์
ควบคมุกำรติดเชือ้ (รำยละเอียดเพิ่มเติม: ส่วนท่ี 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ) 
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1.1. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และอดุมการณ ์
 

วิสัยทัศน ์  
ประเทศไทยที่ผูค้นมีสขุภำพแข็งแรงและมีควำมสขุสบำย -ผ่ำนกำรใชน้วตักรรมเทคโนโลยีกำรแพทยช์ัน้เยี่ยมที่เรำไดต้ัง้ใจ
สรรหำ 
 
พันธกิจ  
เรำมุง่มั่นท่ีจะพฒันำสขุภำพและคณุภำพชวีิตดว้ยกำรสรรหำและส่งเสรมิเทคโนโลยีทำงกำรแพทยช์ัน้เยี่ยมจำกทั่วโลก ที่
บคุลำกรดำ้นกำรแพทยแ์นะน ำ ใหผ้ลตอบแทนที่สมเหตสุมผลแกผู่ล้งทนุ พรอ้มทัง้สรำ้งควำมภมูิใจกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุ
คน 
 

หลักการปฏิบัติ (Guiding Principles)  
I : Innovate Strategically and Constantly:: กำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมเชิงกลยทุธอ์ย่ำงต่อเนื่อง 
M : Maximum Values :: กำรส่งมอบส่ิงที่ดีมีคณุค่ำมำกกว่ำใคร 
P : People Centrict :: ฉนั/เรำมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิควำมส ำเรจ็ของคุณ 
A : Accountability :: กำรรบัผิดชอบ 100% แกต้วั 0% 
C : Communication Clearly :: กำรรบัฟังเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจตัง้ค ำถำม เพื่อตรวจสอบและหำควำมกระจ่ำง รบัฟัง

ผลตอบรบั 
T : Team Work :: หน่ึงบรษิัท หน่ึงทีม 
 

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

บรษิัทมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรที่ส  ำคญัดงันี ้
ปี 2537 : • เดือนสิงหำคมจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท วินเนอร์ย่ี  โฮลดิ้ง จ ำกัด1 (“WHO”) ดว้ยทุนจดทะเบียน

เริ่มตน้เท่ำกับ 4.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 400,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
เพื่อประกอบธุรกิจน ำเขำ้เครื่องมือและอปุกรณท์ำงกำรแพทยจ์ำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศ   

ปี 2539 
 

 • นิติบุคคล2ที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มครอบครัวคุณนนัทิยะฯ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่
เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก บรษิัท Haemonetics ประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยไดร้บัแต่งตัง้มำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทัง้นี ้ไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 2561  

ปี 2540 : • เดือนกมุภำพนัธ ์WHO เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 4.00 ลำ้นบำท เป็น 40.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 3,600,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

 
1 เดือนสิงหำคม 2537 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทดว้ยชื่อ บริษัท วีนสัเทคโนโลยี่ จ  ำกดั 
เดือนมิถนุำยน 2561 เปลีย่นชื่อบรษัิทเป็น บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 

2ไดแ้ก่ บริษัท บลดัทรำนสฟิ์วชั่นเซอรว์ิส จ ำกดั ซึ่งก่อตัง้ในปี 2538 และไดไ้ดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรแลว้เมื่อปี 2557  



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.1 ส่วนที่ 2.2.1 - หนำ้ที่ 5  

ปี 2542 
 

: • นิติบุคคล1ที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มครอบครวัคุณนนัทิยะฯ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่
เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำกบริษัท Grifols Asia Pacific2 จำกประเทศสเปน โดยไดร้บัแต่งตัง้มำ
อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้ไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 2561 

ปี 2543 
 

: • เดือนธันวำคม จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท ไบโอพูล จ ากัด (“BP”) ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้เท่ำกับ 
1.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑ ์เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์และเครื่องมือแพทย ์ 

• นิติบุคคล2ที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มครอบครวัคุณนนัทิยะฯ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่
เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก บริษัท Miltenyi Biotec3 จำกประเทศเยอรมนี โดยไดร้บัแต่งตัง้มำ
อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้ไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 2561 

ปี 2545 
 

: •  BP ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก บริษัท Grifols4 จำกประเทศ
สเปน โดยไดร้บัแต่งตัง้มำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี ้ไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ัดจ ำหน่ำยเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 
2561 

ปี 2546 
 

: • นิติบุคคล5ที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มครอบครวัคุณนนัทิยะฯ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่
เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก บรษิัท Hologic6 จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยไดร้บัแต่งตัง้มำอย่ำง
ต่อเนื่อง ภำยหลงัไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 2561 

ปี 2547 : • เดือนเมษำยนจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) 1 (“WINMED”) ดว้ย
ทุนจดทะเบียนเริ่มตน้เท่ำกับ 5.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 500,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้

 
1 ไดแ้ก่ บริษัท โปรเมด จ ำกดั ซึ่งก่อตัง้ในปี 2540 ต่อมำไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรแลว้เมื่อปี 2557 
2 ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยจำก บริษัท Grifols Asia Pacific ซึ่งเป็นบริษัทลกูของบริษัท Grifols, S.A. ประเทศสเปน 
ไดแ้ก่ เครื่องส ำหรบัตรวจวิเครำะหห์มู่โลหิต ตรวจหำชนิดแอนติบอดีและตรวจกำรเขำ้กนัของโลหิต ซึ่งใชร้ว่มกบั DG Gel Card 
3 ควำมเป็นมำของบริษัท Miltenyi Biotec 

- บริษัท Miltenyi Biotec แต่งตัง้ บริษัทลกู AM Cell ประเทศสหรฐัอเมริกำเป็นผูแ้ทนจ ำหนำ่ย 
- บริษัท AM Cell แต่งตัง้ให ้Kirin Brewery ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยในภมูิภำคเอเชีย 
- นิติบคุคลของบริษัท (BTS) ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
- ในปี 2543 บริษัทไดท้ ำสญัญำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยกบั บริษัท Miltenyi Biotec โดยตรง 

4 ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยจำก บริษัท Grifols (HK) ไดแ้ก่ เครื่องตรวจวิเครำะหก์ำรติดเชือ้ไวรสัดว้ยวิธี NAT และชดุ
น ำ้ยำส ำหรบักำรตรวจวิเครำะหภ์ำวะโรคติดเชือ้ทำงเลือด โดยบรษัิท Grifols (HK) มีประวติัควำมเป็นมำ ดงันี ้

- เดิมชื่อ Chrion Healthcare Ireland Limited ประเทศสหรฐัอเมริกำ 
- ปี 2550 Novartis Vaccines and Diagnostics (HK) Limited ประเทศฮ่องกง เขำ้ซือ้กจิกำร Chrion Healthcare Ireland 

Limited 
- ปี 2557 บริษัท Grifols (HK) ประเทศฮ่องกง เขำ้ซือ้กิจกำร  Novartis Vaccines and Diagnostics (HK) Limited 

แมว้่ำจะมกีำรเปลีย่นแปลงของผูผ้ลิตก็ตำม บริษัทก็ยงัคงไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑม์ำอย่ำงต่อเนื่อง  
5 ไดแ้ก่ บริษัท โปรเมด จ ำกดั ซึ่งก่อตัง้ในปี 2540 โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรแลว้เมื่อปี 2557 
6 บริษัท Hologic มีประวติัควำมเป็นมำดงันี ้ 

- เดิมชื่อ บริษัท Cytyc Corporation ประเทศสหรฐัอเมริกำ  
- ปี 2552 บริษัท Hologic ประเทศสหรฐัอเมริกำเขำ้ซือ้กิจกำร บริษัท Cytyc Corporation 

      แมว้่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงผูผ้ลิต บริษัทยงัคงไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยมำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทไดร้บัแต่งตัง้
เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยแบบ Non-Exclusive Distributor จำก บริษท Hologic 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.1 ส่วนที่ 2.2.1 - หนำ้ที่ 6  

หุน้ละ 10 บำท  

• เดือนสิงหำคม BP เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1.00 ลำ้นบำท เป็น 5.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญั
เพิ่มทนุจ ำนวน 400,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

• เดือนตุลำคม WHO เขำ้ลงทุนในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำทอรี่ แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ำกัด (Pro-
Lab) ซึ่ง Pro-Lab ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรตรวจและวินิจฉยัโรค  

ปี 2549 
 

: • WHO ไดร้ับแต่งตั้งเป็นผู้น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทยจำก บริษัท Tulip Diagnostic จำก
ประเทศอินเดีย โดยไดร้บัแต่งตัง้มำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลังไดเ้ปล่ียนแปลงผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเป็น 
WINMED ตัง้แต่ปี 2561 

• WHO ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก บริษัท Helmer จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยไดร้บัแต่งตั้งมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี ้ไดเ้ปล่ียนแปลงผู้จัดจ ำหน่ำยเป็น WINMED 
ตัง้แต่ปี 2561 

• WHO ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก บริษัท Origen จำกประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ โดยไดร้บัแต่งตัง้มำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลงัไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็น WINMED 
ตัง้แต่ปี 2561 

ปี 2550 : • เดือนสิงหำคม WHO เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 40.00 ลำ้นบำท เป็น 100.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 6,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

ปี 2555 
 

 • บรษิัทไดร้บัรำงวลัจำก 
o HAEMONETICS® The Blood Management Company FY12 Sales Target 

Achievement Award 
o HOLOGIC Fiscal Year 2012 Diagnostic Division Special Recognition Award 

• WHO ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก บรษิัท Centron จำกประเทศ
เกำหลีใต ้โดยไดร้บัแต่งตั้งมำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลังไดเ้ปล่ียนแปลงผู้จัดจ ำหน่ำยเป็น WINMED 
ตัง้แต่ปี 2561 

 
1 เดือนเมษำยน 2547 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทดว้ยชื่อ บริษัท ลำวีนสัเอสเทธิค จ ำกดั 
เดือนกนัยำยน 2547 เปลีย่นชื่อเป็น บริษัท วีนสัเอสเทธิค จ ำกดั 
เดือนพฤศจิกำยน 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีนสัโลจิสติกส ์จ ำกดั 
เดือนมิถนุำยน 2561 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั  



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.1 ส่วนที่ 2.2.1 - หนำ้ที่ 7  

ปี 2556 
 

: • เดือนพฤศจิกำยน จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ไบโอ สเปซ จ ากัด (“BS”) ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้
เท่ำกับ 1.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริกำรตรวจคัดกรองควำมผิดปกติของโครโมโซมทำรกในครรภ์ และกำรตรวจคัด 
กรองทำงพนัธุกรรมต่ำงๆ  

• เดือนพฤศจิกำยน จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท แพนไซเอ็นซ ์1999 จ ากัด (“PAN”) ดว้ยทนุจดทะเบียน
เริ่มตน้เท่ำกับ 5.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
เพื่อประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องดกัจบัยงุ และแมลงดดูเลือด 

• PAN ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ส ำหรบัเครื่องดกัจบัยุงและแมลงดูด
เลือดจำก บริษัท Woodstream1 ประเทศสหรฐัอเมริกำ ภำยหลังไดเ้ปล่ียนแปลงคู่สัญญำเป็น AND 
ตัง้แต่ปี 2563 

• WHO ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจำก บริษัท WAK- Chemie 

Medical GmbH จำกประเทศเยอรมนี โดยไดร้บัแต่งตั้งมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี ้ไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ัด
จ ำหน่ำยเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 2561 

• บรษิัทไดร้บัรำงวลั HOLOGIC Fiscal Year 2013 Diagnostic Division Special Recognition Award 
ปี 2557 

 
: • เดือนสิงหำคม WHO เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 100.00 ลำ้นบำท เป็น 140.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้

สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 4,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

• WHO ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจำก บริษัท Cerus จำกประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ โดยไดร้บัแต่งตัง้มำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลงัไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็น WINMED 
ตัง้แต่ปี 2561 

• WHO ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำบริกำรกบั บรษิัท Sofiva Geonomics จำกประเทศไตห้วนั โดยไดร้บัแต่งตัง้มำ
อย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลงัไดเ้ปล่ียนแปลงคู่สญัญำเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 2561 

• บรษิัทไดร้บัรำงวลั HOLOGIC Asia Pacific Region 2014 
ปี 2558 

 
: • WHO ไดร้บัรำงวลั GRIFOLS Operation Award of Excellence 2015 

• WHO ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทยจำก บริษัท Temptime จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
โดยไดร้บัแต่งตัง้มำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลงัไดเ้ปล่ียนแปลงผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็น WINMED ตัง้แต่ปี 2561 

ปี 2559 
 

: • เดือนพฤศจิกำยน PAN เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5.00 ลำ้นบำท เป็น 12.50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้
สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 750,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อ
ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

ปี 2561 : • เดือนมิถนุำยน บรษิัทจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท อะนิวเดย ์จ ากัด (“AND”) ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้

 
1 บริษัท Woodstream มีประวติัควำมเป็นมำดงันี ้

- นิติบคุคลของบริษัท (ปัจจบุนัเลกิกิจกำรแลว้) ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยเครื่องดกัจบัยงุจำกบริษัท  American Biophysics 
Company ในปี 2549 

- ต่อมำจดัตัง้ PAN เพื่อประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องดกัยงุ 
- บริษัท Woodstream เขำ้ซือ้กิจกำร บริษัท American Biophysics Company 

แมว้่ำจะมีกำรเปลีย่นแปลงผูผ้ลิต บริษัทยงัคงไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยมำอย่ำงต่อเนื่อง 
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 เท่ำกับ 1.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อ
ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภค 
โดย WINMED ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AND 

• เดือนธันวำคม WINMED เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5.00 ลำ้นบำท เป็น 55.00 ลำ้นบำท โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

• WHO ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยในประเทศไทยจำก บริษั ท Dacor จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยได้รับแต่งตั้งมำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลังได้เปล่ียนแปลงผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยเป็น 
WINMED ตัง้แต่ปลำยปี 2561 

• WINMED ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยในประเทศไทยจำก บริษัท NanoEnTek จำกประเทศ
เกำหลีใต ้และ บรษิัท Conroy จำกประเทศสวีเดน 

• บรษิัทไดร้บัรำงวลั 
o HOLOGIC Champion of Innovation 2018 
o HOLOGIC Champion of Growth 2018 

ปี 2562 : • WINMED รบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือทำงกำรแพทย ์และอุปกรณ์กำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจ
กำรแพทย)์ จำก WHO, BP และ BS และ AND รบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใช้
ทำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และผลิตภัณฑอ์ุปโภคบริโภค จำก WHO และ PAN เพื่อจดัโครงสรำ้ง
กลุ่มบรษิัท รวมถึงขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of interest) ท่ีอำจจะเกิดขึน้  

• WINMED ได้รบัแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจำก บริษัท Wuhan bms 

Medicaltech จำกประเทศจีน 

• WINMED ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจำก QT Instruments 
ประเทศสิงคโปร ์

ปี 2563 : • เดือนเมษำยน AND เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1.00 ลำ้นบำท เป็น 33.00 ลำ้นบำท ดว้ยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 3,200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อ
ช ำระคืนเงินกูร้ะหว่ำงกนั และเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในกิจกำร  

• เดือนพฤษภำคม WINMED เขำ้ซือ้เงินลงทุนใน Pro-Lab จำก WHO ทั้งจ ำนวน ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว เป็นไปเพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต  ภำยหลัง
ด ำเนินกำร WINMED ถือหุน้ใน Pro-Lab เท่ำกบัรอ้ยละ 12.55 ของทนุจดทะเบียน Pro-Lab  

• WINMED ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยในประเทศไทยจำก บริษัท Hemasoft จำกประเทศ
สเปน บริษัท Biolog-id จำกประเทศฝรั่งเศส บริษัท Gladek จำกประเทศอุรุกวัย  และ บริษัท 
MobileODT จำกประเทศอิสรำเอล 

• ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ WINMED ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 สิงหำคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติเรื่องที่
ส  ำคญั ดงันี ้
o อนมุตัิกำรแปรสภำพจำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชน 
o อนุมัติกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ที่ตรำไวจ้ำก 10 บำท จำกจ ำนวนหุน้ 5,500,000 หุน้ เป็น 0.50 

บำท ท ำใหม้ีจ ำนวนหุน้สำมญัเป็น 110,000,000 หุน้ 
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o เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 85.00 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียน 55.00 ลำ้นบำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 140.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 170,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.50  บำท เพื่อเสนอขำยผูถื้อหุน้เดิม  

o เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียน 140.00 ลำ้นบำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 200.00  ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 120,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)  

o อนมุตัิใหน้ ำหุน้สำมญัของบรษิัทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม 
เอ ไอ (mai) 

ปี 2564 : • WINMED ไดร้บัแต่งตั้งเป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำกบริษัท Seiler ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

• WINMED ไดร้ับแต่งตั้งเป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยในประเทศไทยจำก บริษัท X6 Innovations จำก
ประเทศฝรั่งเศส 

 

1.3. โครงสร้างกลุ่มบริษทั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทย่อย 
บรษิัท อะนิวเดย ์จ ำกดั (“AND”) 
วนัท่ีจดทะเบียน : 8 มิถนุำยน 2561 
ทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ 

: 33,000,000 บำท (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) 

ที่ตัง้ส ำนกังำน : เลขที่ 634/4 ซอยรำมค ำแหง 39 ถนนประชำอุทิศ แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

12.55% 

บมจ.วินเนอรย่ี์ เมดคิอล  
(WINMED) 

ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บำท 
ธุรกิจ : ผูน้  ำเขำ้ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชดุอปุกรณ ์ส ำหรบักำรเกบ็ กำรตรวจ
วิเครำะห ์วินิจฉยั และกำรบ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งไดน้ ำเขำ้จำกผูผ้ลิตชัน้
น ำในตำ่งประเทศ อีกทัง้ เป็นตวัแทนของบรษิัทผูใ้หบ้รกิำรตรวจวนิิจฉยัดำ้น
พนัธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรตรวจสำรพนัธกุรรมและ

ควำมผิดปกตขิองทำรกในครรภ ์

บจก.อะนิวเดย ์ 
(AND) 

ทนุจดทะเบียน 33,000,000 บำท 
ธรุกิจ : จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์

เทคโนโลย ีท่ีเก่ียวกับสขุภำพและสขุอนำมยั 

99.99% 

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท ์คอรป์ 
(Pro-Lab) 

ทนุจดทะเบียน 20,000,000 บำท 
ธุรกจิ : หอ้งปฏิบตัิกำรตรวจวิเครำะหท์ำงกำรแพทย ์(หอ้ง Lab) 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ที่ เก่ียวกับสุขภำพและ
สขุอนำมยั 

โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ : บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล          ถือหุน้จ ำนวน 3,299,998 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 
นำงสำวจิระนนัท ์คมไส            ถือหุน้จ ำนวน 1 หุน้                คิดเป็นรอ้ยละ <0.01 
นำงสำววรลกัษณ ์พลูบณัฑิต    ถือหุน้จ ำนวน 1 หุน้                คิดเป็นรอ้ยละ <0.01 

กรรมกำรบรษิัท : 1) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
2) นำยมนสั สภุำพ 
3) นำยธนกร วิทยะสิรนินัท ์

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม : กรรมกำร 2 คนลงลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท : AND เป็นบริษัทย่อยของ WINMED โดย WINMED ถือหุน้จ ำนวน 99,998 หุน้ คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน AND และมีกรรมกำรร่วมกันกบับริษัท ไดแ้ก่ 
นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์และ นำยมนสั สภุำพ 

 
บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
บรษิัท โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ำกดั (“Pro-Lab”) 
วนัท่ีจดทะเบียน : 6 มีนำคม 2543 
ทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบยีนช ำระแลว้ 

: 20,000,000 บำท (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) 

ที่ตัง้ส ำนกังำน : เลขที่ 2 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แยก 2 ถนนโพธ์ิแกว้ แขวงคลองจนั 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 

ลักษณ ะก ำรป ระกอบ
ธุรกิจ 

: ใหบ้รกิำรรบัวินิจฉยั ตรวจ วิเครำะหโ์รคทำงกำรแพทย ์(หอ้ง Lab) 

โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ : นำงนิตยำ  โฉมงำม                ถือหุน้จ ำนวน 375,976 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 18.79 
นำยวิฑรูย ์ อำรยะพิพฒันก์ลุ   ถือหุน้จ ำนวน 321,890 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 16.09 
บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล         ถือหุน้จ ำนวน 250,956 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 12.55 
ผูถื้อหุน้รำยย่อยจ ำนวน 30 รำย ถือหุน้รวมจ ำนวน 1,051,178 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 52.57 

กรรมกำรบรษิัท : 1) นำงนิตยำ  โฉมงำม 
2) นำงอโณทยั  โชคพิชิต 
3) นำงสำวสวุรรณำ  มงคลชยั 
4) นำงสำวพรอมุำ  เทวำหดุี 
5) นำยวิฑรูย ์ อำรยะพิพฒันก์ลุ 

กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลง
นำม 

: นำงนิตยำ  โฉมงำม และ นำยวิฑูรย์  อำรยะพิพัฒน์กุล ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และ
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 

ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท : Pro-Lab เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของ WINMED โดย WINMED ถือหุ้นจ ำนวน 250,956 
หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.55 ของทนุจดทะเบียน Pro-Lab   

หมายเหตุ :  1) Pro-Lab ประกอบธุรกจิใหบ้ริกำรรบัวินจัฉยั/ตรวจ และวิเครำะหโ์รคเฉพำะทำงหรือโรคติดต่อ เช่น Covid-19, เชือ้ไวรสั HIV, 
เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ B และ C, ไขห้วดัใหญ่, ไขห้วดัใหญ่สำยพนัธใ์หม่ 2009, ไขเ้ลือดออก, วณัโรค, ตรวจวิเครำะหพ์ิษวิทยำ
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ส ำหรบัสิ่งส่งตรวจจำกมนุษย ์เป็นตน้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่ำงกับธุรกิจที่บริษัทด ำเนินอยู่ และไม่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัท 
ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้ กรรมกำร และผูบ้ริหำรของ Prolab ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับผูถ้ือหุน้ กรรมกำร และผูบ้ริหำรของ WINMED 
ตำมค ำนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั  

2) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทไม่มีควำมสมัพนัธก์บักรรมกำรและผูบ้ริหำรของ Pro-Lab ทัง้นี ้บริษัทไม่มีกำรส่งตวัแทนเขำ้
เป็นกรรมกำรใน Pro-Lab 

 
1.4. ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้รายใหญ่

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัท ไดแ้ก่ บริษัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ จ ำกัด (WTR) และ Dara Investment Limited (HK) โดยมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทเท่ำกับรอ้ยละ 65.28 และ รอ้ยละ 19.50 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ ตำมล ำดับ โดยมี 
บรษิัท วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล จ ำกัด (WDT) ถือหุน้ใน WTR  สดัส่วนรอ้ยละ 51.00 และ Dara International Inc. ถือหุน้ใน Dara 
Investment Limited (HK)  สดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ซึ่ง WTR และ Dara Investment Limited (HK) เป็น Non-Operating Holding 
Company ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรลงทุนในธุรกิจอื่นในอนำคต (ที่ไม่เก่ียวกับธุรกิจกำรแพทย ์เพื่อไม่ใหท้ับซอ้นกับธุรกิจของ 
WINMED) ส ำหรบั WDT และ Dara International Inc. เป็น Family Holding Company ของครอบครวันำยสเุมธฯ 

นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำถึง Ultimate Shareholder พบว่ำผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท ไดแ้ก่นำยสเุมธ ดำรกำนนท ์ ซึ่งนำย
สเุมธฯ ประกอบธุรกิจหลำยประเภท อำทิ ธุรกิจดำ้นกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ ธุรกิจดำ้นพลงังำนและสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือ
ก๊ำซ ธุรกิจดำ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ธุรกิจใหเ้ช่ำเรือท่องเที่ยว และธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ช่ำ เป็นตน้ โดยธุรกิจต่ำงๆ ไม่มี
ควำมทบัซอ้นกบัธุรกิจของ Winmed 

ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) บริษัท               
วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกัด โดยเป็นรำยกำรเช่ำอำคำร และคลงัสินคำ้ เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไดท้ ำสญัญำ
เช่ำระหว่ำงกนั อำ้งอิงอตัรำค่ำเช่ำตำมรำคำประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และรำยกำรค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อกับเจำ้หนีส้ถำบันกำรเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
เจำ้หนีส้ถำบนักำรเงินก ำหนด และ (2) บริษัท ไบโอพูล จ ำกัด โดยเป็นรำยกำรซือ้สินคำ้จำก BIO เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยใหก้ับ
ลกูคำ้ของบรษิัท 
 
หมายเหตุ : รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวขอ้ที่ 5 ทรพัยส์ินที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ และส่วนที่ 2.3 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล

กิจกำร หวัขอ้ที่ 14 รำยกำรระหว่ำงกนั 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.2 ส่วนที่ 2.2.2 หนำ้ที่ 1 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทไดจ้ดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ (อย.) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกล และไดร้บักำรแต่งตัง้
เป็นผูน้  ำเขำ้ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชุดอุปกรณ ์ส ำหรบักำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินิจฉัย และกำรบ ำบดัรกัษำทำง
กำรแพทย ์จำกผูผ้ลิตเครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำรแพทยท์ี่ไดร้บักำรยอมรบัในดำ้นคุณภำพของผลิตภณัฑจ์ำกวงกำร
แพทยท์ั่วทุกมมุโลก โดยบริษัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตชัน้น ำ 23 บริษัท ใน 12 
ประเทศ ซึ่งมีลกัษณะกำรแต่งตัง้ทัง้กำรแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) 
และเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยทั่วไป (Non-Exclusive Distributor) ส ำหรบัตวัอย่ำงผูผ้ลิตต่ำงประเทศ ที่แต่งตัง้ใหบ้รษิัท
เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) อำทิ บรษิัท Miltenyi Biotec ประเทศเยอรมนี ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส ำหรับใช้ในกำรคัดแยก Stem Cell เพื่อใช้ประกอบกำรรักษำโรคมะเร็ง  บริษัท 
Haemonetics ประเทศสหรฐัอเมริกำ ผูผ้ลิตเครื่องมือแพทยท์ี่ใชป่ั้นแยกพลำสมำและเกล็ดโลหิต และ บริษัท Grifols 
ประเทศสเปน ผูผ้ลิตชุดตรวจส ำหรบัตรวจโลหิตเพื่อดูภำวะกำรติดเชือ้จำก HIV HBC และ HCV เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัท
และบรษิัทย่อยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี ้ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑท์างการแพทย ์
1.1 ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรี (WOMEN HEALTH CARE) : แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ส ำหรบักำรตรวจหำเชือ้มะเร็งปำกมดลูก และ ผลิตภัณฑก์ลุ่มเวชศำสตรม์ำรดำ
และทำรก 

1.2 ผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิต (BLOOD BANKING) : ผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรแยก
ส่วนประกอบของโลหิต และอปุกรณต์่ำงๆที่เก่ียวขอ้งกบังำนธนำคำรโลหิต 

1.3 ผลิตภัณฑค์วามปลอดภัยของโลหิต (BLOOD SAFETY) : ผลิตภัณฑส์ ำหรบักำรหำสำร
พนัธุกรรมของเชือ้ก่อโรคต่ำงๆ (Nucleic Acid Testing : NAT) และส ำหรบักำรยับยัง้เชือ้จุล
ชีพ(Pathogen Inactivation) ในโลหิตของผูบ้รจิำคโลหิต  

1.4 ผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ าบัด (CELL THERAPY) : บริกำรดำ้นกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัวิทยำกำรสมยัใหม่ ดำ้นกำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิด (Stem Cells) 

2. กลุ่มผลิตภัณฑอ์ื่น 
2.1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรสรรหำผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยี

สมัยใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ อำทิ เครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ  เครื่องบริหำร
กลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำน 

2.2 ผลิตภัณฑก์ าจัดพาหะเชือ้ : อำทิ เครื่องดกัจบัยุงและแมลงดูดเลือดอื่นๆ (จ ำหน่ำยในนำม 
AND) 

2.3 ผลิตภัณฑ์ควบคุมการติดเชื้อ  : เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมและป้องกันกำร
แพรก่ระจำยของเชือ้โรค ไดแ้ก่ ชดุก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและสำรชวีภำพหกปนเป้ือน (จ ำหน่ำย
ในนำม AND) 

 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.2 ส่วนที่ 2.2.2 หนำ้ที่ 2 

2.1  โครงสร้างรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดข้องบริษัทและบริษัทย่อย แยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑ์ ส ำหรบัปี 2560 ถึงปี 2563 มีรำยละเอียด
ดงันี ้ 

โครงสร้างรายได ้
แยกตามประเภทผลติภัณฑ ์

ปี 2561/1 ปี 2562/1 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1.รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 477.88 92.62 453.19 90.95 490.21 92.31 
   1.1 กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ 442.72 85.80 429.23 86.14 471.19 88.73 
 1) ผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 147.16 28.52 149.88 30.08 137.63 25.92 
 2) ผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 130.13 25.22 132.73 26.64 151.47 28.52 
 3) ผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 122.87 23.81 110.22 22.12 156.02 29.38 
 4) ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั 42.55 8.25 36.40 7.30 26.07 4.91 
   1.2 กลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่น/2  35.16 6.81 23.96 4.81 19.02 3.58 
2. รำยไดค้ำ่เชำ่/3 36.28 7.03 39.19 7.86 40.33 7.59 

รวมรายได้ 514.16 99.65 492.38 98.81 530.54 99.90 
3. รำยไดอ้ื่น/4 1.80 0.35 5.92 1.19 0.51 0.10 

รายได้รวม 515.96 100.00 498.30 100.00 531.05 100.00 
หมำยเหต ุ:  /1   บริษัทไดมี้กำรจดัโครงสรำ้งกิจกำรเพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพ่ือเตรียมควำม

พรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยในปี 2562 
1) บริษัทรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือแพทย ์และวสัดอุปุกรณก์ำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษัท วิน-

เนอรย์ี่โฮลดิง้ จ ำกดั (WHO), บริษัท ไบโอพูล จ ำกัด (BP) และบริษัท ไบโอสเปซ จ ำกัด (BS) และรบัโอนกำรด ำเนิน
ธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (จ ำหน่ำยเครื่องดักจับยุง และแมลงดูดเลือด) จำก WHO 
และบริษัท แพนไซเอ็นซ ์1999 จ ำกดั (PAN)  

2) บริษัทและบริษัทย่อยไดท้ยอยรบัซือ้เครื่องมือทำงกำรแพทยว์ัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์และสินคำ้คงเหลือจำก 
WHO, BP, BS และ PAN  

3) บริษัทไดร้บัโอนสินทรพัยถ์ำวรซึ่งเป็นเครื่องมือแพทยท์ั้งหมดจำก WHO ซึ่ง ณ วันรบัโอนสินทรพัยด์งักล่ำวบริษัท
ไม่ไดร้บัสินทรพัยส์ทุธิอ่ืนใดจำกกำรรบัโอนส่วนงำนดงักล่ำว  

/2 กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น หมำยถึง ผลิตภณัฑป์ระเภทเครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และผลิตภณัฑท์ี่จ  ำหน่ำยโดยบรษิทั 
และ AND ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ส ำหรบัผลิตภณัฑท์ี่จ  ำหน่ำยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ไดแ้ก่ เครื่องดกัจับยงุและแมลง
ดดูเลือดอ่ืนๆ   

/3 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไดน้ ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถึงแนวทำงปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใชส้  ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตัิ ซึ่งบริษัทตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัที่ 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกับลูกคำ้ มำใชก้บัสญัญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำที่อยู่ในขอบเขต
ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัอ่ืน กล่ำวคือ บริษัทจะรบัรูร้ำยไดท้ี่เกิดขึน้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกคำ้ โดยจะรบัรูร้ำยไดใ้น
จ ำนวนที่สะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคำดว่ำจะมีสิทธิไดร้บัจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำรที่ไดส้่งมอบใหแ้ก่
ลกูคำ้  

  สืบเนื่องจำกนโยบำยกำรจัดซือ้จัดจำ้งน ำ้ยำตรวจวินิจฉัยทำงหอ้งปฏิบตัิกำรที่มกัจะมีกำรระบุคุณสมบตัิของชุด
เครื่องมือทัง้เพ่ือกำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินิจฉัย และกำรบ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์ประกอบเขำ้ไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ประกำศคณุลกัษณะของชดุตรวจนัน้ๆ เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงของหน่วยงำนรำชกำรและลกูคำ้ ทำงบริษัทไดจ้ัด
ใหมี้กำรบริกำรชดุเครื่องมือที่ใชก้บัชดุตรวจและวินิจฉยัโรคพรอ้มกำรติดตัง้ พรอ้มใชง้ำน ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.2 ส่วนที่ 2.2.2 หนำ้ที่ 3 

เป็นคู่สญัญำกบับริษัท  ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 ท ำใหบ้ริษัทตอ้งแยกรำยได้
จำกกำรขำยสินคำ้ ออกจำกกำรติดตัง้เครื่องเพื่อใหพ้รอ้มใชง้ำน (แยกรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดค้่ำเช่ำ) เพื่อสะทอ้น
สิ่งตอบแทนจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำรใหช้ดัเจน ทัง้นี ้บริษัทค ำนวณรำยไดค้่ำเช่ำ โดยคิดจำกสดัส่วนค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำซ่อมบ ำรุง ของเครื่องตรวจวินิจฉยัต่อตน้ทนุรวมในงวดบญัชีนัน้ๆ คณูกบัรำยไดร้วมของงวดบญัชีนัน้ 

  เพ่ือเป็นกำรสะทอ้นให้เห็นถึงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทยท์ี่ชัดเจน บริษัทจึงจัดท ำตัวเลข
รำยไดจ้ำกกำรขำย โดยรวมรำยไดค้่ำเช่ำที่ถูกปันออก จำกผลของกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีขำ้งตน้ กลบัเขำ้เป็น
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์โดยมีรำยละเอียด รำยไดเ้ป็นดงันี ้

 

โครงสร้างรายได้ 
แยกตามประเภทผลิตภัณฑ ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์       

 1) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 157.90  32.96 162.74  34.74 150.54 29.43 
 2) กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 141.45  29.53 145.17  30.99 162.44 31.76 
 3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 133.38  27.85 120.65  25.76 171.93 33.61 
 4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั     46.27  9.66     39.86  8.51 26.60 5.20 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑท์างการแพทย ์ 479.00 100.00 468.42 100.00 511.51 100.00 

 
/4  รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิำร ดงันี ้
 

1. กลุ่มผลิตภัณฑท์างการแพทย ์
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดตรวจ เครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำรแพทยแ์ละวิทยำศำสตร ์

เพื่อกำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินจิฉยั และกำรบ ำบดัรกัษำ โดยน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ใน
ประเทศ โดยมีลกัษณะกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละบรกิำร แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) จ ำหน่ำยชดุอปุกรณ ์และชดุตรวจ 
2) จ ำหน่ำยเครื่องมือและอปุกรณต์่ำงๆ อำทิ ตูเ้ย็นเก็บโลหิต ตูเ้ก็บพลำสมำแช่แข็ง และเครือ่งเขย่ำเกล็ดโลหิต (ไม่ตอ้ง
ใชชุ้ดอุปกรณ ์หรือชดุตรวจ) และ 3) กำรใหบ้รกิำรตรวจควำมผิดปกติของทำรกในครรภ ์โดยเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย 
จำกบริษัทในต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในกำรจ ำหน่ำยชุดอุปกรณ์และชุดตรวจส่วนใหญ่ บริษัทจะลงทุนซือ้
เครื่องตรวจและน ำไปติดตัง้ใหล้กูคำ้พรอ้มใชง้ำน โดยมีกำรท ำสญัญำก ำหนดจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ใหล้กูคำ้ตอ้งซือ้ชุดตรวจ 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่โรงพยำบำลต่ำงๆ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำย
กำรจัดซือ้จัดจ้ำงที่มักจะมีกำรระบุคุณสมบัติของชุดเครื่องตรวจวินิ จฉัย ประกอบเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในประกำศ
คุณลักษณะของชุดตรวจนั้นๆ ตำมขอ้ก ำหนดของผู้ว่ำจ้ำง (TOR) ทั้งนี ้สำมำรถแยกสินคำ้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำง
กำรแพทยเ์ป็น 4 ผลิตภณัฑ ์ดงันี ้ 
 

1) ผลิตภัณฑด์ูแลสุขภาพสตรี (WOMEN HEALTH CARE) 
 บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดตรวจและวิเครำะห ์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ผลิตภณัฑก์ลุ่ม 
เวชศำสตรม์ำรดำและทำรก ไดแ้ก่ กำรตรวจติดตำมกำรตัง้ครรภเ์พื่อดูภำวะเส่ียงต่อกำรคลอดก่อนก ำหนด กำรตรวจ



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.2 ส่วนที่ 2.2.2 หนำ้ที่ 4 

คดักรองภำวะดำวนซ์ินโดรม และกำรตรวจคดักรองทำงพนัธุกรรมอื่นๆ ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มผลิตภณัฑด์ูแลสขุภำพสตรี
ของบรษิัท มีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

1.1 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Hologic 
บรษิัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑด์ำ้นกำรตรวจหำมะเรง็ปำกมดลกู และดำ้นศลัยกรรมทำงสตูินรี
เวชจำกบริษัท Hologic ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้ำน
ผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี โดยทกุผลิตภณัฑผ่์ำนกำรรบัรองจำกองคก์ำรอำหำรและยำ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (US-FDA) ซึ่งเป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทยช์ัน้สงูที่ยอมรบักนัทั่วโลก โดยบริษัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑ์
จำก บรษิัท Hologic ดงันี ้
 

• ThinPrep Pap Test 
เป็นผลิตภณัฑต์รวจเซลลว์ิทยำอิงของเหลว ส ำหรบัตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกู และยงัสำมำรถน ำไปตรวจคดักรอง
ไวรัส Human Papilloma Virus (HPV) ที่เป็นตน้เหตุส ำคัญของกำรเกิดมะเร็งปำกมดลูก ซึ่งThinPrep Pap Test มี
ควำมแม่นย ำในกำรตรวจคดักรองสงู และสำมำรถตรวจเพิ่มเติมรำยกำรทดสอบอื่น ๆ ไดใ้นครำวเดียวกนั  

 
 
 
 
 

 

• APTIMA HPV High Risk 
เป็นชุดตรวจวิเครำะหห์ำเชือ้ไวรสั HPV กลุ่มควำมเส่ียงสงู 14 ชนิด เพื่อจ ำแนกผูป่้วยที่มีควำมเส่ียงใน

กำรเกิดมะเร็งปำกมดลูกในอนำคต โดยใช้เทคโนโลยี Nucleic Acid Testing เพื่อตรวจสอบ messenger RNA 
(mRNA) ของไวรสั เพื่อใหไ้ดผ้ลกำรตรวจสอบท่ีแม่นย ำที่สดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• APTIMA COMBO2 FOR CT/NG ASSAY 
 เป็นกำรตรวจวิเครำะหห์ำเชือ้แบคทีเรียหนองในเทียมและหนองในแท ้ซึ่งเป็นสำเหตุที่พบมำกที่สดุใน
โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ โดยใชห้ลกักำรตรวจหำสำรพนัธุกรรมของเชือ้ ที่มีควำมแม่นย ำในกำรตรวจหำเชือ้มำกกว่ำ



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.2 ส่วนที่ 2.2.2 หนำ้ที่ 5 

วิธีกำรเพำะเชือ้และวิธีกำรอื่นๆ ส่งผลใหใ้ชร้ะยะเวลำในกำรวิเครำะหส์ัน้ลง และยังช่วยลดกำรเกิดผลลบลวง (False 
Negative) โดยกำรท ำลำยสำรรบกวนปฏิกิรยิำไดอ้ีกดว้ย 
                       

• ชดุตรวจภำวะคลอดก่อนก ำหนด (FETAL FIBRONECTIN TEST : fFN) 
 เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภำพในกำรพยำกรณภ์ำวะคลอดก่อน
ก ำหนด โดยเครื่องจะตรวจวัดจำกปริมำณ fFN ซึ่งโดยปกติหญิงตั้งครรภ์จะ
ตรวจพบ fFN ภำยในช่องคลอดในปรมิำณมำกเมื่อใกลค้รบก ำหนดคลอด หำก
ตรวจพบ fFN ในหญิงตัง้ครรภท์ี่ยังไม่ถึงก ำหนดคลอด หมำยถึงมีโอกำสเกิด
ภำวะกำรคลอดก่อนก ำหนดสงู แพทยจ์ะไดต้ิดตำมดูแลผูป่้วยอย่ำงใกลช้ิดเพื่อ
ป้องกนัภำวะคลอดก่อนก ำหนด 
 

1.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศำสตร์มำรดำและทำรก : 
บริษัทไดท้ ำสญัญำบริกำรร่วมกับ SOFIVA Genomics เพื่อกำรใหบ้ริกำรตรวจวินิจฉัย
ภำวะต่ำงๆ ของมำรดำและทำรก อำทิ ตรวจภำวะดำวนซ์ินโดรม และกำรตรวจควำม
ผิดปกติของยีนพันธุกรรม เป็นตน้ ซึ่งบริษัท SOFIVA Genomics เป็นบริษัทชั้นน ำจำก

ประเทศไตห้วนั ท่ีมีควำมโดดเด่นดำ้นพนัธุศำสตรร์ะดบัชีววิทยำโมเลกุล (Next Generation Sequencing) ในภูมิภำค
เอเซีย  
  บริษัทจะรบัตัวอย่ำงโลหิตจำกโรงพยำบำลที่เป็นลูกคำ้ และส่งไปยังห้องปฏิบัติกำรของบริษัท 
SOFIVA Genomics  เพื่อตรวจวินิจฉยั เมื่อไดผ้ลกำรตรวจก็จะส่งใหก้บับรษิัทเพื่อด ำเนินกำรส่งใหก้บัโรงพยำบำลท่ีรบั
บรกิำร ทัง้นี ้บรษิัทแบ่งกำรใหบ้รกิำรตรวจออกเป็น ดงันี ้

• Non Invasive Prenatal Screening: NIPS 
เป็นบริกำรตรวจหำควำมผิดปกติของโครโมโซมของทำรกในครรภ์มำรดำ  ซึ่งจะประกอบดว้ย
ควำมผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 (ดำวนซ์ินโดรม) คู่ที่ 18 (เอ็ดเวิรด์ ซินโดรม) และคู่ที่13 (พำท ู
ซินโดรม) โดยกำรเจำะโลหิตของมำรดำ กำรตรวจนีส้ำมำรถตรวจไดต้ัง้แต่อำยุครรภ ์10 สปัดำห์
ขึน้ไป มีควำมถูกตอ้งแม่นย ำมำกกว่ำรอ้ยละ 99 ในกำรตรวจหำควำมผิดปกติของโครโมโซม ซึ่ง
กำรตรวจนีม้ีควำมเส่ียงต่อภำวะแทง้บตุรนอ้ยกว่ำกำรตรวจดว้ยวิธีอื่น 

• Array  
เป็นบรกิำรตรวจเพื่อยืนยนัผลกำรตรวจ NIPS ในกรณีที่ผลกำรตรวจ NIPS ออกมำเป็น Positive 
(ทำรกในครรภม์ีควำมผิดปกติ) โดยจะตรวจเพิ่มเติมจำกชิน้เนือ้ น ำ้คร  ่ำ หรือ โลหิตซ ำ้อีกครัง้  

• Carrier Scan 
เป็นบรกิำรตรวจควำมผิดปกตขิองพนัธุกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรตรวจเพื่อวำงแผนครอบครวั
ก่อนมีบุตร ซึ่งกำรตรวจจะแสดงผลกำรเป็นพำหะของโรคทำงพนัธุกรรม ทัง้นี ้กำรตรวจ Carrier 
Scan จะช่วยลดควำมเส่ียงกำรเป็นโรคติดต่อทำงพนัธุกรรมจำกพ่อแม่สู่ลกูได ้
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ส่วนที่ 2.2.2 ส่วนที่ 2.2.2 หนำ้ที่ 6 

• Baby Check 
เป็นบรกิำรตรวจพำหะกำรเป็นโรคต่ำงๆ โดยจะเก็บโลหิตจำกสน้เทำ้ของเด็กแรกเกิดไปตรวจ แบ่ง
โรคที่จะตรวจหำเป็น 4 กลุ่มโรคหลกั ไดแ้ก่  

1) กลุ่มโลหิตวิทยำ  
2) กลุ่มต่อมไรท้่อ 
3) กลุ่มระบบกำรเผำผลำญ  
4) กลุ่มภมูิคุม้กนั  

 
2) ผลิตภัณฑธ์นาคารโลหติ (BLOOD BANKING) 

บริษัทเป็นผู้น ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรบักำรบริจำคโลหิต กำรตรวจ
คุณภำพของโลหิต รวมถึงอุปกรณ์กำรจัดเก็บและรกัษำคุณภำพของโลหิตที่อยู่ภำยในถุงโลหิต  อำทิ ตัววดัอุณหภูมิ 
เครื่องเขย่ำ และ ตูเ้ย็นเก็บถุงโลหิต เป็นตน้ ทัง้นี ้ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิตของบรษิัท มีรำยละเอียด
ดงันี ้ 
 

2.1 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Haemonetics 
บริษัทน ำเข้ำผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกำรรบับริจำคโลหิต และส่วนประกอบโลหิตจำก
บริษัท Haemonetics ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้ำน

โลหิตวิทยำ ที่จะช่วยใหไ้ดร้บัโลหิตที่มีคุณภำพที่ดีเพื่อส่งใหก้ับโรงพยำบำล และสำมำรถป้องกันผลขำ้งเคียงที่ไม่พึง
ประสงคใ์นกำรเปล่ียนถ่ำยโลหิตได ้รวมถึงกำรท ำใหไ้ดผ้ลิตภณัฑโ์ลหิตที่ถกูตอ้ง ในเวลำที่เหมำะสม และในปรมิำณที่
พอดี โดยบรษิัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑจ์ำก บรษิัท Haemonetics ดงันี ้
 

• เค รื่ อ ง  MCS®+ Mobile Platelet Collection System แ ล ะ  เค รื่ อ ง  PCS®2 Plasma Collection 
System 

เครื่อง MCS®+ Mobile Platelet Collection System เป็นอปุกรณส์ ำหรบักำรรบับรจิำคเกล็ดโลหิต และเครื่อง PCS®2 
Plasma Collection System เป็นอปุกรณส์ ำหรบักำรบรจิำคพลำสมำ ทัง้ 2 เครื่อง มีกระบวนกำรท ำงำนดว้ยวิธีกำรป่ัน
แยกส่วนประกอบของโลหิต และกำรลดปริมำณเม็ดโลหิตขำวดว้ยกำรกรองแบบต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ไดจ้ะออกมำใน
รูปแบบของเกล็ดโลหิต และ พลำสมำ เพื่อน ำไปใหแ้ก่ผูป่้วยที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งไดร้บัเกล็ดโลหิตหรือพลำสมำ  ซึ่ง
เครื่องมีลกัษณะเด่นท่ีขนำดเล็ก น ำ้หนกัเบำ สำมำรถเคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวก  
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• ชุด อุปกรณ์ ส ำห รับกำรกรองเม็ ด โลหิ ตขำว  (Leukocyte 
Removal Filter) 

กำรจะให้โลหิตแก่ผู้รับบริจำค ต้องผ่ำนกำรกรองเม็ดโลหิตขำวออกจำก
ส่วนประกอบของโลหิตก่อน เพื่อป้องกันภำวะที่เม็ดโลหิตขำวที่ปะปนอยู่ในถุง

โลหิตไปกระตุน้ร่ำงกำยผูร้บัโลหิตใหส้รำ้ง Antibody1 มำต่อตำ้น และก่อใหเ้กิด

ภำวะแทรกซอ้นหลงักำรรบัโลหิต  
 

2.2 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Helmer Scientific 
บริษัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑป์ระเภทตูแ้ช่เก็บโลหิตและผลิตภณัฑข์องโลหิต รวมถึงอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ที่ ใช้ประกอบกำรบริจำคโลหิตจำกบริษัท  Helmer Scientific ของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้ำนเครื่องมือกำรควบคุมอุณหภูมิและเก็บรักษำโลหิต  และเครื่องมือที่
เก่ียวขอ้งกบังำนธนำคำรเลือด โดยบรษิัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑจ์ำกบรษิัท Helmer Scientific ดงันี ้ 

 

• ตูเ้ย็นเก็บโลหิต 
 ตูเ้ย็นเก็บโลหิตมีหลำยขนำด โดยมีขนำดตัง้แต่ 5 คิว จนถึง 56 คิว ซสำมำรถท ำงำนไดเ้งียบ ประหยดั
พลงังำน และ มีประสิทธิภำพสงูในกำรรกัษำอณุหภมูิภำยในตูใ้หม้ีควำมสม ่ำเสมอ จึงท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำโลหิตจะถกูเก็บ
ไวอ้ย่ำงปลอดภยัและคงคณุภำพไวไ้ด ้ 

  
 
 
 

• ตูเ้ก็บพลำสมำแช่แข็ง 
 ตูเ้ก็บพลำสมำแช่แข็งจะมี 2 ขนำด คือตู้เก็บพลำสมำแช่แข็งมีระบบในกำรควบคุมอุณหภูมิพรอ้ม
สัญญำณแจง้เตือน ในกรณีที่ระดับอุณหภูมิผิดไปจำกที่ตัง้ไว ้และตูเ้ก็บพลำสมำมีระบบกำรปรบัอุณหภูมิให้เขำ้ที่
ภำยหลงักำรเปิดประตตูู ้อย่ำงรวดเรว็ 
 

 
 
 
 

 
1 Antibody คือ โปรตีนที่ระบบภมูิคุม้กนัในรำ่งกำยของสิ่งมีชีวิตสรำ้งขึน้มำ เพ่ือก ำจดัและท ำลำยแอนติเจนซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่

เขำ้สู่รำ่งกำย เช่น ไวรสั และแบคทีเรีย 
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• ตูเ้ก็บเกล็ดโลหิต 
 ตูเ้ก็บเกล็ดโลหิตมีหลำยขนำด แตกต่ำงกันไปตำมจ ำนวนถุงที่สำมำรถเก็บได ้โดยมีตัง้แต่ 15 ถุง ถึง 
396 ถุง ตูเ้ก็บเกล็ดโลหิตจะมีระบบรกัษำควำมปลอดภัยโดยกำรใส่รหัสป้องกัน มีระบบในกำรตรวจสอบอุณหภูมิ 
ตรวจจบักำรเคล่ือนไหว และ กำรเปิดปิดประตตููเ้ก็บ 
 
 

 
 
 
 
 
 

• เครื่องเขย่ำเกล็ดโลหิต 
เครื่องเขย่ำเกล็ดโลหิตมีหลำยขนำด แต่ละขนำดจะอิงไปตำมปรมิำณที่สำมำรถเก็บเกล็ด
โลหิตได ้เนื่องจำกเกล็ดโลหิตเป็นส่วนประกอบของโลหิตที่ตอ้งเขย่ำตลอดเวลำระหว่ำงกำร
เก็บรกัษำ เพื่อป้องกนักำรจบัตวัของเกล็ดโลหิตและรกัษำคณุภำพของเกล็ดโลหิต 
  

 

• เครื่องละลำยพลำสมำแบบอตัโนมตัิ 
 เครื่องละลำยพลำสมำจะใชท้ั้งกำรปรบัอุณหภูมิและกำรเขย่ำเพื่อใหพ้ลำสมำละลำย ปัจจุบันมีเครื่อง
เครื่องละลำยพลำสมำหลำกหลำยขนำด ตัวเครื่องแต่ละเครื่องมีขนำดเล็ก กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื ้นที่ในกำร
ปฏิบตัิงำนไดเ้ป็นอย่ำงดี 
 
 

  
 
 

2.3 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท CENTRON 
บริษัทน ำเขำ้ผลิตภัณฑป์ระเภทอุปกรณ์เก่ียวกับถุงเก็บโลหิตจำกบริษัท Centron ประเทศ
เกำหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้ำนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทำงธนำคำรโลหิต

โดยเฉพำะ และใหค้วำมส ำคญักับนวตักรรมทำงดำ้นวิศวกรรมศำสตรท์ี่สะทอ้นออกมำทำงคุณภำพ  โดยบริษัทมีกำร
น ำเขำ้ผลิตภณัฑจ์ำกบรษิัท Centron ดงันี ้
 

• เครื่องเขย่ำและชั่งน ำ้หนกัถงุโลหิต (Blood Mixer) 
 เครื่องเขย่ำและชั่งน ้ำหนักถุงโลหิตของบริษัท Centron สำมำรถชั่ ง
น ำ้หนกัไดอ้ย่ำงแม่นย ำ รวมถึงมีระบบที่จะปิดสำยถุงโลหิตโดยอตัโนมตัิ เมื่อปริมำณ
โลหิตในถงุครบตำมที่ไดต้ัง้ค่ำไว ้พรอ้มมีถำดส ำหรบัวำงถงุโลหิตขนำดใหญ่  
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• เครื่องชั่งถงุโลหิตก่อนกำรป่ันแยกส่วนประกอบโลหิต (Centifuge Balance) 
เป็นเครื่องมือขนำดเล็ก ช่วยในกำรตรวจเช็คควำมสมดุลของ

น ำ้หนักสองขำ้งของถุงโลหิต ก่อนกำรน ำไปเข้ำเครื่องป่ันแยกส่วนประกอบของ
โลหิต  เพื่อให้กำรป่ันแยกโลหิตได้มำตรฐำน และรักษำอำยุของเครื่องป่ันแยก
ส่วนประกอบของโลหิตใหย้ำวนำนขึน้ 

• เครื่องเชื่อมสำยถงุโลหิต (Tube Sealer)  
 เป็นอปุกรณส์ ำหรบักำรเชื่อมสำยถงุโลหิต ซึ่งสำมำรถ
เชื่อมไดภ้ำยในเวลำอนัรวดเรว็  สำมำรถเชื่อมถงุโลหิตไดห้ลำกหลำย
แบบ แลว้แต่ประเภทของเครื่อง และมีรุ่นท่ีมีน ำ้หนกัเบำ และสะดวก
ต่อกำรเคล่ือนที่ ช่วยใหก้ำรใชง้ำนไดส้ะดวกมำกยิ่งขึน้ 
 

2.4 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Nano Entek  
บรษิัทน ำเขำ้ ADAM-rWBC  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในกำรนับจ ำนวนเม็ดโลหิตขำวคงค้ำงใน

ส่วนประกอบโลหิต จำกบริษัท Nano Entek ประเทศเกำหลีใต้ ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีควำมโดดเด่นในดำ้นระบบกำรตรวจเซลลท์ี่ตอ้งกำร ในน ำ้ยำเจือ
จำง ผ่ำนเครื่องตรวจนบั โดยเนน้กำรตรวจเช็คที่สำมำรถท ำไดท้ัง้ภำยในหอ้งปฏิบตัิกำร หรือกำรตรวจเช็คที่แต่ละแผนก
ภำยในโรงพยำบำลไดโ้ดยตรง ทัง้นี ้เมื่อโลหิตผ่ำนกระบวนกำรลดจ ำนวนเม็ดโลหิตขำวแลว้ จะช่วยใหม้ั่นใจว่ำจ ำนวน
เม็ดโลหิตขำวคงคำ้งในผลิตภัณฑ์โลหิต เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดและลดภำวะแทรกซอ้นที่เก่ียวขอ้งกับกำรให้
โลหิตแก่ผูป่้วยในโรงพยำบำล ในกระบวนกำรท ำงำนจะตอ้งใชชุ้ดแผ่นสไลดป์ระกอบกำรท ำงำน เครื่องจะสำมำรถ
ประมวลผลและแสดงผลจ ำนวนเม็ดโลหิตขำวคงค้ำงได้ ภำยในระยะเวลำเพียง 3 นำที ท ำให้กำรใช้งำนง่ำย 
ประหยัดเวลำ และช่วยลดควำมเส่ียงใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติงำน ในกำรสัมผัสกับตัวอย่ำงโลหิตที่อำจติดเชือ้ไวรสั หรือมีกำร
ปนเป้ือน  
 

2.5 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท bms  
บรษิัทน ำเขำ้เครื่อง bms Sterile Tube Welder ชึ่ง
เป็นอุปกรณ์ที่ใชต้ัดและต่อสำยถงุบรรจุโลหิตจำก
บริษัท bms ที่ใช้เทคโนโลยีจำกประเทศเยอรมนี 

และน ำมำผลิตในประเทศจีน โดยมีโรงงำนผลิตที่ได้รับมำตรฐำนสำกล 
ISO13485 และมำตรฐำนยุโรป (CE Mark) ซึ่งเครื่อง bms Sterile Tube 
Welder สำมำรถเชื่อมสำยถงุบรรจุโลหิตใหต้ิดกนัชนิดปลอดเชือ้โดยใชค้วำม
รอ้นสงูจำกขดลวด มีทัง้ชนิดแบบแหง้ (dry) และแบบเปียก (wet) ไดแ้ก่ dry - dry, dry - wet และ  wet - wet พรอ้มมี
ระบบแจง้กำรเชื่อมต่อถงุโลหิตเสรจ็สมบรูณ ์ 
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3) ผลิตภัณฑค์วามปลอดภัยของโลหติ (Blood Safety) 
 บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกับผลิตภณัฑท์ี่ช่วยในกำรตรวจวิเครำะห ์ช่วยท ำลำย หรือ

ยบัยั้งกำรเจริญเติบโตของเชือ้ที่ปนมำกับโลหิตของผูบ้ริจำค เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรบริจำคโลหิต และรบับริจำค
โลหิตมำกขึน้ จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรตรวจสอบกำรปนเป้ือนของเชือ้ต่ำงๆ รวมถึงกำรฆ่ำเชือ้เหล่ำนั้นให้หมดหรือ
คงเหลือนอ้ยที่สุด ก่อนกำรถ่ำยโลหิตใหแ้ก่ผูร้บับริจำคโลหิต หรือผูป่้วย เพื่อใหผู้ร้บับริจำคมั่นใจว่ำโลหิตที่ไดร้บันั้น 
เป็นโลหิตที่ปรำศจำกเชือ้ ลดควำมเส่ียงกำรเป็นโรคที่ติดต่อผ่ำนทำงโลหิตได ้ ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มควำมปลอดภยัของ
โลหิต มีดงันี ้
  

3.1 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Grifols  
บรษิัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจวิเครำะหห์ำภำวะติด
เชือ้ในโลหิตจำกบริษัท Grifols ของประเทศสเปน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีควำมโดดเด่นใน

ดำ้นกำรแพทยว์่ำดว้ยเวชศำสตรก์ำรธนำคำรโลหิตที่ครอบคลมุในเรื่องของกำรใหโ้ลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่ำง
ปลอดภยัสงูสดุ บรษิัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑจ์ำก Grifols ดงันี ้ 
 

• เครื่อง Procleix Panther System  
 เป็นเครื่องมือส ำหรบักำรตรวจโลหิต เพื่อวิเครำะหห์ำภำวะกำรติดเชือ้ไวรสั อำทิ  HIV HBV และ HCV 
เป็นตน้ โดยใชว้ิธีกำรตรวจหำเชือ้ในระดบัโมเลกุล (Nucleic Acid Testing : NAT) ซึ่งกำรตรวจคัดกรองหำเชือ้ไวรัส
ดว้ยวิธี NAT จะไดผ้ลลัพธท์ี่ค่อนขำ้งแม่นย ำ มีควำมจ ำเพำะ และรวดเร็ว ผลที่ได้จะช่วยลดควำมผิดพลำดของกำร
ปฏิบตัิงำนของเจำ้หนำ้ที่ และเพิ่มควำมปลอดภยัใหก้บัผูร้บับริจำคโลหิต อย่ำงไรก็ตำม กำรตรวจวิเครำะหห์ำเชือ้ไวรสั
ในโลหิตดว้ยวิธี NAT ผ่ำนเครื่อง Procleix Panther System จะตอ้งใชชุ้ดอปุกรณ ์รว่มกบัชดุตรวจส ำหรบักำรตรวจหำ
เชือ้นัน้ๆดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เครื่อง Erytra / เครื่อง Erytra Eflexis /เครื่องมือชดุ Manual และ DG Gel Card 

Procleix Panther system 
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Erytra Eflexis Erytra 

 เป็นครื่องส ำหรบัตรวจสอบวิเครำะหโ์ลหิตโดยวิธีกำร Column Agglutination Technique (CAT)2 ซึ่ง

จะสำมำรถตรวจในเรื่องของระบบหมู่ โลหิต  (Blood Grouping) ตรวจหำชนิดของแอนติบอดี  (Antibody 
Identification)  ตรวจคดักรองควำมผิดปกติของแอนตบิอดี (Irregular Antibody Screening) และกำรตรวจกำรเขำ้กนั
ของโลหิตระหว่ำงผูบ้รจิำคโลหิต กบัผูร้บับรจิำคโลหติ (Compatibility Test, Cross Matching) ซึ่งมี 2 ระบบคือ Erytra 
และ Eflexis ซึ่งเป็นระบบอตัโนมตัิ   
  ทั้งนี ้ ในขั้นตอนกำรตรวจวิเครำะห์ จะต้องใช้ร่วมกับ ชุดตรวจ (DG Gel Card) ท ำหน้ำที่ เป็นน ้ำยำ
ประกอบกำรตรวจวิเครำะห ์ซึ่ง DG Gel Card แต่ละชนิด จะรองรบักำรทดสอบท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมวตัถปุระสงค ์  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3.2 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำก บริษัท Cerus  
บริษั ทน ำ เข้ ำ  ระบบ  INTERCEPT™ 
Blood System  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลด
ควำมเส่ียงของกำรติดเชื ้อจำกกำรให้

โลหิตและผลิตภัณฑ์จำกโลหิต เช่น พลำสมำ และ เกล็ดโลหิต จำก
บริษัท Cerus ของประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีควำมโดดเด่น
ในด้ำนกำรท ำให้โลหิตที่ได้รบับริจำคมีควำมปลอดภัยขั้นสูงสุดจำก
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดใ้นวงกำรเวชศำสตรก์ำรธนำคำรโลหิต ไดแ้ก่ วิธี 
Pathogen Inactivation เป็นกำรท ำลำยกำรแพร่กระจำยของเชือ้ไวรสั  
แบคทีเรีย  และพำรำไซต ์ต่ำงๆในโลหิต และส่วนประกอบของโลหิตใน
ขัน้ตอนกำรท ำงำนของเครื่อง จะตอ้งประกอบดว้ยชุดตรวจยับยั้ง และ
ชดุถงุอปุกรณส์ ำหรบัเก็บพลำสมำ และชดุเก็บเกล็ดโลหิตภำยหลงัจบกระบวนกำร 

 
2 Column Agglutination Technique (CAT) คือ วิธีกำรตรวจหำปฏิกิริยำระหว่ำงแอนติเจนกับแอนติบอดี โดยกำรป่ันให้เม็ด
โลหิตแดงตกผ่ำนตวักลำงซึ่งอำจเป็น gel particle หรือ micro glass beads 
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3.3 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Biolog ID 
บริษัทน ำเขำ้ เครื่องระบุเอกลกัษณ์ดว้ยคล่ืนสญัญำณวิทยุ (Radio Frequency Identification; RFID) 

เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงกำรน ำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรกำร
ท ำงำน ซึ่งอำศัยเทคโนโลยีกำรระบุเอกลักษณ์ดว้ยคล่ืนสญัญำณวิทยุ มีลักษณะเป็นฉลำกอิเล็กทรอนิกสท์ี่ส ำมำรถ
อ่ำนค่ำไดโ้ดยผ่ำนคลื่นวิทยเุพื่อตรวจสอบ ติดตำม และบนัทึกขอ้มลูที่ติดอยู่กบัฉลำก กำรระบุขอ้มลูดว้ยฉลำกถือเป็น
ส่ิงที่ส  ำคญัมำกในกระบวนกำรจดักำรโลหิตของศูนยบ์รกิำรโลหิตเพรำะฉลำกเป็นตวับ่งชีข้อ้มลูและคุณสมบตัิต่ำงๆที่
จะติดอยู่กบัถงุโลหิตหรือหลอดแกว้เก็บเซลลต์น้ก ำเนิดโลหิต ในทกุขัน้ตอน นบัตัง้แต่กำรบรจิำคไปจนถึงกำรจ่ำยใหก้ับ
โรงพยำบำลและหอ้งปฏิบตัิกำรต่ำงๆ ดว้ยเหตนุี ้ศนูยบ์รกิำรโลหิตจึงตอ้งมั่นใจว่ำฉลำกที่ใช ้ผลิตจำกวสัดทุี่มีคุณภำพ 
หนำทน ไม่หลุดลอก หรือฉีกขำดง่ำย และน ำเทคโนโลยีกำรระบุเอกลัษณ์ดว้ยคล่ืนสัญญำณวิทยุมำช่วยใหเ้กิดกำร
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และแม่นย ำ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวสำมำรถช่วยให้ศูนย์บริกำรโลหิตและ
สถำนพยำบำล เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรรบั-จ่ำยโลหิต โดยค ำนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของผูป่้วยเป็น
หลกั บริษัทจึงไดล้งนำมสญัญำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยกบัผูผ้ลิตจำกประเทศฝรั่งเศส และอยู่ระหว่ำงกำรท ำตลำดใหเ้ป็น
ที่รูจ้กัซึ่งคำดว่ำจะมีรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำวในปี 2564 
 

 
 

3.4 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Hemasoft 
บริษัทน ำเขำ้ ชุดค ำสั่งส ำหรบักำรท ำงำนในหอ้งธนำคำรโลหิต (e-Delphyn software) เนื่องจำกทำง

บริษัทไดร้บัทรำบปัญหำของลกูคำ้กลุ่มงำนธนำคำรโลหิตว่ำมีปัญหำในกำรใชชุ้ดค ำสั่ง (software) ในกำรท ำงำนท่ีไม่
สำมำรถปรบัแต่งแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบักระบวนกำรท ำงำนจริงได ้ท ำใหเ้จำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิงำนไดย้ำกและมีควำมเส่ียงที่
จะเกิดควำมผิดพลำดในห้องปฏิบัติกำร ดังนั้นทำงบริษัทจึงได้น ำผลิตภัณฑ์ชุดค ำสั่งจำกประเทศสเปน ที่ ผ่ำน
มำตรฐำนระดับสำกล ซึ่งชุดค ำสั่งนีจ้ะถูกออกแบบตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้โดยอำศัยกำรศึกษำกระบวนกำร
ท ำงำนจรงิของลกูคำ้ในหอ้งปฏิบตัิกำรก่อนท่ีจะปรบัแต่งชดุค ำสั่งใหต้รงกบัรูปแบบกำรท ำงำนของหอ้งปฏิบตัิกำรแต่ละ
แห่ง นอกจำกนัน้ชุดค ำสั่งยงัรองรบักำรเชื่อมต่อกับเครื่องอตัโนมตัิหลำกหลำยยี่หอ้ ท ำใหผู้ใ้ชม้ีควำมสะดวกสบำยใน
กำรท ำงำนมำกขึน้และช่วยลดควำมผิดพลำดที่เกิดจำกผูป้ฏิบตัิงำน (Human error) ดงันัน้ บรษิัทจึงไดล้งนำมสญัญำ
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยกับผูผ้ลิตต่ำงประเทศ และอยู่ระหว่ำงกำรท ำตลำดใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัซึ่งคำดว่ำจะมีรำยไดก้ำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑด์งักล่ำวในปี 2564 
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4) ผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ าบัด (Cell Therapy) 
 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเซลลบ์ ำบัด เก่ียวขอ้งกับเซลลต์น้ก ำเนิด หรือ สเต็มเซลล ์(Stem Cell) ไดแ้ก่ 
อปุกรณส์ ำหรบัเก็บสเต็มเซลล ์กำรคดัแยกสเต็มเซลล ์รวมถึงกำรน ำสเต็มเซลลไ์ปใช ้ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้สำมำรถแยก
ประเภทกำรน ำสเต็มเซลลไ์ปใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที่น ำไปใช้ส ำหรบังำนวิจัย (Research Grade) กลุ่มที่
น ำไปใชใ้นกำรรกัษำคนไข ้(Clinical Grade) ทัง้นี ้ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั มีดงันี ้ 
 

4.1 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Miltenyi Biotec  
บรษิัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑด์ำ้นกำรตรวจ วิเครำะห ์คดัแยก สเต็มเซลล ์และส่ิงที่ปนเป้ือน
มำกับส่ิงที่ส่งตรวจจำกบริษัท Miltenyi Biotec ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทที่
โดดเด่นในเรื่องงำนวิจัยทำงดำ้นเซลล ์และมีผลิตภัณฑท์ี่ครอบคลุมทุกวิทยำกำรที่
เก่ียวเนื่องกับเซลลแ์บบรอบดำ้น (Empowering cell research) เพื่อพัฒนำต่อยอด

ไปสู่กำรรกัษำทำงดำ้นเซลลบ์ ำบดั (Enabling cell therapy) ในกลุ่มโรคต่ำงๆ อำทิเช่น โรคมะเร็ง และโรคที่เกิดจำก
พนัธุกรรมต่ำงๆ เป็นตน้  
 

• เครื่อง CliniMACS® Prodigy 
 เป็นเครื่องคดัแยกสเต็มเซลล ์เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปลกูถ่ำยไข
กระดูก หรือกำรรกัษำโรคมะเร็งดว้ยสเต็มเซลล ์ซึ่งเครื่องดงักล่ำวผ่ำนกำร
รบัรองมำตรฐำน ISO 13485 จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ เมื่อโลหิตถกูใส่เขำ้
ในตัวเครื่อง เครื่องจะมีกระบวนกำรตั้งแต่ กำรท ำควำมสะอำด และ คัด
แยกสเต็มเซลลอ์อกมำ โดยผ่ำนกระบวนกำร หมุน เหวี่ยง ผสม และ กำร
รักษำอุณหภูมิที่ เหมำะสม รวมถึงกำรเพำะเลี ้ยงเซลล์เพื่อน ำไปใช้ใน
กระบวนกำรถัดไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะเกิดขึน้ในระบบปิด และเป็นไป
อย่ำงอตัโนมตัิ อปุกรณห์ลกัที่ใชร้ว่มกบัเครื่อง CliniMACS® Prodigy ไดแ้ก่ 
ชดุเครื่องมือที่มีไวใ้ชก้ับตวัเครื่องโดยเฉพำะ ซึ่งเป็นชดุอุปกรณแ์บบใชค้รัง้เดียว (single-use) และ ชุดตรวจส ำหรบัใช้
ประกอบกำรคดัแยกเซลล ์
 

• เครื่อง MACSQuant®  
 เครื่อง MACSQuant® เป็นอปุกรณ ์Flow Cytometer3 ส ำหรบั
ใชใ้นกำรวิเครำะห ์ตรวจแยก และตรวจนบัเซลลท์ี่ปะปนรวมกันมำในส่ิงที่ส่ง
ตรวจ ซึ่งทกุกระบวนกำรจะท ำงำนแบบอตัโนมตัิ กอปรกบัคณุสมบตัิอื่นๆของ
เครื่อง จึงท ำให้กำรตรวจวิเครำะห์มีควำมแม่นย ำสูง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมด
สำมำรถควบคมุไดผ่้ำนระบบซอฟตแ์วรเ์ฉพำะที่รองรบักำรท ำงำนของเครื่อง 

 
3 Flow Cytometer เป็นวิธีกำรตรวจที่ใชแ้ยกเซลลช์นิดต่ำง ๆ ที่อยู่ปะปนรวมกันอยู่ในสิ่งส่งตรวจ อำทิ โลหิต หรือไขกระดูกที่ดูด
ออกมำได ้(bone marrow aspirates) ซึ่งมีทั้งเซลลเ์ม็ดโลหิตแดง และเม็ดโลหิตขำวชนิดต่ำง ๆ ปะปนอยู่ดว้ยกันเพื่อใหเ้รำทรำบว่ำ
ในสิ่งส่งตรวจนัน้มีเซลลช์นิดใดอยู่ในนัน้บำ้ง โดยอำศยัลักษณะที่ส  ำคญัของเซลล ์3 อย่ำงคือ ขนำด, รูปร่ำงและควำมซบัซอ้นของ
โครงสรำ้งภำยในเซลล ์และ ชนิดของโปรตีนต่ำง ๆ ที่บรรจอุยู่ในเซลล ์
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4.2 ผลิตภัณฑ์ทีน่ ำเข้ำจำกบริษัท Origen Biomedical  
บรษิัทน ำเขำ้ถุงเก็บเซลลแ์ช่แข็งจำกบริษัท Origen ประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งเป็นบริษัทที่โดด
เด่นในดำ้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณส์ ำหรบักำรเก็บรกัษำดว้ยควำมเย็นหรือกำรแช่แข็ง

เพื่อรกัษำสภำพของเซลล ์รวมถึงอุปกรณส์ ำหรบักำรเพำะเลีย้งเซลล ์ ซึ่ง Origen มีถุงหลำกหลำยรูปแบบ แตกต่ำงกัน
ตำมปรมิำตรที่สำมำรถบรรจไุด ้และชดุอปุกรณป์ระกอบต่ำงๆ  
 
 

 
 
 
 

2. กลุ่มผลิตภัณฑอ์ื่น  
1) ผลิตภัณฑน์วัตกรรมใหม่ 

บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เขำ้มำใชใ้นวงกำรกำรแพทยแ์ละวงกำร
สขุภำพของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรดูแลและตรวจติดตำมสัญญำณชีพของผู้ป่วยให้มีควำมถูกตอ้ง 
แม่นย ำ และสะดวกต่อกำรใชง้ำนมำกยิ่งขึน้  อีกทั้งป้องกันและแกไ้ขควำมเส่ียงของผูป่้วยใหท้ันกำรก่อนที่อำกำร
เจ็บป่วยจะทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึน้  

 
1.1 เคร่ืองตรวจคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ (Digital Health Kiosk) 

บรษิัทมีแผนที่จะน ำเขำ้เครื่องตรวจคดักรองผูป่้วยอตัโนมตัจิำกจำกบรษิทั Gladek S.A.ประเทศสเปน ท่ี
สำมำรถตรวจวดัน ำ้หนกั ส่วนสงู ดชันีมวลกำย รอ้ยละของปริมำณไขมนั ควำมดนัโลหิต อตัรำกำรเตน้ของหวัใจ และ
ค่ำออกซิเจนในเลือดของผูป่้วยได ้โดยระบบสำมำรถบนัทึกค่ำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคดักรองผูป่้วย และส่งต่อขอ้มลู
ไปยงัฐำนขอ้มูลกลำงของโรงพยำบำลหรือสถำนประกอบกำรดำ้นสุขภำพ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่ำวสำมำรถช่วยใหล้ด
ภำระงำนใหก้บับคุลำกรทำงกำรแพทยแ์ละลดควำมเส่ียงในกำรสมัผสัระหว่ำงผูป่้วยกับบุคลำกรทำงกำรแพทย ์บรษิัท
จึงไดล้งนำมสญัญำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศ ซึ่งคำดว่ำจะมีรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำว
ในปี 2564 
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1.2 เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้อุ้งเชิงกราน 
ปัจจุบันประชำกรหญิงในประเทศไทยประสบกับอำกำรปัสสำวะเล็ดโดยควบคุมไม่ได้ (Stress 

Incontinence) อำกำรดังกล่ำวเป็นผลมำจำก ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำนที่ลดลง เกิดจำก
กลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำนอ่อนแรงและมีควำมตึงตัวมำกเกินไป โดยปัจจัยที่ท  ำใหเ้กิดขึน้ไดแ้ก่ กำรไดร้บับำดเจ็บ กำร
ตัง้ครรภ ์กำรใหก้ ำเนิดบุตร กำรมีน ำ้หนักตัวและอำยุที่เพิ่มขึน้ ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำนที่
ลดลงส่งผลให้เกิดอำกำรปัสสำวะเล็ดโดยควบคุมไม่ได้ อำรมณ์ทำงเพศลดลง และ อำจมีควำมเจ็บปวดขณะมี
เพศสัมพันธ์ กำรป้องกันไม่ให้ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกล้ำมเนื ้ออุ้งเชิงกรำนลดลง สำมำรถท ำไดง้่ำยและมี
ประสิทธิภำพคือ กำรออกก ำลงักำยกลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำน (Kegel Exercise) หรือกำรฝึกขมิบช่องคลอด 

Perifit เป็นผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ใช้ในกำรฝึกกำรออกก ำลังกำยกล้ำมเนื ้ออุ้งเชิงกรำน (Kegel 
Exercise) โดยกำรท ำงำนของ Perifit มีรูปแบบกำรใช้งำนที่ทันสมัยผ่ำนวิดีโอเกมสบ์นโทรศัพท์เคล่ือนที่ ช่วยให้
ผูใ้ชง้ำนเพลิดเพลินไปกับกำรฝึกออกก ำลงักำยกลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำน ช่วยใหก้ลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำนแข็งแรง กระชบั ไม่
หย่อนยำน ช่วยป้องกนักำรเกิดปัสสำวะเล็ดโดยควบคมุไม่ได ้และยงัช่วยเพิ่มควำมพึงพอใจในเพศสมัพนัธอ์ีกดว้ย เมื่อ
ท ำกำรฝึกเสร็จระบบจะรำยงำนผล ช่วยใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถพัฒนำกำรฝึกกำรออกก ำลงักำยกลำ้มเนือ้อุง้เชิงกรำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในจุดนี ้ จึงได้ลงนำมสัญญำเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิต
ต่ำงประเทศ และอยู่ระหว่ำงกำรท ำตลำดใหเ้ป็นที่รูจ้กั ซึ่งคำดว่ำจะมีรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑด์งักล่ำวในปี พ.ศ. 
2564 

 
 

2) ผลิตภัณฑก์ าจัดพาหะเชือ้ 
2.1 เคร่ืองดักจับยุงและแมลงดูดเลือดอื่นๆ 

ผลิตภณัฑเ์ครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือดอื่นๆ จ ำหน่ำยในนำม AND ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ตำมเทคโนโลยี ดงันี ้

1. หลกักำรกำรกระตุน้ดว้ยแสง หรือ Photocatalyst โดยใชแ้สงจำกหลอด UV ที่สรำ้งควำมรอ้น
แผ่ไปกระทบสำรพิ เศษ ที่ฉำบเคลือบไว้ในตัวเครื่อง และท ำปฏิกิริยำท ำให้เกิดก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซด ์(CO2) กระบวนกำรนีจ้ะใกลเ้คียงกับกำรหำยใจของมนุษย ์ซึ่งปฏิกิรยิำ
ดงักล่ำวจะล่อใหยุ้งเขำ้มำใกลต้วัเครื่อง หลงัจำกนัน้พดัลมที่ติดตัง้ไวจ้ะดูดยุงเขำ้ไปเก็บและ
ยงุจะแหง้ตำยไปในที่สดุ ซึ่งเครื่องที่ใชห้ลกักำรนี ้AND ว่ำจำ้งผูผ้ลิตในต่ำงประเทศ ส่วนกำร
จ ำหน่ำย จะจ ำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำ  (Brand) ของ AND ได้แก่   “Black Hole” และ 
“Cyclone” 
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2. กำรใช้หลักกำรเลียนแบบกล่ินที่ออกมำทำงผิวหนังของเหยื่อ โดยเครื่องจะเปล่ียนก๊ำซ 
Propane หรือ LPG ใหเ้ป็นก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดแ์ละควำมชืน้ดว้ยระบบภำยในหอ้งเครื่อง
ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิเฉพำะของทำงผลิตภณัฑเ์พ่ือใชใ้นกำรล่อยุงใหเ้ขำ้มำใกล ้ควบคู่ไปกับกำรใช้
สำรล่อที่ลอกเลียนแบบกล่ินที่เกิดจำกผิวหนงัของคนและสตัว ์เพื่อล่อใหยุ้งที่บินในระยะใกล้
เขำ้มำติดกบั เครื่องดกัจงัยงุที่ใชห้ลกักำรนี ้เหมำะส ำหรบัใชภ้ำยนอกอำคำร ซึ่งจะครอบคลมุ
พื ้นที่ขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ โดย AND น ำเข้ำเครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือดจำก
บริษัทผู้ผลิตในประเทศสหรฐัอเมริกำ เพื่อจ ำหน่ำยภำยใต้ตรำสินคำ้ (Brand) “Mosquito 
Magnet” 

ทั้งนี ้ สำมำรถแบ่งประเภทของเครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือดอื่นๆ ที่จ  ำหน่ำยออกเป็น 3 
ประเภทตำมขนำดและกำรใชง้ำน ไดด้งันี ้

 

ขนาด ตราสินคา้  
กรรมสิทธิ ์
ตราสินคา้  

การใช้งาน ภาพประกอบ 

1. เครื่องดกัจบั
ยงุขนำดเล็ก 

 

AND 

ใชภ้ำยในหอ้งท ำงำน 
บำ้นพกัอำศยั ครอบคลมุ
พืน้ท่ีประมำณ 20 ตร.ม. 

 
 

 
2. เครื่องดกัจบั

ยงุขนำด
กลำง 

 

 

ใชไ้ดท้ัง้ภำยในและ
ภำยนอกอำคำร ครอบคลมุ
พืน้ท่ีไม่เกิน 120 ตร.ม. 

 

3. เครื่องดกัจบั
ยงุขนำด
ใหญ่ 

 

ผูผ้ลิตจำก
ประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ 

ใชง้ำนภำยนอกอำคำร 
ครอบคลมุพืน้ท่ีไดถ้ึง 2.5 

ไร ่

 

 

อปุกรณเ์ครื่องดกัจบัยุงที่จ  ำหน่ำยนัน้มีทัง้ส ำหรบัใชภ้ำยใน และ ภำยนอกอำคำร สำมำรถครอบคลมุพืน้ที่ ตัง้แต่
ขนำดเล็กถึงใหญ่ และมีอุปกรณป์ระกอบในกำรใชง้ำนหลำยชิน้ส่วน อำทิ สำรล่อยุง หลอดไฟ เป็นตน้ โดยปกติเครื่อง
ดกัจับยุงขนำดใหญ่ส ำหรบัใชภ้ำยนอกอำคำร ส่วนใหญ่จะตอ้งไดร้บักำรติดตัง้โดยทีมช่ำงของบริษัทและบริษัทย่อย 
ลกูคำ้สำมำรถที่จะท ำสญัญำบ ำรุงรกัษำกบั AND โดยสญัญำมีทัง้รูปแบบรำยเดือน รำยครึง่ปี และรำยปี แลว้แต่ควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ หรือกำรเรียกใชบ้รกิำรแบบเป็นครัง้ครำว ซึ่งกำรบ ำรุงรกัษำจะรวมถึงกำรเขำ้เปล่ียนหลอดไฟ กำร
เติมสำรล่อยงุ และกำรตรวจสภำพเครื่อง 
 

3) ผลิตภัณฑค์วบคุมการติดเชือ้ 
AND เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยและกำรควบคุมกำรติดเชือ้ในกำรปฏิบัติงำนทำงดำ้น

สำธำรณสขุ อำทิ กำรก ำจดั จดักำรสำรเคมีและสำรชีวภำพที่หกปนเป้ือน ขยะเหล่ำนีม้ีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่กระจำย
ของเชือ้โรค ซึ่งควรไดร้ับกำรจัดกำรอย่ำงถูกตอ้งดว้ยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด โดย  AND ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะช่วย
ควบคมุกำรแพรก่ระจำยของเชือ้โรค ดงันี ้
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3.1 ชุดก ำจัด จัดกำรสำรเคมีและสำรชีวภำพหกปนเป้ือน 
บริษัทไดล้งนำมสญัญำเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดก ำจดั จดักำรสำรเคมีและสำรชีวภำพหกปนเป้ือน 

กับบริษัท GV health ประเทศอังกฤษ  เพื่อเตรียมควำมพรอ้มกรณีเกิดเหตุหกปนเป้ือนของสำรทำงชีวภำพ ซึ่ง
ประกอบดว้ยอุปกรณแ์ละสำรเคมีที่จ  ำเป็นในกำรควบคุมกำรติดเชือ้ ทั้งนีอ้ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเตรียมขอใบอนุญำต
น ำเขำ้ เพื่อจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยคำดว่ำจะสำมำรถจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำวในปี 2564  

 

 
 

2.2. ลักษณะการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

 บรษิัทมีลกัษณะกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์โดยแบ่งตำมกลุ่มลกูคำ้ ไดแ้ก่ ลกูคำ้ภำครฐับำล และลกูคำ้ภำคเอกชน 
โดยลูกคำ้ภำครฐับำล ส่วนใหญ่จะเป็นกำรจัดซือ้ด้วยวิธีประกวดรำคำ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรจดัซือ้ จดัจำ้งของภำครฐั คือ เมื่อบรษิัททรำบเรื่องกำรประกำศจดัซือ้จดัจำ้งของภำครฐั บรษิัทจดัเตรียม
ขอ้มลู และเอกสำรประกอบ เพื่อน ำเสนอเขำ้ระบบ E-bidding ซึ่งเมื่อบรษิัทไดร้บัทรำบผลกำรประมลู หรือตกลงรำคำ
ไดเ้รียบรอ้ยแลว้ ก็จะท ำสญัญำซือ้ขำยต่อไป ส ำหรบัลกูคำ้ภำคเอกชน จะเป็นกำรเปิดเอกสำรใบขอซือ้มำยงับรษิัทเป็น
ส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม ลกูคำ้บำงรำยอำจมีขอ้จ ำกดัในกำรสั่งซือ้สินคำ้ อำทิ ลกูคำ้มีควำมตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่ำง
เร่งด่วน แต่งบประมำณและขัน้ตอนกำรจดัซือ้ยงัไม่เรียบรอ้ย บริษัทจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยกำรให้
ลกูคำ้ยืมสินคำ้ไปใชก้่อน แต่ลูกคำ้ตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรรบัคืน
สินคำ้ยืมทุกกรณี โดยบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรยืมสินคำ้ รวมถึงระยะเวลำที่ลูกคำ้จะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ไวอ้ย่ำง
ชดัเจน และไดม้อบหมำยหนำ้ที่ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด รำยงำนกำรยืมสินคำ้ให้
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรรบัทรำบ เพื่อด ำเนินกำรเร่งรดักับลกูคำ้ในกำรสั่งซือ้  

หรือในกรณีที่ลกูคำ้ถึงรอบงบประมำณกำรจดัซือ้สินคำ้แลว้ แต่ไม่มีพืน้ท่ีที่เหมำะสม หรือเพียงพอในกำรจดัเก็บ
สินคำ้ เนื่องจำกสินคำ้บำงประเภทเป็นสินคำ้ที่มีอำยุสัน้ และตอ้งเก็บในพืน้ที่ที่ควบคุมอุณหภูมิ และควำมชืน้ ดงันั้น 
บริษัทจึงมีแนวทำงในกำรช่วยเหลือลกูคำ้ โดยกำรรบัรบัฝำกสินคำ้ที่ลกูคำ้ไดท้ ำกำรสั่งซือ้ ซึ่งสินคำ้ทีบริษัทจะรบัฝำก 
จะตอ้งเป็นสินคำ้ที่บริษัทไดอ้อกใบแจ้งหนีไ้ปยังลูกคำ้แลว้ โดยอำจจะเก็บเงินแลว้หรือยังไม่เก็บก็ได ้ซึ่งบริษัทแบ่ง
คลังสินคำ้ส ำหรบักำรรบัฝำกเป็น 2 คลัง ไดแ้ก่ คลังหลกั และ คลังรอง โดยสินคำ้ที่ฝำกในคลังหลัก จะยังไม่ระบุชื่อ
ลกูคำ้อย่ำงชดัเจน เนื่องจำกสินคำ้ส่วนใหญ่เป็นสินคำ้อำยุสัน้ บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริหำรจดักำรสินคำ้ใน
คลงัหลกัเพื่อใหส้อดคลอ้งกับอำยุสินคำ้ และควำมตอ้งกำรใชสิ้นคำ้ในแต่ละช่วงเวลำของลกูคำ้ ส ำหรบัสินคำ้ที่ฝำก
คลงัรอง ลกูคำ้ไดต้รวจรบั และบรษิัทไดโ้อนควำมเส่ียงและอ ำนำจกำรควบคมุไปยงัลกูคำ้เรียบรอ้ยแลว้ โดยบรษิัทจะมี
กำรแยกสินคำ้ และระบุชื่อลูกคำ้ไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยสินคำ้ฝำกคลังรองจะเป็นสินคำ้ที่มีอำยุยำว โดยบริษัทก ำหนด
นโยบำยกำรรบัฝำกสินคำ้ไว้อย่ำงชัดเจนถึงระยะเวลำในกำรรบัฝำก และเงื่อนไขของสินคำ้ที่จะรบัฝำก รวมถึงได้
ก ำหนดใหม้ีผูป้ระสำนกับลกูคำ้เก่ียวกับปริมำณสินคำ้ที่รบัฝำกเป็นระยะๆ 
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2.3. การตลาดและการแข่งขนั 

1) กลยุทธก์ารตลาด 

• กลยทุธด์ำ้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับคุณภำพและประสิทธิภำพของผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั โดยจัดจ ำหน่ำยชุดตรวจ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวิทยำศำสตร ์เพื่อกำรเก็บรักษำ กำรวิเครำะห ์กำรวินิจฉัยและ/หรือกำร
บ ำบัดรกัษำที่มีคุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับในวงกำรกำรแพทย ์และไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตต่ำงๆ อำทิ 
มำตรฐำนเครื่องมอืแพทยย์โุรป (CE Mark) และมำตรฐำนองคก์ำรอำหำรและยำ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (US FDA) เป็น
ตน้ รวมถึงผ่ำนกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนของรฐับำลไทยที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงสำธำรณสขุ (อย.) และเพื่อเป็นกำรรบัรองคณุภำพของผลิตภณัฑ ์บรษิัทใหก้ำรรบัประกนัควำมช ำรุดบกพรอ่ง
ของผลิตภณัฑเ์ป็นระยะเวลำ 1 ปี ภำยหลงักำรซือ้หรือติดตัง้ส ำหรบัผลิตภณัฑท์ี่เป็นเครื่องมือและอุปกรณต์่ำงๆ อำทิ 
ตูเ้ย็นเก็บโลหิต ตูเ้ก็บพลำสมำ ตูเ้ก็บเกล็ดโลหิต และเครื่องเขย่ำเกล็ดโลหิต เป็นตน้  
 บรษิัทไดจ้ดัตัง้แผนกพฒันำธุรกิจเพื่อมุง่เนน้กำร หำขอ้มลู ติดตำม และวิเครำะหเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยีทำง
กำรแพทยท์ี่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงสรรหำผลิตภณัฑท์ำงเทคโนโลยีที่มีคณุภำพที่ดียิ่งขึน้ เพื่อน ำเขำ้
มำจ ำหน่ำยภำยในประเทศไทย และเพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง  
 นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้รกิำร ตัง้แต่กำรสำธิตวิธีกำรใชง้ำนโดยทีมผูเ้ชี่ยวชำญ
ของบรษิัทในผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยโดยชำ่งเทคนิคซึ่งผ่ำนกำรอบรมวิธีกำรใชง้ำนและซอ่ม
บ ำรุงอปุกรณแ์ละเครื่องมือแพทยเ์ฉพำะทำงเป็นอย่ำงดี 
 

• กลยทุธด์ำ้นกำรก ำหนดรำคำ (Price) 
 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำโดยบวกก ำไรส่วนเพิ่มจำกตน้ทนุ (Cost Plus Pricing)
ซึ่งหมำยถึงกำรก ำหนดรำคำขำยตำมตน้ทุนของผลิตภัณฑ์บวกดว้ยอัตรำก ำไรที่ตอ้งกำร โดยตน้ทุนของผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย ต้นทุนผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต ค่ำขนส่ง ค่ำภำษีน ำเข้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเข้ำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เก่ียวข้อง  บวกดว้ยอัตรำก ำไรส่วนเพิ่มที่ตอ้งกำร ในกำรก ำหนดรำคำขำย บริษัทจะพิจำรณำประกอบกับสภำวะ
เศรษฐกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั มลูค่ำและปรมิำณที่ลกูคำ้สั่งซือ้  
 

• กลยทุธด์ำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) 
 ในกำรจ ำหน่ำยชุดตรวจ เครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำรแพทยแ์ละวิทยำศำสตร ์เพื่อกำรเก็บรกัษำ กำร
วิเครำะห ์กำรวินิจฉยัและ/หรือกำรบ ำบดัรกัษำ รวมถึงใหบ้ริกำรตรวจควำมผิดปกติของทำรกในครรภ ์จะมีช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำย 3 ช่องทำง ไดแ้ก่ 

1. ใหพ้นกังำนขำยเขำ้ไปน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ คลินิก โรงพยำบำล ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย หรือ หอ้งปฏิบัติกำรต่ำงๆ โดยตรง และท ำหน้ำที่ประสำนงำนติดต่อซือ้ขำย 
หรือ เจรจำต่อรองตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ อำทิ กำรใหท้ดลองใช้ผลิตภัณฑ ์หรือ กำรจัด
งำนสมัมนำใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบรษิัท 
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2. ลกูคำ้ติดต่อซือ้ผลิตภณัฑจ์ำกบรษิัทโดยตรง เนื่องจำกผลิตภณัฑข์องบริษัทเป็นผลิตภัณฑท์ี่มี
คณุภำพและสำมำรถสรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ไดด้ี ท ำใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัผ่ำนกำรบอกกล่ำวต่อ
กนัในวงกำรกำรแพทยแ์ละบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ 

3. กำรประมูลงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ โรงพยำบำลรฐับำล โรงพยำบำล ศูนยบ์ริกำรโลหิต
แห่งชำติ สภำกำชำดไทย หรือ โรงเรียนแพทย ์บริษัทจะเขำ้ร่วมประมูลงำนตำมประกำศกำร
จดัซือ้จดัจำ้งของหน่วยงำน หำกบรษิัทมีคุณสมบตัิตรงตำมคณุสมบตัิผูเ้สนอรำคำตำมประกำศ 
บริษัทจะจดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรยื่นซองประมูลต่อไป รวมทัง้มีกำรก ำหนดใหม้ีผูต้ิดตำม
ตำมประกำศงำนประมลูอย่ำงสม ่ำเสมอ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

 

ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำย และกำรเขำ้ถึงขอ้มลูผลิตภณัฑใ์หง้่ำย
ยิ่งขึน้ และเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ลกูคำ้ บรษิัทจึงมีกำรใหข้อ้มลูผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรที่
มีผ่ำนทำงเว็บไซต ์(Website) และ โซเชียล เน็ตเวิรค์ (Social Network) ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
นบัเป็นอีกหน่ึงช่องทำงในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

• กลยทุธด์ำ้นกำรตลำดและกำรประชำสมัพนัธ ์(Promotion) 
บริษัทมีกำรท ำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรจัดสัมมนำควำมรูเ้ชิงวิชำกำรในภำพรวม

ระดบัประเทศ กำรจดังำนเฉพำะโรงพยำบำลในแต่ละหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และกำรเขำ้ร่วมออกบูธในกำรประชุมเชิง
วิชำกำรประจ ำปีของสมำคมต่ำงๆ อำทิ สมำคมเทคนิคกำรแพทยแ์ห่งประเทศไทย สมำคมเซลลว์ิทยำ รำชวิทยำลยัสตูิ
นำรีแพทย ์รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย ์รำชวิทยำลัยวิสญัญีแพทย ์เป็นตน้ ซึ่ งจดัขึน้ส ำหรบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งทำงกำรแพทย์
โดยตรง ทั้งนี ้ดว้ยประสบกำรณ์กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ วินิจฉัยและรกัษำทำงกำรแพทย ์และเครื่องมือ
อปุกรณท์ำงกำรแพทยม์ำกว่ำ 24 ปี ท ำใหบ้รษิัทเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกบคุลำกรทำงกำรแพทยท์ำงดำ้น
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรเป็นอย่ำงดี  

บริษัทยังใหค้วำมส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรสินคำ้คงคลัง เนื่องจำกผลิตภัณฑข์องบริษัทสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ อปุกรณเ์ครื่องมือทำงกำรแพทย ์และ ชดุตรวจส ำหรบักำรตรวจวินิจฉยั ซึ่งผลิตภณัฑท์ัง้ 
2 ประเภท มีอำยุกำรใช้งำนที่ค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน โดยกลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทยจ์ะมีอำยุกำรใชง้ำนที่
ค่อนขำ้งนำน ในขณะที่ ชุดตรวจส ำหรบักำรตรวจวินิจฉัยจะมีอำยุกำรใชง้ำนที่ค่อนขำ้งสัน้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ประเภทชุดตรวจส ำหรบักำรตรวจวินิจฉัย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอ้งจัดเตรียมเพื่อรองรบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงทันท่วงที เนื่องจำกลูกคำ้ตอ้งใชป้ระกอบกำรตรวจวินิจฉัยผูป่้วย หรือผูท้ี่เขำ้รบักำรตรวจ
รกัษำอย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ หำกกรณีบรษิัทไม่มีสินคำ้ในคลงัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ ซึ่งอำจเกิดจำกตลำดมีควำมตอ้งกำร
ของสงู หรือ อำจเกิดจำกผูผ้ลิตประสบปัญหำในขัน้ตอนกำรผลิต ท ำใหส่้งของมำใหแ้ก่บริษัทไม่ทนัตำมที่ตกลง หรือ 
กรณีบริษัทสั่งสินคำ้ที่มีอำยุกำรใชง้ำนสัน้มำส ำรองเพื่อรองรบักำรใชง้ำนของลกูคำ้เกินกว่ำควำมตอ้งกำร  ในปัจจบุัน
บริษัทมีแนวทำงกำรบริหำรสินคำ้คงคลังโดยกำรส ำรองสินคำ้ดว้ยกำรพิจำรณำจำกสถิติยอดขำยในอดีต กอปรกับ
พิจำรณำอำยุกำรใชง้ำนของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ซึ่งโดยทั่วไปแลว้บริษัทจะส ำรองสินคำ้มำตรฐำนที่มีกำรสั่งซือ้
ต่อเนื่องในปรมิำณที่เพียงพอส ำหรบัจ ำหน่ำยประมำณ 2-3 เดือน เพื่อไม่ใหผ้ลิตภณัฑข์ำด หรือมีผลิตภณัฑท์ี่หมดอำยุ
ก่อนกำรจ ำหน่ำย นอกจำกนี ้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทยังก ำหนดแนวทำงให้ฝ่ำยขำยติดตำมควำมต้องกำรสั่งซือ้
ผลิตภณัฑข์องลกูคำ้อย่ำงใกลช้ิดและต่อเนื่อง เพื่อใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำรและสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ไดอ้ย่ำงทนัท่วงที 
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2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บรษิัทสำมำรถแบ่งกลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงันี ้
1. หน่วยงำนรฐับำล  

หน่วยงำนรฐับำล ประกอบดว้ย โรงพยำบำลรฐับำลทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด  รวมถึง
โรงเรียนแพทย์ อำทิ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยำบำลรำมำธิบดี และ คณะแพทย์ศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั เป็นตน้ ลกูคำ้กลุ่มหน่วยงำนรฐับำลเป็นกลุ่มลกูคำ้หลกัของบรษิัท ในปี 2563 บรษิัทมีสดัส่วนรำยไดจ้ำก
หน่วยงำนรฐับำลคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.30 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ซึ่งในกำรขำย
ใหก้ับหน่วยงำนรฐับำล บริษัทจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดซือ้จดัจำ้งตำมที่หน่วยงำนรฐับำลก ำหนด ไดแ้ก่  
กำรเสนอรำคำ กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำ กำรประกวดรำคำวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market : e-
market) วิธีกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e-bidding)  เป็นตน้ 

2. หอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย ์ 
 หอ้งปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย ์หรือหอ้งแล็บทั่วไปที่ใช้ส ำหรบักำรวิเครำะห ์วินิจฉัยทำงกำรแพทยเ์พื่อ
กำรรกัษำโรค และเพื่องำนวิจยัต่ำงๆ ซึ่งเป็นของหน่วยงำนของรฐัหรือเอกชน ก็มีควำมตอ้งกำรซือ้ผลิตภณัฑข์องบรษิัท
เช่นกัน ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรำยไดจ้ำกหอ้งปฏิบัติกำรทำงกำรแพทยค์ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  24.33 ของรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ 

3. โรงพยำบำลเอกชน  
 โรงพยำบำลเอกชนทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด อำทิ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์ เครือ
โรงพยำบำลกรุงเทพดุสิตเวชกำร (BDMS) เครือโรงพยำบำลธนบุรี และ เครือโรงพยำบำลรำมค ำแหง  เป็นตน้ ในปี 
2563 บริษัทมีสัดส่วนรำยได้จำกโรงพยำบำลเอกชนคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.52 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกลุ่ม
ผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์

4. องคก์รกำรกศุล 
อำทิ ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ในปี 2563 บริษัทมีสดัส่วนรำยไดจ้ำกองคก์รกำรกุศล

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.27 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ 
5. คลินิกและบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ 

 ไดแ้ก่ ลูกคำ้คลินิก และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกำรแพทย ์ไม่ว่ำจะเป็นหมอผูป้ระกอบกำรคลินิก และนกัวิจัย 
เป็นตน้ ในปี 2563 บรษิัทมีสดัส่วนรำยไดจ้ำกลกูคำ้คลินิกและบุคลำกรทำงกำรแพทยค์ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.58 ของ
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์
 

ตำรำงแสดงโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรแยกตำมกลุ่มลกูคำ้ในปี 2560 ถงึปี 2563  

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หน่วยงำนรฐับำล/1 265.70 55.47% 271.76 58.02 298.20 58.30 
โรงพยำบำลเอกชน 17.48 3.65% 17.86 3.81 12.88 2.52 
หอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย ์(รฐับำล) 29.71 6.20% 14.73 3.14 22.31 4.36 
หอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย ์(เอกชน) 111.55 23.29% 115.17 24.59 102.14 19.97 
คลินิกและบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ 11.08 2.31% 29.60 6.32 18.31 3.58 
องคก์รกำรกศุล 43.48 9.08% 19.30 4.12 57.67 11.27 

รายได้จากการขายและบริการ /2 479.00 100.00% 468.42 100.00 511.51 100.00 
หมายเหตุ :  /1   หน่วยงำนรฐับำล หมำยถึง โรงพยำบำลรฐับำล และโรงเรียนแพทย ์
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/2  รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร นบัรวมเฉพำะรำยไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยเ์ท่ำนัน้ ไม่รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย
และบริกำรของบริษัทย่อย 

- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไดน้ ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถึงแนวทำงปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใชส้  ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตัิ ซึ่งบริษัทตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัที่ 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกับลูกคำ้ มำใชก้บัสญัญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำที่อยู่ในขอบเขต
ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัอ่ืน กล่ำวคือ บริษัทจะรบัรูร้ำยไดท้ี่เกิดขึน้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกคำ้ โดยจะรบัรูร้ำยไดใ้น
จ ำนวนที่สะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคำดว่ำจะมีสิทธิไดร้บัจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำรที่ไดส้่งมอบใหแ้ก่
ลกูคำ้  

  สืบเนื่องจำกนโยบำยกำรจัดซือ้จัดจำ้งน ำ้ยำตรวจวินิจฉัยทำงหอ้งปฏิบัติกำรที่มักจะมีกำรระบุคุณสมบัติของชุด
เครื่องมือทั้งเพื่อกำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห์ วินิจฉัย และกำรบ ำบัดรกัษำ ประกอบเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในประกำศ
คณุลกัษณะของชดุตรวจนัน้ๆ เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงของหน่วยงำนรำชกำรและลกูคำ้ ทำงบริษัทไดจ้ดัใหมี้กำร
บริกำรชดุเครื่องมือดงักล่ำวพรอ้มกำรติดตัง้พรอ้มใช ้ตำมเงื่อนไขของหน่วยงำน ดงันัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 บริษัทจึงแยกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑ ์ออกจำกกำรติดตัง้เครื่องเพื่อใหพ้รอ้มใชง้ำน 
(แยกรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดค้่ำเช่ำ) เพื่อสะทอ้นสิ่งตอบแทนจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำรใหช้ัดเจน ทัง้นี ้
บริษัทค ำนวณรำยไดค้่ำเช่ำ โดยคิดจำกสดัส่วนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำซ่อมบ ำรุง ของเครื่องตรวจวินิจฉัยต่อตน้ทุนรวมใน
งวดบัญชีนั้นๆ คูณกับรำยไดร้วมของงวดบญัชีนัน้  ที่ผ่ำนมำบริษัทมีรำยไดค้่ำเช่ำปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกับ 36.28 ลำ้น
บำท 39.19 ลำ้นบำท และ 40.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
2.4. ภาวะอุตสาหกรรม 

2.4.1 ภาพรวมสถิตขิ้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างประชากร 
ประเทศไทยมีแนวโนม้อตัรำกำรเกิดที่ลดลง และมีอตัรำกำรเสียชีวิตเพิ่มสงูขึน้มำอย่ำงต่อเนื่องในช่วง ปี พ.ศ 

2553 ถึง ปี พ.ศ.  2562 ท ำใหแ้นวโนม้สดัส่วนโครงสรำ้งอำยุของประชำกรไทยมีกำรเปล่ียนแปลง โดยมีแนวโนม้ใน
อนำคตที่จะมีจ ำนวนผู้สูงอำยุมำกขึน้ ในขณะที่พฤติกรรรมของประชำชนเริ่มให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรดูแล
สขุภำพมำกยิ่งขึน้ แสดงใหเ้ห็นจำกรำยจ่ำยดำ้นสุขภำพต่อ GDP ที่มีแนวโนม้ เพิ่มสงูขึน้ทุกปี (ที่มำ : ศูนยว์ิจัยธนำคำร
ออมสิน ธ.ค. 2562) 

ภาพประกอบ อตัราการเกิด - การเสยีชีวติ ในปี พ.ศ 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2562 

 
ที่มำ: สถิติสำธำรณสขุ พ.ศ. 2562 และกองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำนส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  
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ภาพประกอบ แนวโนม้โครงสรา้งจ านวนประชากร ปี พ.ศ.2513 ถงึ ปี พ.ศ. 2573 
 

 

ที่มำ : พ.ศ. 2513 และ พ.ศ.2533 ส ำมะโนประชำกรและเคหะ, ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 
                    พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2573 กำรฉำยภำพประชำกรของประเทศไทย, สถำบนัวิจยัประชำกรและสงัคม มหำวิทยำลยัมหิดล 

 

ภาพประกอบ แนวโนม้รายจ่ายดา้นสขุภาพต่อ GDP ปี 2557 ถงึ ไตรมาส 3/2562 
 

 
 

ทีม่า : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ ศูนยว์ิจยัธนาคารออมสนิ ธ.ค. 2562 
 

2.4.2 ภาพรวมสถานบริการพยาบาล และการส่งเสริมภาครัฐ 
ในเดือนกรกฎำคมปี 2563 มีจ ำนวนสถำนพยำบำลในประเทศไทย ทัง้หมดจ ำนวน 27,456 แห่ง  โดยมีจ ำนวน

สถำนพยำบำลภำคเอกชน เป็นจ ำนวน 14,001 แห่ง  และ สถำนพยำบำลที่อยู่ในหน่วยงำนภำครฐั จ ำนวน 13,455 
แห่ง ในจ ำนวนดงักล่ำวสำมำรถแบ่งสถำนพยำบำลภำครฐั เป็น 14 ประเภท ดงันี ้
 

ตารางประกอบ แยกประเภทและสดัส่วนของสถานพยาบาล 
ล าดับ สถานพยาบาล จ านวน (แห่ง) 

1 โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต ำบล  9,769   
2 ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอ  878   
3 โรงพยำบำลชมุชน  778   
4 ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ  751   
5 ศนูยส์ขุภำพชมุชน ของ รพ.  350   
6 ศนูยว์ชิำกำร  308   
7 สถำนบรกิำรสำธำรณสขุชมุชน  123   
8 โรงพยำบำล นอก สธ.  123   
9 โรงพยำบำลทั่วไป  87   
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ล าดับ สถานพยาบาล จ านวน (แห่ง) 
10 ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั  76   
11 โรงพยำบำล/ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ สำขำ  68   
12 โรงพยำบำล นอก สป.สธ.  63   
13 สถำนีอนำมยั  44   
14 โรงพยำบำลศนูย ์  34   

รวมสถำนพยำบำลที่อยู่ในหนว่ยงำนภำครฐั 13,455  
15 คลินิกเอกชน  13,613   
16 โรงพยำบำลเอกชน  388   

รวมสถำนพยำบำลภำคเอกชน 14,001  
รวม 27,456  

ที่มำ :  กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  
 ขอ้มลู ณ วนัที่ 15 กรกฎำคม 2563 

 

ในปัจจุบนัรฐับำลไทยไดใ้หก้ำรสนบัสนนุและใหค้วำมส ำคญักบัสวสัดิกำรที่ใหก้บัประชำชนดำ้นสขุภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ หลกัประกันสขุภำพที่ครอบคลมุทั่วประเทศ  ในขณะที่บุคลำกรทำงกำรแพทยข์องประเทศไทยก็มี
ควำมเชี่ยวชำญ และมีมำตรฐำนในกำรรกัษำเทียบเท่ำระดบัสำกลแต่มีตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำในระดบัต ่ำกว่ำ
เมื่อเทียบกับระดับสำกล ท ำให้มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจ ำนวนมำกที่เดินทำงเขำ้มำท่องเที่ยวในประเทศไทยและใช้
บรกิำรทำงกำรแพทยใ์นประเทศ จำกขอ้มลูส ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) พบว่ำ จ ำนวนนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติเขำ้
มำใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยใ์นปี พ.ศ.2553-2561 มีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 8.52 ต่อปี ท ำใหร้ฐับำลมีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตรใ์ห้อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ในประเทศไทยเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรม New S-curve โดยผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลำงสขุภำพนำนำชำติ (Medical Hub) และออกนโยบำยและกฏระเบียบต่ำงๆ ผ่ำนกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) อำทิ กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ชิน้ส่วน/วตัถุดิบ เพื่อใชใ้นกำรวิจยัและพฒันำ เพื่อยกระดบักำรใหบ้ริกำร
ดำ้นสขุภำพและบรกิำรดำ้นสำธำรณสขุ เพื่อกำ้วสู่กำรเป็นศนูยก์ลำงกำรใหบ้รกิำรท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสำกล (ที่มำ: 
แนวโนม้ธุรกิจ/อตุสำหกรรมเครื่องมือแพทย,์ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั มหำชน) โดยกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องมือแพทย์
ที่เป็นผลิตภณัฑก์ลุ่มเป้ำหมำย 11 กลุ่ม อำทิ ผลิตภณัฑผ์ูส้งูอำยุ หุ่นยนตท์ำงกำรแพทย ์ทนัตกรรม และน ำ้ยำและชุด
ตรวจวินิจฉัย อำทิ ชดุตรวจกำรติดเชือ้ และชุดตรวจจบัมะเร็ง เป็นตน้ (ที่มำ: รำยงำนกำรวิเครำะหแ์นวโนม้เทคโนโลยี
และอตุสำหกรรมกำรแพทยค์รบวงจร, โดยสถำบนัทรพัยสิ์นทำงปัญญำแหง่จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั, ธันวำคม 2560) 
 

2.4.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑท์างการแพทยใ์นประเทศไทย  
อตุสำหกรรมอปุกรณแ์ละเครื่องมือทำงกำรแพทยใ์นประเทศไทย อยู่ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติเครื่องมือแพทย์ ปี 

พ.ศ. 2551 (ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. 2562) โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทยส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
เป็นหน่วยงำนที่เป็นผู้ก ำกับดูแล ออกใบอนุญำต และก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ โดย
สำมำรถแบ่งกลุ่มเครื่องมือแพทยต์ำมระดบัควำมเส่ียงที่อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสขุภำพ ได ้3 ประเภท ดงันี ้

1. กลุ่มเครื่องมือแพทยท์ี่ผูผ้ลิตหรอืผูน้  ำเขำ้ตอ้งไดร้บัอนญุำต 
2. กลุ่มเครื่องมือแพทยท์ี่ผูผ้ลิตหรือผูน้  ำเขำ้ตอ้งแจง้รำยกำรละเอียด 
3. กลุ่มเครื่องมือแพทยท์ี่ผูผ้ลิตหรือผูน้  ำเขำ้ตอ้งจดแจง้ 

ทัง้นี ้เครื่องมือทำงกำรแพทยข์องบรษิัทและบริษัทย่อยสำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มผลิตภณัฑต์ำมลกัษณะกำรใช้
งำนได ้3 ประเภท ดงันี ้
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1. น ้ำยำและชุดวินิจฉัยโรค (Reagent and Test Kits) คือ เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรวินิจฉัยโรค 
รวมถึง น ำ้ยำเคมีที่ใชส้  ำหรบัเตรียมหรือเก็บตวัอย่ำงจำกร่ำงกำย อำทิ น ำ้ยำทดสอบกรุ๊ปโลหิต ชุด
ตรวจครรภ ์ชดุตรวจกำรติดเชือ้ HIV เป็นตน้ 

2. ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ (Durable Medical Device) คือ เครื่องมือทำงกำรแพทยท์ี่มีอำยุกำรใช้
งำน ยำวนำน ไม่ต ่ำกว่ำ 1 ปี เช่น ตู ้เย็นเก็บโลหิต เครื่องเชื่อมสำยบริจำคโลหิต เครื่องตรวจ
สญัญำณชีพอตัโนมตัิ เป็นตน้ 

3. วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์ (Single-used Device) คือ วัสดุทำงกำรแพทย์ที่ ใช้ในกำร
รกัษำพยำบำลทั่วไป สำมำรถผลิตไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู เช่น ชุดแยกส่วนประกอบของ
โลหิต ชดุกรองโลหิต เป็นตน้ 

 
ภาพประกอบ มูลคา่การน าเขา้ - ส่งออก ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ. 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทีม่า : Medical Device Intelligence (MeDIU) 

 
จำกภำพแสดงใหเ้ห็นถึงกำรเติบโตของมลูค่ำกำรน ำเขำ้และส่งออกของผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยอ์ย่ำงต่อเนื่อง 

โดยมลูค่ำกำรน ำเขำ้และมลูค่ำกำรส่งออก ในช่วงปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ. 2562 มีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ีย เท่ำกับอตัรำ
รอ้ยละ 4.94 และ 4.46 ตำมล ำดับ ซึ่งกำรเติบโตดังกล่ำวเกิดขึน้จำกหลำยปัจจัย ไดแ้ก่ 1) นโยบำยและมำตรกำร
สนบัสนนุจำกภำครฐั อำทิ นโยบำยสนบัสนนุใหม้ีกำรตรวจโรคระดบัชมุชน และจ ำนวนหน่วยตรวจโรคเคลื่อนที่มำกขึน้ 
2) จ ำนวนผูส้งูอำยุและกำรเจ็บป่วยที่มำกขึน้  3) พฤติกรรรมของประชำชนที่เริ่มใหค้วำมส ำคัญในเรื่องของกำรดูแล
สขุภำพมำกยิ่งขึน้ โดยปัจจยัดงักล่ำวยงัคงส่งผลต่อเนื่องในทิศทำงที่เพิ่มขึน้ 
 
2.4.4 สถานการณปั์จจุบัน และแนวโน้มอตุสาหกรรมแพทยใ์นอนาคต 

ในปี 2563 ที่เกิดสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำด COVID-19 ทั่วโลกเป็นสำเหตุใหค้นเสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก และ
เกิดผลกระทบเป็นกว้ำงในประเทศไทย ส่งผลให้พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปล่ียนไปโดยมีกำรค ำนึงถึง
สขุอนำมัย และใหค้วำมส ำคัญในดำ้นกำรดูแลสุขภำพมำกยิ่งขึน้ จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อจ ำนวน
คนไขท้ี่เขำ้มำใชบ้ริกำรสถำนพยำบำลที่ลดลงเนื่องจำกมีควำมกังวลต่อกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั อย่ำงไรก็ตำม
บรษิัทไดร้บัผลกระทบต่อสถำนกำรณด์งักล่ำวไม่มำกนกัเนื่องจำก กลุ่มลกูคำ้หลกั คือกลุ่มสถำนพยำบำลภำครฐัที่ยงัมี
กำรจดัซือ้ตำมงบประมำณถึงแมจ้ะมีปรมิำณผูป่้วยที่ลดลง นอกจำกนี ้ บริษัทยงัมีกำรลงทุนใน บจก.โปรเฟสชั่นแนล 
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ลำโบรำทอรี่ แมเนจเม้นท ์คอรป์ (Pro-Lab) ที่ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกับห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะหท์ำงกำรแพทยท์ี่
สำมำรถตรวจเชือ้ไวรสัดงักล่ำวได ้ 

ในปัจจุบันโลกมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำง ๆ ไปอย่ำงรวดเร็ว อำทิ เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (artificial 
intelligence) เทคโนโลยีบล๊อกเชน (Blockchain) หรือระบบโครงข่ำยที่ไม่มีศูนย์กลำง หุ่นยนต์ (Robotic) ระบบ
โครงข่ำยควำมเร็วสูง 5G  รวมถึงเทคโนโลยีแบบจ ำลองภำพเสมือนจริง (Augmented reality) ที่ท ำใหว้งกำรแพทย์
สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ชเ้พื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เฉพำะทำง ที่มีก ำลงัซือ้สงู และมีควำมตอ้งกำร
กำรรกัษำดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัไดม้ำกยิ่งขึน้ อำทิ กำรตรวจโรคผิดปกติทำงพนัธุกรรมที่มีควำมแม่นย ำมำกขึน้ดว้ย
เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม (Next Generation Sequencing-NGS) กำรรักษำโรคที่มีควำมเฉพำะรำยบุคคล 
(Precision Medicine) และกำรตรวจรกัษำดว้ยระยะทำงไกล (Telemedicine) นอกจำกนีอ้งคก์รภำครฐัมีกำรส่งเสริม
เรื่องของกำรบ ำบดัขยะติดเชือ้และของเสียอนัตรำย ตำมแผนปฏิบตัิกำรกำรจดักำรมลูฝอยติดเชือ้ (พ.ศ. 2562-2564)
น ำเสนอโดยกระทรวงสำธำรณสุข  ที่องคก์รภำครฐัเริ่มให้ควำมส ำคัญกับเครื่องมือแพทยท์ี่ เก่ียวกับกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมำกยิ่งขึน้ 
ภาวะอุตสาหกรรม-ผลิตภัณฑท์ีเ่กี่ยวกับกลุ่มโรคมะเร็ง 

จำกขอ้มลูสถิติสำธำรณสขุมีกำรจ ำแนกสำเหตุกำรเสียชีวิตโดยวิเครำะหฐ์ำนขอ้มลูทะเบียนรำษฎร ในปี พ.ศ. 
2558 และปี พ.ศ.2562 พบว่ำ กลุ่มโรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตมำกที่สุดซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่บริษัท
จ ำหน่ำย ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑส์ ำหรบักำรตรวจเชือ้มะเร็งปำกมดลกู และกลุ่มเทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั (Cell Therapy) 
ที่เก่ียวกบักำรรกัษำโรคมะเรง็ดว้ยวิธีสมยัใหม่ โดยมีรำยละเอียดตำมภำพประกอบดงันี ้ 
 

ภาพประกอบ จ าแนกสาเหตกุารเสยีชีวติต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มำ: สถิติสำธำรณสขุ พ.ศ. 2562 และกองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำนส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ 

 
เมื่อพิจำรณำกลุ่มโรคมะเรง็ในเพศหญิง จำกขอ้มลูสถำบนัมะเรง็แห่งชำติปี 2562 พบว่ำ โรคมะเรง็ที่พบบ่อยใน

เพศหญิงมำกที่สดุ ไดแ้ก่ มะเร็งเตำ้นม มะเรง็ปำกมดลกู และมะเร็งล ำไส้ใหญ่ตำมล ำดบั และในปัจจุบนัมีเพียงแค่ 1 
ใน 3 ของประชำกรเพศหญิง ท่ีตดัสินใจมำตรวจมะเรง็ปำกมดลกู จำกรำยงำนกำรแพทยไ์ทย ระบวุ่ำ กำรตรวจคดักรอง
มะเรง็ปำกมดลกู ตัง้แต่ระยะเริ่มตน้ของโรคสำมำรถชว่ยลดอตัรำกำรเสียชีวิตจำกโรคมะเรง็ปำกมดลกูไดเ้ป็นอย่ำงมำก 
ท ำใหก้ำรตรวจมะเรง็ปำกมดลกูไดร้บักำรสนบัสนนุและมีกำรรณรงคจ์ำกทกุหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งมำอย่ำงต่อเนื่อง  
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ภาวะอุตสาหกรรม-ผลิตภัณฑท์ีเ่กี่ยวกับธนาคารโลหติและความปลอดภัยของโลหติ 
โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกต่อกำรรกัษำผูป่้วยที่สญูเสียเลือดจำกอุบตัิเหต ุ

หรือโรคที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถสรำ้งเม็ดเลือดไดเ้อง จำกขอ้มลูศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทยพบว่ำ ยงัเกิดกำร
ขำดแคลนโลหิต และมีปรมิำณโลหิตส ำรองคงคลงัไม่เพียงส ำหรบัผูป่้วยมำโดยตลอด เนื่องจำกกำรบรจิำคโลหิตเป็นไป
อย่ำงไม่สม ่ำเสมอ (ที่มำ: สภำกำชำดไทย) ท ำใหห้น่วยงำนที่เก่ียวขอ้งมีกำรรณรงคแ์ละสนบัสนุนเพื่อใหม้ีกำรบริจำค
โลหิตเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มทัง้อ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรเพิ่มหน่วยเคล่ือนท่ีบรจิำคโลหิตไปตำม องคก์รบรษิัท 
แหล่งชมุชนหรือตำมจงัหวดัต่ำงๆเพื่อขยำยขอบข่ำยใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชโ้ลหิต  

กำรน ำโลหิตที่ไดร้บักำรบริจำคใหก้ับผูป่้วยเป็นกระบวนกำรรกัษำที่ใชเ้ขำ้สู่ร่ำงกำยของผูป่้วยโดยตรง และ
องคก์ำรอนำมยัโลกไดใ้หค้  ำแนะน ำส ำหรบัโลหิตที่ไดร้บักำรบริจำคควรผ่ำนกำรตรวจคดักรองกำรติดเชือ้ก่อนน ำไปใข้
งำน แสดงให้เห็นว่ำคุณภำพและควำมปลอดภัยจำกกำรน ำโลหิตและส่วนประกอบของโลหิ ตไปใช้รกัษำผู้ป่วยมี
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก ซึ่งในปัจจุบันโลหิตที่ไดร้บับริจำคในประเทศไทยไดร้บักำรตรวจคัดกรองเพียงเชือ้ HIV, 
HBV, HCV และซิฟิลิส ซึ่งยงัไม่ครอบคลมุถึงเชือ้อื่นๆ เช่น ไขเ้ลือดออก มำลำเรีย เป็นตน้ ท ำใหชุ้ดอุปกรณก์ำรตรวจที่
เก่ียวกบักระบวนกำรบริจำคเลือด อำทิ ชดุตรวจภำวะกำรติดเชือ้ไวรสัในโลหิต น ำ้ยำประกอบกำรตรวจระบบหมู่โลหิต 
(Blood Grouping) มีควำมจ ำเป็นและตอ้งกำรใชอ้ย่ำงต่อเนื่องท่ำมกลำงควำมขำดแคลนโลหิตในประเทศไทย 
 

ภาวะอุตสาหกรรม-ผลิตภัณฑท์ีเ่กี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีเซลลบ์ าบัด 
ในปัจจุบันกำรรักษำทำงกำรแพทยด์้วยเซลลต์น้ก ำเนิด หรือสเต็มเซลล ์(Stem Cell)  ของทีมแพทยไ์ทย

สำมำรถวิจัยและเพำะเลี ้ยงสเต็มเซลล์ของอวัยวะที่หลำกหลำยจำกผู้ป่วยรวมทั้งดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรน ำไปปลกูถ่ำยรกัษำโรค และมีแนวโนม้ที่ดีในกำรพฒันำกำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิดในกลุ่มโรค
อื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนีย้ังมีผูเ้ชี่ยวชำญหัวหนำ้ศูนยค์วำมเป็นเลิศทำงกำรแพทยส์เต็มเซลลแ์ละเซลลบ์ ำบัด
คำดกำรณว์่ำ ในอนำคตประชำชนทกุคนอำจมีสเต็มเซลลข์องตวัเองที่สำมำรถน ำมำสรำ้งเซลลร์ำ่งกำยส่วนต่ำงๆ เพื่อ
รกัษำโรคที่เกิดขึน้ได ้ซึ่งถึงแมว้่ำในปัจจุบันกำรรกัษำทำงกำรแพทยด์ว้ยเซลลต์น้ก ำเนิดในประเทศไทยยังไม่เป็นที่
แพร่หลำยมำกนกั แต่ในยุโรป อเมริกำ มีแนวโนม้ในกำรพัฒนำและน ำมำใชเ้พื่อกำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิดอย่ำง
ต่อเนื่อง  

จำกงำนวิจัยศกัยภำพตลำดกำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิดพบว่ำ ผูป่้วยที่มีอำกำรหรือมีระยะ ป่วยที่มีควำม
รุนแรง มกัหลีกเล่ียงกำรรกัษำดว้ยวิธีผ่ำตดั ท ำใหก้ำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิดเป็นอีกทำงเลือกหนึง่ของกลุ่มผูป่้วยที่มี
ก ำลงัซือ้ เนื่องจำกกำรรกัษำแบบทั่วไปเป็นกำรรกัษำที่ระงบัอำกำรของโรค แต่กำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิด เป็นกำร
รกัษำสขุภำพทั้งระบบของร่ำงกำย อย่ำงไรก็ตำมกำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิดเป็นวิธีที่ยงัไม่ไดร้บัรองมำตรฐำนจำก
แพทยสภำ มีกำรควบคุมดำ้นกำรโฆษณำ และยงัมีค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำค่อนขำ้งสูงท ำใหม้ีกลุ่มคนไขท้ี่ยงัค่อนขำ้ง
จ ำกัด ทัง้นีก้ำรพฒันำเทคโนโลยีกำรรกัษำดว้ยเซลลบ์ ำบดัในต่ำงประเทศมีกำรพฒันำกำรที่ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็น
โอกำสของกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ใหก้ำรรกัษำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิด หำกในอนำคตกำรรกัษำดว้ยวิธีดงักล่ำวเป็นท่ียอมรบัจำก
วงกำรทำงกำรแพทย์ในวงกว้ำง และมีมำตรฐำนรับรองจำกแพทยสภำ (ท่ีมำ: ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บ ำบัด , 
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ ์สภำกำชำดไทย และงำนวิจัยศกัยภำพตลำดของธุรกิจกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยท่ี์เก่ียวกบักำรรกัษำ
โรคที่เก่ียวกบัขอ้เข่ำดว้ยเซลลต์น้ก ำเนิด, นกัศกึษำปริญญำโท วิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 2560) 
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2.4.5 ภาวะการแข่งขนั 
ปัจจุบนัธุรกิจเครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทยมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูงและมีแนวโนม้สงูขึน้ เนื่องจำกกำรน ำเขำ้

อุปกรณ์เครื่องมือแพทยม์ำจัดจ ำหน่ำย และกำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำรท ำไดไ้ม่ยำกนัก ส่งผลให้มีจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึน้  

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บริษัทน ำเขำ้และจ ำหน่ำยในหลำกหลำยกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มโรค และเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเฉพำะเจำะจง มีคุณภำพสูง ท ำใหผ้ลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในกลุ่มตลำดที่มีคู่แข่งนอ้ยรำย โดย
สำมำรถพิจำรณำคู่แข่งและสภำพกำรแข่งขนัแยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดด้งันี ้ 
 
1. ผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี (WOMEN HEALTH CARE) 

ปัจจุบันบริษัท น ำเข้ำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก (ThinPrep Pap Test) 
ประเภททชุดตรวจหำเซลลผิ์ดปกติดว้ยของเหลว (Liquid-Based Cytology) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่มีคู่แข่งนอ้ยรำย ไม่
แข่งขนัที่รำคำ และเนน้คณุภำพในเรื่องควำมไวและควำมแม่นย ำของผลกำรตรวจ  โดยบรษิัทมีบรษิัทคู่แข่งหลกั  อำทิ 
บริษัท พีซีแอล โอลดิง้ จ ำกัด (PCL Holding) บริษัท แอลจีเอ็ม อินเตอรเ์นชันแนล จ ำกัด (LGM International) และ 
บริษัท โรช ไทยแลนด ์จ ำกัด (Roche)  เป็นตน้ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของบริษัท 
(ThinPrep Pap Test) จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสูงที่สุดในปัจจุบัน ท ำให้บริษัทเป็นผู้น ำตลำดในกลุ่ม
ผลิตภณัฑช์ุดตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกู โดยบรษิัทมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในผลิตภณัฑช์ุดตรวจคดักรองมะเร็ง
ปำกมดลกู ประเภท Liquid-based Cytology เป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย (ที่มำ : ขอ้มลูจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท) 

ส ำหรบักลุ่มผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกับกำรตรวจเชือ้ไวรสั HPV ที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดมะเร็งปำกมดลูก 14 สำย
พนัธุ ์และบริกำรตรวจหำควำมผิดปกติโครโมโซมของทำรกในครรภท์ี่เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูและ
เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่มีควำมเฉพำะทำง ยงัมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสงูเนื่องจำกมีคุณภำพของผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่ำงจำก
คู่แข่งมำกนกั 
 
2. กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต (BLOOD BANKING)  

ผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์ส ำหรบักำรบริจำคโลหิต รวมถึงอุปกรณ์กำรจัดเก็บและรกัษำคุณภำพของ
โลหิต อำทิ ตัววัดอุณหภูมิ เครื่องเขย่ำ ตูเ้ย็นเก็บถุงโลหิต เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องมี
มำตรฐำนระดับสูง และมีคู่แข่งนอ้ยรำย มีคุณภำพของผลิตภัณฑไ์ม่แตกต่ำงกันมำกนักขึน้อยู่กับกำรแข่งขันกันท ำ
กำรตลำด โดยส่วนใหญ่เป็นบรษิัทผูผ้ลิตจำกต่ำงประเทศที่เขำ้มำจดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย อำทิ  บรษิัท เทอรโ์ม ฟิช
เชอร ์ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด (Thermo Fisher) และ บริษัท ไบโอรำด แลบบอรำทอรี่ส ์จ ำกัด (Biorad) เป็น
ตน้ โดยในปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ใน 3 อันดับตน้ของประเทศ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ประเภทอปุกรณจ์ดัเก็บ และรกัษำคณุภำพของโลหติในประเทศไทย (ที่มำ : ขอ้มลูจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท) 

 
3. กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต (Blood Safety) 

บรษิัทเป็นผูน้  ำตลำดในกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบักำรลดควำมเส่ียงของกำรติดเชือ้จำกกำรใหโ้ลหิตโดยกำรเป็น
ผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวจำกบรษิัท Grifols ของประเทศสเปน ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีมีควำมโดดเด่นในดำ้นกำรท ำ
ให้โลหิตที่ไดร้บับริจำคมีควำมปลอดภัยขั้นสูงสุดจำกเทคโนโลยีที่เชื่อถือไดใ้นวงกำรเวชศำสตรก์ำรธนำคำรโลหิต 
ในขณะที่บริษัทมีคู่แข่งรำยส ำคัญจำกต่ำงประเทศที่เข้ำมำด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย อำทิ บริษัท โรช ไทยแลนด ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
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จ ำกัด (Roche) และ บริษัท เทอรูโม ประเทศไทย จ ำกัด (Terumo) ในกลุ่มชุดตรวจภำวะกำรติดเชือ้ไวรสัดว้ยวิธีกำร
ตรวจหำเชือ้ในระดบัโมเลกุล (Nucleic Acid Testing: NAT) โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่อตัรำรอ้ยละ 5 ในประเทศ
ไทย (ที่มำ : ขอ้มลูจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท) 
 
4. กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั (Cell Therapy) 

บรษิัทน ำเขำ้ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั จำกบริษัท Miltenyi Biotec ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบรษิัทที่
มีควำมโดดเด่นในเรื่องงำนวิจยัทำงดำ้นผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั และเซลลต์น้ก ำเนิด หรือ สเต็มเซลล ์(Stem 
Cells) จดัอยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู และยงัไม่เป็นท่ีแพรห่ลำยในประเทศไทยมำกนกั ทัง้ในดำ้นกลุ่มผู้
จัดจ ำหน่ำย และกลุ่มโรงพยำบำล ซึ่งจ ำกัดเฉพำะกลุ่มโรงพยำบำลที่มีควำมเชี่ยวชำญระดับสูง อำทิ โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ เนื่องจำกวิธีกำรรกัษำดังกล่ำวในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของกำรวิจัย และ
พฒันำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรกัษำ อีกทัง้ยงัมีค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำค่อนขำ้งสงู จึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่มีคู่แข่ง
นอ้ยรำย และมีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยที่ค่อนขำ้งจ ำกดั  

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้สำมำรถแยกประเภทกำรน ำไปใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น ำไปใช้
ส ำหรบังำนวิจัย (Research Grade) บริษัทมีคู่แข่งรำยส ำคัญไดแ้ก่ บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน ประเทศไทย จ ำกัด 
(Beckton Dickinson) และ (2) กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่น ำไปใชใ้นกำรรกัษำคนไข ้(Clinical Grade) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ยงั
ไม่มีคู่แข่งในประเทศไทย แต่มีทำงเลือกอื่นในกำรรักษำเพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้ป่วย อำทิ กำรท ำเคมีบ ำบัด 
(Chemotherapy) เป็นกำรรักษำโดยกำรใช้ยำต้ำนมะเร็งเพื่อท ำลำยเซลล์มะเร็งในร่ำงกำย ที่ เข้ำไปท ำลำยทั้ง
เซลลม์ะเร็งและเซลลป์กติของร่ำงกำยไปพรอ้มๆกัน ท ำใหม้ีผลขำ้งเคียงต่อกลุ่มผูป่้วยโดยตรง ส่งผลใหก้ำรรกัษำดว้ย
เซลลบ์ ำบดัเป็นทำงเลือกที่กลุ่มผูป่้วยใหค้วำมสนใจมำกขึน้ เนื่องจำกเป็นกำรรกัษำดว้ยวิธีธรรมชำติเมื่อเทียบกับกำร
รกัษำดว้ยวิธีเคมีบ ำบดั   

จำกสภำพกำรแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทด ำเนินธุรกิจ จะเน้นกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพของ
ผลิตภณัฑม์ำกกว่ำกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ โดยบรษิัทใหค้วำมส ำคญักบักำรสรรหำและน ำเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพสงู
ให้กับกลุ่มลูกคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรผลิตภัณฑ์เฉพำะทำง ซึ่งบริษัทมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ไดร้บักำรยอมรบัในระดับ
นำนำชำติและได้รับมำตรฐำน US-FDA และ CE อำทิ ผลิตภัณฑ์จำกบริษัท Hologic บริษัท Grifols และ บริษัท 
Cerus มำจ ำหน่ำย กอปรกับบริษัทเป็นผูน้  ำในกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำงกำรแพทยอ์ย่ำง
ต่อเนื่องกว่ำ 24 ปี  

 

2.5. การจัดหาผลิตภัณฑ ์

บริษัทน ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดตรวจ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ละวิทยำศำสตร ์เพื่อกำรเก็บรกัษำ 
กำรวิเครำะห ์กำรวินิจฉัยและ/หรือกำรบ ำบัดรกัษำจำกบรษิัทผูผ้ลิตในต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำน คุณภำพสงู มีควำม
น่ำเชื่อถือ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตต่ำงๆ อำทิ มำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ยุโรป (CE Mark) และ 
มำตรฐำนองคก์ำรอำหำรและยำ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (US FDA) เป็นตน้  

ปัจจบุนั บริษัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชดุตรวจ วินิจฉยัทำงกำรแพทย ์และเครื่องมืออุปกรณ์
ทำงกำรแพทยแ์ต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) จำกบริษัทผูผ้ลิตเครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำร
แพทยช์ัน้น ำจำกทั่วทกุมมุโลก อำทิ ประเทศเยอรมนี สหรฐัอเมรกิำ สเปน และเกำหลีใต ้เป็นตน้ โดยบรษิัทจะเจรจำกับ
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ผูผ้ลิต เพื่อใหผู้ผ้ลิตแต่งตัง้บรษิัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยภำยใตต้รำสินคำ้ (Brand)  ของผูผ้ลิต และภำยใตเ้งื่อนไขที่
ตกลงกัน  ซึ่งบริษัทจะคัดเลือกผูผ้ลิตที่เป็นที่ยอมรบัในวงกำรกำรแพทยท์ั่วโลก และที่ไดร้บักำรรบัรองจำกหน่วยงำน
รฐับำลที่เก่ียวขอ้งจำกประเทศผูผ้ลิตแลว้เท่ำนัน้ 

เนื่องจำก กำรน ำเขำ้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทยข์องประเทศไทย จะถูกควบคุมดว้ยพระรำชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย ์พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไข ปีพ.ศ. 2562) ดังนั้น กำรน ำเข้ำเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อจัดจ ำหน่ำยใน
ประเทศ ก็จะตอ้งจดทะเบียนเป็นสถำนประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยก์ับกองควบคุมเครื่องมือแพทย ์ภำยใตก้ำร
ก ำกับดูแลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุข และมีหนังสือรบัรองประกอบกำร
น ำเขำ้เครื่องมือแพทยเ์พื่อเป็นกำรรบัรองว่ำ เครื่องมือแพทยท์ี่จ  ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ในประเทศทั้งหมดเป็นเครื่องมือ
แพทยท์ี่มีกำรจ ำหน่ำยในประเทศของบรษิัทผูผ้ลิตและไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรผลิต ซึ่งมีขัน้ตอน
ด ำเนินกำรดงันี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัติเครื่องมือแพทยต์ำมที่กล่ำวขำ้งตน้ บรษิัทจึงไดข้อจดทะเบียน
เป็นผูน้  ำเขำ้ผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์กบัหน่วยรำชกำรท่ีก ำกบัดแูล โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงันี ้ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยำม : 
/1  หนังสือรบัรองกำรขำย (Certificate of Free Sale) เป็นหนังสือรบัรองกำรขำยที่ออกโดยหน่วยงำนรฐัของประเทศผูผ้ลิตหรือ

กรณีผลิตภณัฑไ์ม่เป็นเครื่องมือแพทยใ์นประเทศนัน้สำมำรถใชห้นงัสือรบัรองฯ ที่ออกโดยหน่วยงำนเอกชนที่หน่วยงำนรฐัใน
ประเทศนั้นรบัรอง (ตอ้งมีส ำเนำหนังสือแสดงหนำ้ที่ในกำรออกหนังสือของหน่วยงำนนั้นๆดว้ย) แลว้ผ่ำนกำรรบัร องจำก
หน่วยงำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศของประเทศไทยใน ประเทศผูอ้อกหนังสือ หรือกำรรบัรองเอกสำรที่กระท ำภำยหลังใน
ประเทศไทย 

/2  EC Certificate, EC Declaration of Conformity เป็นเอกสำรที่ใช้แทนหนังสือรับรองกำรขำย (Certificate of Free Sale: 
CFS) จะใชส้  ำหรบั ผูผ้ลิตเครื่องมือแพทยท์ี่เป็นสมำชิกสหภำพยุโรป เท่ำนัน้ โดย EC Certificate เป็นหนังสือรบัรองกำรขำย
ส ำหรบัเครื่องมือแพทย์ที่ผู ้ผลิต ประกอบ  หรือบรรจุอยู่ในประเทศกลุ่มสมำชิกสหภำพยุโรป ซึ่งแสดงว่ำเครื่องมือแพทย์
ดงักล่ำวมีเครื่องหมำย CE หรือปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเครื่องมือแพทย ์(EU - Directive)  

/3  หนังสือรบัรองระบบคณุภำพกำรผลิต เป็นหนงัสือรบัรองระบบคุณภำพกำรผลิตเครื่องมือแพทย ์ที่ออกโดยหน่วยงำนรฐัหรือ
หน่วยงำนรบัรอง (Certified Body) โดยระบุระบบคณุภำพกำรผลิตอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด คือ 1) หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ดีในกำร

ผูผ้ลิตจะตอ้งจดัส่งหนงัสือรบัรองกำรขำย (Certificate of Free Sale: CFS)/1 หรือ EC Certificate/2 

และหนงัสือรบัรองระบบคณุภำพกำรผลิต/3 (ถำ้ม)ี ใหแ้ก่บรษิัท เพื่อรบัรองว่ำเครื่องมือแพทยท์ี่น ำมำ
จ ำหน่ำยเป็นเครื่องมือแพทยท์ี่มกีำรขำยในประเทศผูผ้ลิต 

บรษิัทน ำ CFS/1 หรือ EC Certificate/2 และหนงัสือรบัรองระบบคณุภำพกำรผลิต/3 (ถำ้มี) และเอกสำร
ประกอบอื่นๆ ไปยื่นต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เพื่อออกหนงัสือรบัรอง

ประกอบกำรน ำเขำ้เครือ่งมือแพทย ์

เมื่อบรษิัทไดร้บัหนงัสือรบัรองประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทย ์บรษิัทสำมำรถจ ำหน่ำยเครื่องมือ
แพทยใ์นประเทศไทยอย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำย ใหก้บัลกูคำ้ในประเทศไทยได ้
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ส่วนที่ 2.2.2 ส่วนที่ 2.2.2 หนำ้ที่ 30 

ผลิตเครื่องมือแพทย ์(Good Manufacturing Practice) หรือ 2) ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Quality Management System) 
เช่น ISO 13485 หรือ 3) เกณฑ์อ่ืนหรือระบบอ่ืนที่ เทียบเท่ำ ข้อ 1) หรือข้อ 2) ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

ส ำหรบัในกำรจัดซือ้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ/วินิจฉัยทำงกำรแพทย ์และเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องดักจับยุง ซึ่งเป็นกำรจัดซือ้จำกต่ำงประเทศทั้งหมด บริษัทมีกำรใช้บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรน ำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเลตเตอรอ์อฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) และทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) ฝ่ำยขำยจะ
วำงแผนจดัซือ้ผลิตภณัฑโ์ดยพิจำรณำจำกประมำณกำรยอดขำยผลิตภัณฑแ์ต่ละกลุ่ม ตำมควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑ์
ของลกูคำ้ โดยค ำนึงถึงจ ำนวนสินคำ้คงคลงัที่เหลืออยู่ ซึ่งส่วนใหญ่บรษิัทจะมีกำรส ำรองผลิตภณัฑใ์หเ้พียงพอต่อกำร
จ ำหน่ำยแก่ลกูคำ้ 2 - 3 เดือน แลว้แต่ประเภทของผลิตภณัฑ ์ยกเวน้เครือ่งมอืแพทยท์ี่ไม่สำมำรถประมำณกำรยอดขำย
ไดล่้วงหนำ้ อำทิ ตูแ้ช่เกล็ดโลหิต ตูเ้ก็บพลำสมำ เป็นตน้ ที่จะท ำกำรจดัซือ้เมื่อมีค  ำสั่งซือ้จำกลูกคำ้เท่ำนั้น  ทในกำร
สั่งซือ้ผลิตภณัฑจ์ำกต่ำงประเทศและช ำระเงินเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ บริษัทไดข้อวงเงินกำรท ำ Forward Contract 
กบัธนำคำร เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่อำจเกิดขึน้ 

 
แผนภำพขัน้ตอนกำรจดัซือ้ผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นธุรกิจน ำเขำ้ผลิตภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศมำจ ำหน่ำย จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้มเป็น
อย่ำงดี บรษิัทและบริษัทย่อยจึงคดัเลือกผูผ้ลิตผลิตภณัฑท์ี่มีมำตรฐำน และไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรผลิตต่ำงๆ 

ฝ่ำยจดัซือ้ไดร้บัใบขอซือ้จำกฝ่ำยขำย 

ฝ่ำยจดัซือ้จดัท ำใบสั่งซือ้และส่งใหบ้รษิัทผูผ้ลิตในต่ำงประเทศ 

ผูผ้ลิตในต่ำงประเทศยืนยนัใบสั่งซือ้มำยงัฝ่ำยจดัซือ้ของบรษิัท 

ฝ่ำยจดัซือ้จดัส่งเอกสำรใหฝ่้ำยบญัชีเพื่อช ำระเงินตำมเงื่อนไข 

ผูผ้ลิตในต่ำงประเทศแจง้วนัท่ีจะจดัส่งผลิตภณัฑ ์

ฝ่ำยจดัซือ้ตดิต่อ Freight Forwarder เพื่อติดต่อเรื่องกำรขนส่งผลิตภณัฑ ์

ฝ่ำยน ำเขำ้ติดต่อ Shipping เพื่อน ำของออกจำกศลุกำกร 

ฝ่ำยคลงัสินคำ้ตรวจรบัสินคำ้เขำ้คลงัสินคำ้ 
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รวมถึงบริษัทยังไดจ้ดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ (อย.) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อใหล้กูคำ้มีควำม
มั่นใจถึงควำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค อีกทัง้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย กำรที่ผลิตภณัฑข์องบรษิัทจะจดัเป็นขยะมลู
ฝอยติดเชื ้อเมื่อผ่ำนกำรใช้งำนแลว้ ดังนั้น ลูกค้ำหรือผู้ใช้งำน จึงต้องด ำเนินกำรก ำจัดอย่ำงถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

 

2.7. งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ 

- ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเส่ียง รวมทั้งรำยละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้อย่ำง
รอบคอบก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ ปัจจยัควำมเส่ียงที่ระบไุวใ้นเอกสำรฉบบันีเ้ป็นปัจจยัที่อำจส่งผลกระทบต่อบรษิัทและ
มลูค่ำหุน้ของบริษัทได ้ซึ่งปัจจยัควำมเส่ียงที่ระบุไวใ้นเอกสำรฉบบันี ้อำจไม่เป็นปัจจยัควำมเส่ียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพรำะ
อำจมีปัจจัยควำมเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่อำจทรำบได ้และอำจมีปัจจัยควำมเส่ียงบำงประกำรที่บริษัทเห็นว่ำไม่มี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อบรษิัทในขณะนี ้แต่ในอนำคตอำจกลำยเป็นปัจจยัควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อรำยได ้ผลก ำไร ของบรษิัทได ้ดงันัน้ ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ผูล้งทนุควรใชว้ิจำรณญำณในกำรพิจำรณำ
ขอ้มูลอย่ำงรอบคอบ เพรำะปัจจัยควำมเส่ียงที่อำจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไดไ้ม่จ ำกัดเฉพำะแต่เพียงปัจจัยควำม
เส่ียงตำมที่ไดก้ล่ำวไวใ้นเอกสำรฉบบันีเ้ท่ำนัน้ 

นอกจำกนี ้ขอ้ควำมในลกัษณะกำรคำดกำรณใ์นอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค ์หรือเจตนำรมณ์
ของบริษัทที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบับนี ้ อำทิ “มีแผนกำร” ”ประสงค์” ”ต้องกำร” ”คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” 
“ประมำณ” “อำจจะ” หรือค ำหรือขอ้ควำมอื่นใดในท ำนองเดียวกนั เป็นค ำหรือขอ้ควำมที่บ่งชีถ้ึงส่ิงที่อำจจะเกิดขึน้ใน
อนำคต ซึ่งมีควำมไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึน้อำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณไ์ด ้

 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1  ความเสี่ยงจากการสั่งซือ้สินค้าจากผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทยร์ายใหญ่ในต่างประเทศ 

 บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยชุดตรวจ เครื่องมือและอุปกรณท์ำงกำรแพทยแ์ละวิทยำศำสตร ์เพื่อกำรเก็บ 
กำรวิเครำะห ์วินิจฉัยและกำรบ ำบัดรกัษำ โดยน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ผ่ำนกำรท ำสัญญำแต่งตัง้เป็นผู้น ำเขำ้และ
จ ำหน่ำยในประเทศไทย (Distributor Agreement) ภำยใตต้รำสินคำ้ของผูผ้ลิต ซึ่งบริษัทไดร้ับแต่งตัง้ทัง้รูปแบบกำร
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor Agreement) และ ผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย
ทั่วไป (Non-Exclusive Distributor Agreement) ซึ่งในปัจจบุนับรษิัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้จำก
ผูผ้ลิตต่ำงประเทศจ ำนวนทัง้สิน้ 23 รำย ซึ่งบริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตเครื่องมือแพทย์ใน
ต่ำงประเทศ อำทิ กำรไม่ไดร้ับกำรต่อสัญญำหรือกำรบอกเลิกสัญญำ ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกหลำยประกำร อำทิ 
เงื่อนไข Minimum Purchase กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรขำยของผูผ้ลิตเป็นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เองโดยตรงใหก้ับ
ลกูคำ้ในประเทศไทยไม่ผ่ำนบริษัท บริษัทผูผ้ลิตถูกซือ้กิจกำรหรือเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งบริษัท หรือคู่สญัญำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหน่ึงท ำผิดเงื่อนไขตำมสญัญำ ท ำใหส้ญัญำมีอนัตอ้งยกเลิกไป หรือมีคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้รำยอื่นเป็นผูน้  ำเขำ้และ
จ ำหน่ำยสินคำ้จำกผูผ้ลิต เป็นตน้ ซึ่งกำรท่ีบรษิัทไม่ไดร้บักำรต่อสญัญำผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย อำจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรำยไดข้องบรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทมีควำมเส่ียงจำกกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตเครื่องมือแพทยใ์นต่ำงประเทศ ดงันี ้
1) บรษิัทมีกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย ซึ่งแบ่งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย (Exclusive Distributor Agreement) 2 รำย และเป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยทั่วไป 1 รำย 
(Non-Exclusive Distributor Agreement) โดยมีสัดส่วนกำรสั่งซื ้อสินค้ำในปี 2561 ถึงปี 2563 รวม
เฉล่ียปีละประมำณรอ้ยละ 70 ถึงรอ้ยละ 75 ของมลูค่ำกำรสั่งซือ้สินคำ้ ท ำใหบ้รษิัทอำจไดร้บัควำมเส่ียง
จำกกำรเป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ หำกบริษัทไม่ได้รับกำรต่อสัญญำผู้น ำเข้ำและ
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จ ำหน่ำยกับผูผ้ลิตต่ำงประเทศในอนำคต แต่ทั้งนี ้บริษัทเป็นคู่คำ้กับผู้ผลิตรำยใหญ่ทั้ง 3 รำยมำโดย
ต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่ำ 17 ปี และมีกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรต่ออำยุสัญญำแบบอตัโนมัติ (Automatically 
Renewed) 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมีแผนลดควำมเส่ียงจำกกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยใหญ่โดยพยำยำมเพิ่ม
ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑแ์ละเฉล่ียสดัส่วนกำรซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตแต่ละรำยในอัตรำที่ไม่พึ่งพิง
ผูผ้ลิตรำยใดรำยหนึ่ง เพื่อเป็นกำรป้องกันผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณใ์ดๆที่ส่งผลใหบ้ริษัทไม่สำมำรถ
เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้ของผูผ้ลิตไดต้่อ จะได้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทนอ้ย
ที่สดุ 

 

2) เงื่อนไขส ำคญัของสญัญำตวัแทนจ ำหน่ำย 

• รูปแบบสญัญำตวัแทนจ ำหน่ำย  
โดยบรษิัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor 
Agreement) 10 รำย เป็นผู้น ำ เข้ำและจ ำหน่ำยทั่ วไป  11 รำย (Non-Exclusive Distributor 
Agreement) และเป็นรูปแบบอื่นๆ 2 รำย ซึ่งบรษิัทอำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรเขำ้มำของตวัแทน
จ ำหน่ำยรำยอื่น จำกผูผ้ลิตที่บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยทั่วไป แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำสญัญำ
เป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยทั่วไปนั้น เป็นไปตำมนโยบำยของผู้ผลิตเท่ำนั้น แต่ในทำงปฏิบัติแลว้ 
บริษัทจะเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย   อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเชื่อว่ำกำรที่
บริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำรเจรจำทำงกำรคำ้เพื่อใหไ้ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยแต่
เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Distributor) เป็นอนัดบัแรก จะท ำใหเ้ป็นกำรลดโอกำส และควำมเป็นไป
ไดใ้นกำรมีคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้กบัผูข้ำยรำยอื่นในประเทศ 

• ระยะเวลำของสญัญำ 
สญัญำที่บรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้ผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลิตแต่ละรำยก ำหนดอำยุแตกต่ำงกัน 
ตัง้แต่ 1 ปี ถึง 3 ปี ซึ่งเป็นอำยุสญัญำที่ค่อนขำ้งสัน้ และอำจเป็นควำมเส่ียงที่บรษิัทจะไม่ไดร้บักำร
ต่ออำยุสญัญำเมื่อครบก ำหนด แต่ปัจจุบนับริษัทมีสญัญำทัง้หมด 23 รำย โดยเป็นสญัญำที่มีกำร
ก ำหนดเงื่อนไขต่ออำยุสญัญำอตัิโนมตัิ จ ำนวน 19 รำย และบรษิัทเองไดท้ ำสญัญำกับผูผ้ลิตแต่ละ
รำยมำอย่ำงต่อเนื่องส ำหรบั และบรษิัทยงัไม่เคยถกูบอกเลิก หรือไม่ต่ออำยสุญัญำ 

• เงื่อนไข Minimum Purchase 
ส ำหรบัเงื่อนไข Minimum Purchase จะพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้ หรือจ ำนวนชิน้ที่สั่งซือ้ เป็น
รำยปีหรือรำยไตรมำส แลว้แต่ผูผ้ลิตแต่ละรำย จึงอำจท ำใหบ้รษิัทไดร้บัควำมเส่ียงหำกไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขดงักล่ำวได ้อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนด Minimum Purchase ที่ระบุในสญัญำแต่
ละปี จะเป็นกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงบริษัทและผูผ้ลิต ผ่ำนกำรประมำณกำรยอดซือ้ของฝ่ำย
ขำยของบรษิัท เพื่อระบใุนสญัญำใหช้ดัเจน โดยฝ่ำยขำยไดป้ระเมินยอดขำยรว่มกบักลุ่มลกูคำ้จำก
ขอ้มลูกำรสั่งซือ้ของลกูคำ้ในอดีต รวมกบังบประมำณของลกูคำ้ ซึ่งที่ผ่ำนมำ ยอดขำยที่เกิดขึน้จริง
จะใกลเ้คียงกับประมำณกำรยอดขำยค่อนขำ้งมำก นอกจำกนี ้ท่ีผ่ำนมำ ผูผ้ลิตจะประเมินสภำวะ
ตลำดร่วมกับบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ อำทิ กำรพิจำรณำปัจจยัในช่วงระยะกำรพัฒนำหรือส่งเสริม



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.3 ส่วนที่ 2.2.3 หนำ้ที่ 3 

 
 

 

ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือในช่วงสถำนกำรณก์ำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด เป็นตน้ จึงท ำใหผู้ผ้ลิตทกุรำย
ไม่เคยมีกำรน ำประเด็น Minimum Purchase มำเป็นเหตขุองกำรบอกเลิกสญัญำแต่อย่ำงใด    
  ทั้งนี ้ สัญญำกับผู้ผลิตรำยใหญ่ทั้ง 3 รำยตำมที่กล่ำวในข้อ 1)  มีกำรระบุเงื่อนไข 
Minimum Purchase ซึ่งตลอดระยะเวลำกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของทัง้ 3 บริษัท มีเพียง 1 ครัง้ที่
บริษัทไม่สำมำรถท ำได้ตำม Minimum Purchase เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มต้นของกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑใ์หม่ ซึ่งอยู่ในช่วงท ำกำรตลำด อย่ำงไรก็ตำม กำรผิดเงื่อนไขดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อ
สญัญำแต่อย่ำงใด เนื่องจำกทำงบรษิัทมีกำรหำรือและประเมินสถำนกำรณต์่ำงๆ รว่มกับผูผ้ลิตอยู่
เสมอ 

 

3) กำรที่ผูผ้ลิตเขำ้มำท ำกำรตลำดและจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศเอง 
ในกรณีที่ผูผ้ลิตจะยกเลิกสัญญำผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยกับบริษัท โดยเขำ้มำจ ำหน่ำยในประเทศไทยเอง
อำจส่งผลใหบ้รษิัทขำดรำยไดจ้ำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ัน้ๆ แต่ถำ้จะพิจำรณำควำมเส่ียง
ก็เห็นว่ำผูผ้ลิตมีขอ้จ ำกดัและอปุสรรคในกำรด ำเนินงำนหลำยอย่ำง อำทิ กำรจดัหำและจดักำรบุคลำกร 
กำรวำงระบบกำรจดักำร กำรท ำกำรตลำด หรือกำรน ำเสนอสินคำ้ใหก้ับโรงพยำบำลต่ำงๆ โดยเฉพำะ
โรงพยำบำลรฐั ท ำใหม้ีตน้ทนุในกำรด ำเนินกำรค่อนขำ้งสงู และไม่คุม้คำ่กบักำรลงทนุโดยตรง ซึ่งกว่ำ 20 
ปี ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ใหก้ับ Supplier ต่ำงประเทศ ไม่มีแนวโนม้ที่ Supplier จะเขำ้มำ
ด ำเนินงำนเองโดยตรงแต่อย่ำงใด 

 

ทัง้นี ้บรษิัทตระหนกัถึงควำมเส่ียงในกำรเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้จำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศดงักล่ำว แต่
เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทยม์ำกว่ำ 24 ปี ท ำใหบ้ริษัทมีฐำน
ลกูคำ้ทัง้โรงพยำบำลรฐับำล โรงพยำบำลเอกชน รวมถึงคลินิกหรือหอ้งปฏิบตัิกำรต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก และบรษิัทยงั
มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และควำมเชี่ยวชำญ ในกำรน ำเสนอสินคำ้ใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้แต่ละประเภทเป็นอย่ำงดี ซึ่งแสดง
ใหเ้ห็นถึงศกัยภำพที่โดดเด่นของบรษิัท ดว้ยเหตุนี ้บรษิัทจึงไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูผ้ลิตใหเ้ป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย
สินคำ้มำโดยตลอดอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนัน้ บริษัทยงัท ำหนำ้ที่เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยที่ดี และใหค้วำมส ำคญัใน
กำรรกัษำและกำรสรำ้งสมัพนัธท์ี่ดีกับผูผ้ลิตตลอดมำ ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทไดร้บักำรต่อสญัำจำกผูผ้ลิต
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง  

 
3.1.2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

กำรท่ีบรษิัทเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์และชดุน ำ้ยำส ำหรบักำร
วินิจฉยัโรค ซึ่งรูปแบบกำรประกอบกิจกำรจะตอ้งขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจดว้ยกำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำร
น ำเขำ้เครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทย กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รวมถึงตอ้งปฏิบตัิตำมระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระรำชบญัญัติเครื่องมือแพทย ์พ.ศ. 2551 (ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2562) ระเบียบ
และประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ระเบียบและประกำศของกรมศลุกำกรเก่ียวกับพิธีกำร
น ำเขำ้สินคำ้ เป็นตน้ นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ที่เป็นโรงพยำบำลรฐับำล บริษัทจึงตอ้ง
ติดตำมระเบียบกำรจดัซือ้จดัจำ้งของภำครฐับำลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพรำะที่ผ่ำนมำรฐับำลมีกำรพฒันำระบบกำรจดัซือ้
จดัจำ้งใหม้ีประสิทธิภำพ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูป้ระกอบกำรมำกขึน้ ไดแ้ก่ (1) กำรปรบัปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติม
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ระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตรีว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (2) แนวทำงปฏิบตัิในกำรจดัหำพสัดดุว้ย
วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market : e - market) และ (3) ดว้ยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Bidding : e - bidding) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตำมและติดตำมระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง กฎกระทรวง ข้อบังคับ 
พระรำชบญัญัติ และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถปฏิบตัิตำมไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

ดงันั้น หำกบรษิัทไม่ไดต้ิดตำมกำรเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรือกระท ำ
กำรใดๆที่ขดัต่อกฎระเบียบดงักล่ำว อำจจะเกิดจำกควำมผิดพลำดของบคุคล หรือควำมรูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ ์ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทได ้อำทิ กำรจดัเตรียมขอ้มลูเอกสำรประกอบกำรยื่นขอจดทะเบียนน ำเขำ้สินคำ้ไม่
ครบถว้น ทัง้ในกรณีจดทะเบียนใหม่ และจดทะเบียนเพิ่มเติม ท ำใหไ้ม่สำมำรถน ำเขำ้สินคำ้มำจ ำหน่ำยได ้หรืออำจถูก
หน่วยงำนภำครฐัระงบักำรน ำเขำ้สินคำ้ดงักล่ำวได ้ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบสินคำ้ใหก้บัลกูคำ้ตำมขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขที่ไดต้กลงกันไว้ โดยมีสำเหตุจำกกำรที่บรษิัทไม่สำมำรถส่งสินคำ้ไดต้ำมก ำหนด เป็นตน้ ดงันัน้ บริษัทจึง
อำจไดร้บัควำมเส่ียงในกำรปฎิบตัิตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งได ้

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่บงัคบัใช ้และได้มี
กำรก ำหนดให้มีผู้ติดตำมประกำศ กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ 
เว็บไซต์ (Website) ของหน่วยงำนรัฐที่ เก่ียวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษั ทมีควำมรูแ้ละเข้ำใจใน
กระบวนกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดโ้ดยไม่ขัดกับระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง ที่ผ่ำนมำบรษิัทยงัไม่ปรำกฎผลกระทบท่ีเสียหำยในกำรประกอบธุรกิจอนัเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมระเบียบ
ของภำครฐั  

 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึน้  

บรษิัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์และชดุน ำ้ยำส ำหรบักำรวินิจฉยัโรค 
ซึ่งรูปแบบกำรประกอบกิจกำรของบริษัทจะตอ้ง ขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจโดยกำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำร
น ำเข้ำเครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทย กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ซึ่งกำรจดทะเบียนสถำน
ประกอบกำรดังกล่ำวนั้นไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน จึงไม่ได้เป็นอุปสรรค (Barrier to Entry) ในกำรเข้ำมำแข่งขันของ
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรมีคู่แข่งขันทำงธุรกิจเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรน ำเข้ำ
เครื่องมือแพทยแ์ละอปุกรณท์ำงกำรแพทยท์ี่มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้ รวมถึงกำรท่ีบรษิัทท ำสญัญำกับผูผ้ลิตต่ำงประเทศ
บำงรำยเป็นแบบ Non-Exclusive Distributor ซึ่งจัดเป็นควำมเส่ียงที่ท  ำใหบ้ริษัทมีคู่แข่งขันทำงธุรกิจที่เป็นผูน้  ำเข้ำ
สินคำ้จำกผูผ้ลิตรำยเดียวกัน หรือน ำเขำ้สินคำ้ประเภทที่เหมือน หรือใกลเ้คียงกันจำกผูผ้ลิตรำยอื่นๆ ซึ่งสำมำรถใช้
ทดแทนกับสินคำ้ที่จ  ำหน่ำยโดยบริษัทก็ได ้ซึ่งอำจท ำใหลู้กคำ้เปล่ียนไปใชสิ้นคำ้บำงประเภทจำกคู่แข่งรำยอื่นเพื่อ
ทดแทนไดง้่ำย นอกจำกนัน้ ยงัมีกำรแข่งขนักนัในทำงเทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์ซึ่งหำกเทคโนโลยีที่บริษัทมีเกิดลำ้สมยั 
จะส่งผลใหคู้่แข่งเขำ้มำแทรกแซงไดง้่ำยยิ่งขึน้ 

กำรท่ีบรษิัทเป็นผูป้ระกอบธุรกิจน ำเขำ้สินคำ้อปุกรณท์ำงกำรแพทยม์ำกว่ำ 24 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
บริษัทไดร้บักำรต่อสัญญำจำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรท ำสัญญำผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยทั้งรูปแบบ 
Exclusive Distributor และ  Non-Exclusive Distributor (สญัญำระหว่ำงบริษัทกับผูผ้ลิตในรูปแบบ Non-Exclusive 
ส่วนหนึ่งมำจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบกำรท ำสญัญำของผูผ้ลิต แต่ในทำงปฏิบตัิที่ผ่ำนมำ ผูผ้ลิตยงัคงใหสิ้ทธิแก่
บริษัทเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยเช่นเดิม) และสินคำ้ที่บรษิัทน ำเขำ้มำลว้นแต่เป็น
สินคำ้ที่บริษัทมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในคณุสมบตัิของสินคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี และมีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรขำย
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สินคำ้และบรกิำรหลงักำรขำย นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมีแผนกพฒันำธุรกิจ ท ำหนำ้ที่สรรหำผลิตภณัฑห์รือเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเจำะตลำดใหม่เพื่อให้บริษัทได้เป็นเจ้ำตลำดของ
ผลิตภัณฑน์ั้นๆ บริษัทเชื่อว่ำกำรที่บริษัทมีควำมเขำ้ใจเป็นอย่ำงดีในกระบวนกำรกำรจัดซือ้จัดจำ้งของโรงพยำบำล
รฐับำล ท ำใหบ้ริษัทยังคงสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี  ประกอบกับควำมสัมพนัธอ์นัดีที่
บรษิัทมีกับลกูคำ้เป็นเวลำนำนติดต่อกนั ส่งผลใหล้กูคำ้เลือกที่จะเป็นคู่คำ้กับบรษิัทต่อไป อีกทัง้ลกูคำ้ส่วนใหญ่เมื่อใช้
สินคำ้หรือบริกำรของบริษัทแลว้ ก็จะมีควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำรและโอกำสที่จะเปล่ียนไปใชข้องผูผ้ลิตรำยอื่น
นอ้ย ดงันัน้ บรษิัทจึงเชื่อมั่นว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมเส่ียงในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 
3.1.4 ความเสี่ยงจากการได้รับช าระค่าสินค้าล้าช้าจากลูกค้าภาครัฐบาล 

 กลุ่มลกูคำ้ของบริษัทสำมำรถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลกูคำ้ภำครฐั และกลุ่มลกูคำ้ภำคเอกชน โดย
ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำครฐัคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70.75 รอ้ยละ 65.28 และรอ้ย
ละ 73.93 ตำมล ำดับ ขณะที่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 29.25 รอ้ยละ 34.72 และรอ้ยละ 
26.07 ตำมล ำดบั  
 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกลุ่มโรงพยำบำลรฐัในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ อยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 65-75 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบรกิำรรวม โดยโรงพยำบำลรฐัจะมีกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ตอ้งใชร้ะยะเวลำ ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ
ปฏิบตัิ จึงท ำใหบ้ริษัทอำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรไดร้บัช ำระหนีค้่ำสินคำ้ล่ำชำ้ และอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง
ของบริษัทได ้อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยมีหนีส้ญูจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลกูคำ้กลุ่มโรงพยำบำลรฐั 
ประกอบกบัในกำรสั่งซือ้สินคำ้ของโรงพยำบำลรฐัจะตอ้งมีกำรจดัตัง้โครงกำรเพื่อขออนมุตัิกรอบงบประมำณก่อนเสมอ 
ท ำใหบ้รษิัทมั่นใจว่ำ เมื่อกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโรงพยำบำลรฐัเสรจ็สิน้ บรษิัทจะไดร้บัช ำระหนีค้่ำสินคำ้
ครบถ้วนตำมที่เรียกเก็บ ทั้งนี ้ บริษัทให้ระยะเวลำกำรช ำระหนี ้ (Credit Term) กับลูกค้ำที่ เป็นหน่วยงำนรัฐบำล
ประมำณ 90 วนั 

ตารางอายุลูกหนีแ้ยกลกูค้ารัฐบาล และเอกชน 
ลูกหนีก้ารค้า  

ณ 31 ธ.ค. 2563 
รัฐบาล เอกชน รวม 

 มูลค่า  สัดส่วน   มูลค่า  สัดส่วน   มูลค่า  สัดส่วน  
 ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ  71.50 70.94% 29.29 29.06% 100.79 100.00% 
 ไม่เกิน 3 เดือน  48.29 85.26% 8.35 14.74% 56.64 100.00% 
 3-6 เดือน  9.91 97.83% 0.22 2.17% 10.13 100.00% 
 6-12 เดือน  2.41 98.77% 0.03 1.23% 2.44 100.00% 
 เกินกวำ่ 12 เดือน  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

 
3.1.5 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 

นบัตัง้แต่ช่วงเดือนมกรำคมปี 2563 เป็นตน้มำ ไดเ้กิดเหตกุำรณโ์รคระบำด COVID-19 ซึ่งไดส่้งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศโดยรวมและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในวงกวำ้ง ท ำใหภ้ำครฐัไดม้ีกำรออก
นโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่  15 มีนำคม 2563  อำทิ มำตรกำรปิด
หำ้งสรรพสินคำ้ชั่วครำว มำตรกำรสนบัสนนุใหป้ระชำชนอยู่บำ้น กำรรณรงคใ์หท้ ำงำนท่ีบำ้น (Work from home) เป็น
ตน้ ซึ่งส่งผลใหบ้รษิัทไดร้บัผลกระทบ โดยเฉพำะผลิตภณัฑก์ลุ่มดแูลสขุภำพสตรี เนื่องจำก ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มดงักล่ำว 
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เป็นผลิตภณัฑส์ ำหรบักำรตรวจสขุภำพรูปแบบหนึ่ง เมื่อเกิดกำรระบำดของ COVID-19 ขึน้ ท ำใหผู้ท้ี่ตอ้งกำรเขำ้ตรวจ
สขุภำพทั่วไป ชะลอกำรเขำ้รบักำรรกัษำ หรือรบักำรตรวจที่โรงพยำบำลซึ่งเป็นสถำนที่ที่มีควำมเส่ียงสูงต่อกำรแพร่
ระบำด อีกทัง้โรงพยำบำลบำงแห่งก็มีผูต้ิดเชือ้เขำ้รบักำรรกัษำอยู่ เมื่อพิจำรณำรำยไดใ้นกลุ่มดแูลสขุภำพสตรี ส ำหรบั
ปี 2563 พบว่ำรำยไดล้ดลงรอ้ยละ 7.50 เมื่อเทียบกบัปี 2562  

ส ำหรับบริษัทย่อย ซึ่งใช้รูปแบบกำรจ ำหน่ำยเครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือดผ่ำนกำรวำงจ ำหน่ำยใน
หำ้งสรรพสินคำ้ต่ำงๆ ก็ไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรกำรปิดห้ำงสรรพสินคำ้เป็นกำรชั่วครำว มำตรกำร Physical 
Distancing รวมทัง้ บำงช่วงเวลำที่ทำงภำครฐัประกำศเคอรฟิ์ว ส่งผลใหย้อดขำยของบรษิัทย่อยในช่วงเวลำดังกล่ำว
ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกที่ภำครฐัเริ่มมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรป้องกันโรคระบำด COVID-19 ตัง้แต่ช่วง
ปลำยเดือนพฤษภำคม 2563 อำทิ กำรใหห้ำ้งสรรพสินคำ้กลบัมำเปิดบรกิำรไดเ้ช่นเดิม กอปรกับยอดรำยงำนผูต้ิดเชือ้
ภำยในประเทศลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปในแนวทำงที่ดีขึน้ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นใหป้ระชำชนกลำ้ที่จะ
ออกมำใชช้ีวิตตำมปกติ รวมถึงกลำ้ที่จะเขำ้รบักำรตรวจสุขภำพ หรือเขำ้รบักำรรกัษำในโรงพยำบำลต่ำงๆ มำกขึน้ 
นอกจำกนี ้จำกกำรแพรร่ะบำดดงักล่ำวส่งผลใหป้ระชำชนส่วนใหญ่ตระหนกัถึงควำมเส่ียงและใหค้วำมส ำคญัในกำร
ดูแลตัวเองมำกขึน้ ซึ่งจะสรำ้งพฤติกรรมใหม่ (New Normal) ให้เกิดขึน้ในที่สุด ทั้งนี ้ ในปี 2563 ยอดขำยและผล
ประกอบกำรโดยรวมยังคงเติบโตขึน้  รอ้ยละ 7.75 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ซึ่งกำรเติบโตที่เพิ่มขึน้ มำจำกกลุ่ม
ผลิตภัณฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต และกลุ่มผลิตภัณฑธ์นำคำรโลหิตเป็นหลกั โดยเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัควำม
สนใจมำกขึน้ จำกควำมตอ้งกำรใชเ้ลือดในปัจจุบัน แสดงใหเ้ห็นว่ำ บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมเส่ียงในเรื่อง
ดงักล่ำวอย่ำงมีนยัส ำคญั  

 

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

กำรที่บริษัทเป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำย อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ ประเทศเยอรมนันี ประเทศสเปน ประเทศฮ่องกง และประเทศสิงคโปร ์เป็นตน้ บรษิัทจึงอำจไดร้บัควำม
เส่ียงจำกควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรตอ้งช ำระค่ำสินคำ้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ 
ไดแ้ก่ สกุลเงินดอลลำรส์หรฐั (USD) และ สกุลเงินยโูร (EUR) เป็นตน้ ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีมลูค่ำ
กำรซือ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 93.19 รอ้ยละ 94.85 และรอ้ยละ 93.70 ของมูลค่ำกำรซือ้สินคำ้
รวมทั้งหมด  ตำมล ำดับ ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่ท  ำให้ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ  เมื่อเทียบกับค่ำเงินตรำ
ต่ำงประเทศที่กล่ำวก็อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลประกอบกำรของบริษัทได  ้จำกขอ้มูลปี 2561 ปี 2562 และ ปี 
2563 บริษัทมีผลก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียนเท่ำกับ 0.95 ลำ้นบำท, 1.26 ลำ้นบำท  และ (2.00) ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 0.18 รอ้ยละ 0.25 และรอ้ยละ (0.38) ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั  

 บรษิัทตระหนกัถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินต่ำงประเทศ จึงไดก้ ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำยกำรเงิน และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรดำ้นกำรเงิน ร่วมกัน เป็นผูดู้แลติดตำมและ
ประเมินสถำนกำรณค์วำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน และบรษิัทมีนโยบำยบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวน
ของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ดว้ยกำรก ำหนดให้ท ำสัญญำซือ้ขำยสกุลเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
(Forward Contract) ตัง้แต่รำยกำรที่มีมูลค่ำเกิน 200,000 บำท ขึน้ไป และท ำในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 ของมูลค่ำ
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สินคำ้ตำมใบแจง้หนี ้(Invoice) จึงท ำใหค้วำมเส่ียงเก่ียวกับอัตรำแลกเปล่ียนหมดไป และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
บรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั  
 

3.2.2 ความเสี่ยงจากเงือ่นไขในสัญญาเงนิกู้ต่าง ๆ 

 บรษิัทมีสญัญำเงินกูก้บัเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงิน 3 แห่ง ที่มีกำรก ำหนดเงื่อนไขส ำคญั ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วน
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ อำทิ D/E Ratio และด ำรงอัตรำส่วน DSCR (อำ้งอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท), กำร
ด ำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ของคุณสุเมธฯ และครอบครวัใน WHO, กำรด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ของ WHO ใน WINMED 
และใหก้ลุ่มดำรกำนนท ์ด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม (รำยละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 2.2.8 
ขอ้มลูส ำคญัอื่น) อย่ำงไรก็ตำม หำกบรษิัทไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินต่ำง ๆ และสดัส่วนกำรถือหุน้ดงักล่ำว
ไดใ้นอนำคต อำจจะท ำใหบ้รษิัทไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรผิดเงื่อนไขของสญัญำเงินกู ้ซึ่งอำจมีผลท ำใหบ้รษิัทถกูยกเลิก
วงเงินสินเชื่อดงักล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่เคยผิดเงื่อนไขในเรื่องกำรด ำรงอัตรำส่วน D/E Ratio และ DSCR 
และบริษัทเห็นว่ำวงเงินท่ีมีกำรก ำหนดเงื่อนไขมีมลูค่ำที่ไม่สงูอย่ำงมีนยัส ำคญั เมื่อเทียบกบัมลูค่ำทรพัยสิ์นของบริษัท 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระหนีค้งเหลือส ำหรบัวงเงินที่ก ำหนดเงื่อนไขเท่ำกับ 25.05 ลำ้นบำท คิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.09 ของสินทรพัยร์วม ดงันั้น บรษิัทจึงมั่นใจว่ำประเด็นดงักล่ำวไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษัท
อย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 มีมติอนมุตัิจ่ำยเงิน
ปันผล จ ำนวน 41.69 ลำ้นบำท และมีมติอนุมัติซือ้ที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรำ้งจำกบริษัทที่เก่ียวขอ้งจ ำนวน 25.46 ลำ้น
บำท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 67.15 ลำ้นบำท และมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผล รวมถึงช ำระค่ำที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้งดังกล่ำว
ภำยในเดือนเมษำยน 2564 โดยใชแ้หล่งเงินจำกวงเงินกูย้ืมระยะสัน้ที่มีอยู่กับเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่มี
เงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน และกำรด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ของ WHO ใน WINMED ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ ซึ่ง
ไดร้บักำรผ่อนผนัเงื่อนไขดงักล่ำวจำกสถำบนักำรเงินแลว้ และสถำบนักำรเงินจะยกเลิกเงื่อนไขดงักล่ำวเมื่อบริษัทเขำ้
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (รำยละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 2.2.8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) ทัง้นี ้ภำยหลงัไดร้บัเงิน
ระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) บริษัทจะน ำไปช ำระคืนหนี ้กับสถำบัน
กำรเงินดงักล่ำว 

 

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการทีผู้่ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน  

ปัจจุบนั บริษัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ (WTR) จ ำกัด และ Dara Investment Limited เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บริษัท โดย WTR มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วินเนอรย์ี่  ดิจิทัล จ ำกัด (WDI) และ Dara Investment Limited (Dara 
Investment Limited ถือหุน้โดย Dara International Inc. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) ซึ่งผูถื้อหุน้ใหญ่ของ WDI และ Dara 
International Inc. คือ นำยสุเมธ ดำรกำนนท ์(รายละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ 9 ขอ้มูล
หลกัทรพัย์และผูถ้ือหุน้) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำ ผูถื้อหุน้ที่แทจ้ริงของบริษัท (ultimate shareholder) ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครวั
นำยสเุมธ ดำรกำนนท ์โดยถือหุน้รวมกันคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98.69 ของทุนช ำระแลว้ (ก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญั
เพิ่มทนุต่อประชำชน) หรือ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 69.08 ของทุนช ำระแลว้ (ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อ
ประชำชน) โดยสดัส่วนกำรถือหุน้ดงักล่ำว ท ำใหน้ำยสเุมธ ดำรกำนนท ์มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทส่วนใหญ่
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และมีอิทธิพลในกำรบริหำรจดักำรบริษัท รวมถึงกำรมีอ ำนำจควบคมุเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิัทเพื่อ
พิจำรณำเรื่องส ำคญัต่ำงๆ ท่ีตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกเกินกึ่งหนึ่งในที่ประชุม ยกเวน้เรื่องที่กฎหมำย
หรือขอ้บงัคบับรษิัทก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ ผูถื้อ
หุน้รำยย่อยจึงอำจมคีวำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ (major shareholders) สำมำรถควบคมุมติที่ประชมุผูถื้อหุน้
ได ้

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำวจึงได้จัดโครงสรำ้งกำรจัดกำรที่ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบรหิำร อีกทัง้ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท เก่ียวกบักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผ่ำนกลไกในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจของกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำจำกกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตำมเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เพื่อเขำ้ท ำหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัทแทนผูถื้อ
หุน้รำยย่อย ตลอดจนบริษัทยังมีโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทที่ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำนจำก
จ ำนวนคณะกรรมกำรทั้งหมด 10 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอีก 1 ท่ำน เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนีบ้รษิัทยงัไดว้่ำจำ้ง บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกัด เขำ้ท ำหนำ้ที่เป็นหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเป็นกำรช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจดักำร ดงันัน้ บรษิัทจึงมั่นใจว่ำผูถื้อหุน้รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรำยของ
บรษิัทจะไดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
 
3.3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน 

ในกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนของบริษัทมีนำยนันทิยะ ดำรกำนนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งปัจจุบันด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร ซึ่งกำรเติบโตของผลประกอบกำรของบริษัทเป็นผลมำจำกควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณข์องผูบ้ริหำรหลกั
ของบริษัท อีกทั้งเป็นผูท้ี่มีควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรเขำ้รบังำนจำกหน่วยงำนโรงพยำบำลภำครฐัและเอกชน เป็น
อย่ำงดี ปัจจุบนัผูบ้ริหำรท่ำนดงักล่ำวเป็นผูม้ีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่ง
อำจพิจำรณำไดว้่ำ บริษัทอำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำร และหำกมีกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรหลักรำย
ดงักล่ำวบรษิัทอำจประสบปัญหำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทได ้ 

บรษิัทตระหนกัถึงควำมเส่ียงในประเด็นดงักล่ำว บรษิัทจึงไดจ้ดัใหม้ีโครงสรำ้งองคก์รที่เป็นกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรจัดกำร และลดควำมเส่ียงในกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลัก โดยจัดให้มีคณะผูบ้ริหำรที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ และ
ประสบกำรณ์ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำร รวมถึงยังมีนโยบำยกำรคัดเลือก และสืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan) ที่ เป็นผู้บริหำรระดับสูง โดยก ำหนดให้พิจำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม 
ประสบกำรณ ์และจรยิธรรมในกำรปฏิบตัิงำน โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำและ
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ดงันัน้ บรษิัทจึงเห็นว่ำควำมเส่ียงดงักล่ำว จะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิัทอย่ำง
มีนยัส ำคญั  
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3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์

3.4.1 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษัทอยู่ระหว่างการย่ืนค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 

บริษัทมีควำมประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ก่อนที่จะรบัทรำบผลกำรพิจำรณำกำรรบัหุ้น
สำมัญของบริษัทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) 
ทัง้นี ้บริษัทไดย้ื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ โดยบริษัท แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ไดพ้ิจำรณำ
คณุสมบตัิของบรษิัทในเบือ้งตน้แลว้ เห็นว่ำบรษิัทและหุน้สำมญัของบริษัทมีคณุสมบตัิครบถว้น ตำมขอ้บงัคบัของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนใน “ตลำดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2560 ยกเวน้คุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อย ซึ่งบริษัท
จะตอ้งมีผูถื้อหุน้สำมญัรำยย่อยไม่นอ้ยกว่ำ 300 รำย และถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทนุช ำระแลว้ บรษิัทจึง
ยังคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะไดร้ับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพยฯ์ ให้หุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ดงันัน้ ผูล้งทุนจึงยังคงมีควำมเส่ียงเก่ียวกับสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้สำมัญ
ของบรษิัทในตลำดรอง หำกหุน้สำมญัของบรษิัทไม่ไดร้บัอนญุำตใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ 
ไอ เนื่องจำก บริษัทไม่สำมำรถกระจำยหุน้ต่อประชำชนตำมหลกัเกณฑ ์ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตำม
ขอ้บังคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงไรก็ตำม ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินมีควำมเชื่อมั่นว่ำ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ครัง้นี ้
แลว้เสรจ็ บรษิัทจะมีคณุสมบตัิเก่ียวกบักำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อยครบถว้นตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดดงักล่ำวขำ้งตน้ได ้
 
3.4.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจมีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต 

ในอนำคตบริษัทอำจมีกำรออกตรำสำรต่ำง ๆ รวมถึงหุน้สำมญัเพิ่มทุน และตรำสำรประเภทอื่น เช่น ใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(TSR) หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพ
เป็นครัง้ครำว โดยอำจจัดสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีที่บริษัทเสนอหรือให ้
สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นสำมัญเดิมในกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนหรือสิทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในกำร
ด ำเนินกำรเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทอำจไม่เสนอสิทธิในกำรจองซือ้ตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้
สำมัญที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจำกนี ้ภำยใตก้ฎหมำยที่ใช้บังคับ บริษัทอำจถูกห้ำมมิให้เสนอขำยตรำสำร
ดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ในบำงประเทศ เวน้แต่ไดด้  ำเนินกำรก่ีปฏิบตัิตตำมขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้ง ตวัอย่ำงเช่น บรษิัทไม่อำจเสนอ
สิทธิดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้สำมญัที่มีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) ตำมควำมกฎหมำยตำมกฎ Regulation S 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ ค.ศ. 1933 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่ (ก) มีแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่มีผลใชบ้งัคบัภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ
ดังกล่ำว หรือ (ข) เป็นกำรเสนอขำยสิทธิดังกล่ำวใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ตำมขอ้ยกเว้นภำยใตพ้ระรำชบัญญัติหลักทรพัยข์อง
ประเทศสหรฐัอเมริกำ กำรปฎิบตัิตำมกฎหมำยหลักทรพัยห์รือขอ้ก ำหนดของกฎเกณฑอ์ื่นในบำงประเทศ อำจท ำใหผู้้
ลงทนุไม่สำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซือ้ตรำสำรตำมสดัส่วนได ้ซึ่งอำจลดสดัส่วนกำรถือหุน้ของผูล้งทนุดงักล่ำว ทัง้นี ้บรษิัทไม่
มีหนำ้ที่ตอ้งด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุน้สำมญัของบริษัท ในประเทศใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนต่ำงชำติสำมำรถใชสิ้ทธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสดัส่วนในอนำคต   

 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.7 ส่วนที่ 2.2.7 หนำ้ที่ 1 
 

7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดี หรือข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนัยส ำคัญ และไม่มีคดี หรือขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทและ
บรษิัทย่อยที่มีจ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัท 



    
 

           บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.6 ส่วนที่ 2.2.6 หนำ้ที่ 1 

6. โครงการในอนาคต 
 

บรษิัทมีแผนจะลงทนุก่อสรำ้งหอ้งปฏิบตัิกำร โดยแบ่งเป็น หอ้งปฏิบตัิกำรตรวจหำเชือ้ไวรสั HPV ผ่ำนชุดเก็บ
เซลลจ์ำกช่องคลอดดว้ยตวัเอง (Self Collect) และหอ้งปฏิบตัิกำรดำ้นกำรเตรียมผลิตภณัฑเ์ซลลเ์พื่อกำรรกัษำดว้ยวิธี
เซลลบ์ ำบดั (Cell Therapy) ซึ่งมีงบประมำณลงทุนทัง้สิน้ประมำณ 107.00 - 127.00 ลำ้นบำท (รวมที่ดินและส่ิงปลกู
สรำ้งมลูค่ำ 25.46 ลำ้นบำท)/1 ซึ่งหำกไม่รวมมลูค่ำที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้งจะมีงบประมำณลงทุนทัง้สิน้ประมำณ 82.00 
- 102.00 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 

โครงการที่ 1 : ห้องปฏิบัติกำรตรวจหำเชือ้ไวรัส HPV ผ่ำนชุดเก็บเซลลจ์ำกช่องคลอดดว้ยตัวเอง (Self 
Collect) เนื่องจำกปัจจุบันมะเร็งปำกมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมำกที่สุดอันดับ 2 ของผูห้ญิงในประเทศไทย และยังมี
ผูห้ญิงอีกจ ำนวนมำกที่ไม่กลำ้ไปตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกู ซึ่งทำงบรษิัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในประเด็นนี ้จึงได้
สรรหำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อใหผู้ห้ญิงในประเทศไดร้บักำรตรวจคัดกรองมำกขึน้ โดยบริษัทจะ
จ ำหน่ำยชุดเก็บเซลลจ์ำกช่องคลอดดว้ยตวัเอง (Self Collect) ผ่ำนโรงพยำบำล คลินิค รำ้นขำยยำ และช่องทำงอื่น ๆ 
เพื่อง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของลูกค้ำ โดยเมื่อมีกำรเก็บตัวอย่ำงแลว้ สถำนพยำบำลตำมที่กล่ำว หรือลูกคำ้ก็จะจัดส่ง
ตวัอย่ำงที่เก็บไดม้ำใหบ้รษิัท เพื่อท ำกำรวิเครำะหใ์นหอ้งปฏิบตัิกำรโดยนกัเทคนิคกำรแพทยผ์ูช้  ำนำญกำร หลงัจำกนัน้
จะรำยงำนผลกลบัไปยงัสถำนพยำบำล หรือลกูคำ้โดยตรง  

บรษิัทมีแผนท่ีจะใชง้บประมำณลงทุนทัง้สิน้ประมำณ 17.00 - 22.00 ลำ้นบำท (ก่อสรำ้งหอ้งปฏิบตัิกำร และ
เครื่องมืออปุกรณ/์วสัดอุปุกรณท์ำงกำรแพทย)์ โดยบรษิัทจะใชแ้หล่งเงินทนุจำกเงนิท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO  
ทัง้นี ้บรษิัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรก่อสรำ้งในไตรมำสที่ 2 ปี 2564 และคำดว่ำจะแลว้เสร็จและเริ่มใหบ้ริกำรในไตรมำส 3 
ปี 2564 ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะทยอยลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป (งบประมำณลงทุน 
รวมกำรลงทนุต่อเนื่องแลว้)  
 

โครงการที่ 2 : ห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อกำรรักษำด้วยวิธีเซลล์บ ำบัด (Cell 
Therapy) ซึ่งหลกักำรรกัษำของ Cell Therapy คือกำรซ่อมแซมเซลลด์ว้ยชีวะโมเลกุล (Xenogenic Peptide) ซึ่งเป็น

โปรตีนที่อยู่ภำยในไซโทพลำซึม (Cytoplasm)1 ของเซลล ์กล่ำวไดอ้ีกในหนึ่งว่ำ เป็นกำรรกัษำโรคที่ตน้เหตุ ดว้ยวิธี

ซ่อมแซม Cell ที่เส่ือมสภำพ โดยกำรใชส้ำรชีวโมเลกุล (Biomolecule) ที่สกดัจำก Cell นัน้ ๆ ในกำรรกัษำดว้ยกำรท ำ
เซลลบ์ ำบัด (Cell Therapy) บริษัทจะใช้เครื่องคัดแยกและเพำะเลีย้งเซลลใ์นระบบปิดแบบอัตโนมัติ (CliniMACS 
Prodigy System) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Miltenyi Biotec ประเทศเยอรมัน น ำ้ยำต่ำง ๆ ที่จะใช้เป็น
น ำ้ยำที่ผ่ำนมำตรฐำนกำรรบัรองใชใ้นรำ่งกำยมนษุย ์(Clinical Grade) 

นอกจำกนี ้เครื่องคดัแยกและเพำะเลีย้งเซลลต์ำมที่กล่ำว จะสำมำรถคดัแยกเซลลต์น้ก ำเนิดที่จ  ำเพำะ (Stem 
Cell Selection) กำรเพำะเลีย้งเพิ่มจ ำนวน (Cell Culture) ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้แลว้ เครื่องคดัแยกและเพำะเลีย้งเซลลใ์น
ระบบปิดแบบอัตโนมัติ (CliniMACS Prodigy System) ยังสำมำรถเตรียมผลิตภัณฑเ์ซลลใ์หก้ับแพทยเ์พื่อกำรรกัษำ
ผูป่้วยมะเร็งแบบต่ำง ๆ ของกลุ่มเซลลท์ี่ท  ำหนำ้ที่ในกำรส่ือสำร( Messenger Cell) ในระบบภูมิตำ้นทำนของรำ่งกำย 

 
1 มีลกัษณะเป็นของเหลว ประกอบดว้ยสำรที่ส  ำคญัปนอยู่ คือ โปรตีน ไขมนั คำรโ์บไฮเดรต และเกลือแร่ต่ำง ๆ รวมทัง้ของเสียที่เกิดขึน้ ไซ
โทพลำซมึเป็นศนูยก์ลำงกำรท ำงำนของเซลล ์เกี่ยวกบัเมตำโบลิซมึ ทัง้กระบวนกำรสรำ้งและสลำยอินทรียสำร ไซโทพลำซมึประกอบดว้ย
ส่วนประกอบภำยในที่อำจเรียกว่ำ อวยัวะของเซลล ์organelle มีหนำ้ที่แตกต่ำงกนั 



    
 

           บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.2.6 ส่วนที่ 2.2.6 หนำ้ที่ 2 

(Immune System) และท ำใหก้ลุ่มเซลลส่ื์อสำรท ำควำมรูจ้กักบัเซลลม์ะเรง็เพื่อเป็นกำรสรำ้งกำรรบัรูว้่ำเซลลม์ะเรง็นัน้ๆ 
เป็นส่ิงแปลกปลอม จำกนั้นแพทยผ์ูท้  ำกำรรกัษำจะท ำกำรฉีดผลิตภัณฑเ์ซลลด์ังกล่ำวกลับคืนสู่ร่ำงกำยผูป่้วย และ
ผลิตภัณฑ์เซลลน์ี ้จะไปท ำกำรส่ือสำรต่อระบบภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยว่ำเซลลม์ะเร็งที่ร่ำงกำยเผชิญอยู่เป็นส่ิง
แปลกปลอมของร่ำงกำย กลุ่มเซลลท์ี่มีหนำ้ที่ในกำรสรำ้งแอนติบอดี ก็จะท ำหนำ้ที่ในกำรสรำ้งแอนติบอดีต่อตำ้นและ
ท ำลำยเซลลม์ะเร็งในร่ำงกำยต่อไป วิธีกำรนีเ้ป็นกำรรกัษำโดยใชห้ลกักำรภูมิคุม้กันบ ำบดั (Immunotherapy) ซึ่งเป็น
หนทำง และเป็นอีกหนึ่งควำมหวังในกำรรกัษำโรคมะเร็ง ปัจจุบันมีกำรใชว้ิธีกำรนีใ้ชร้กัษำทั้งในยุโรป อเมริกำ และ
ญ่ีปุ่ น มำนำนกว่ำ 5 ปี ส ำหรบัในประเทศไทยเริ่มน ำมำใชร้กัษำผูป่้วยมะเร็งเตำ้นม ท่ีโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ตัง้แต่
ตน้ปี 2563 ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรรกัษำ 

โครงกำรของบริษัทในกำรสรำ้งห้องปฏิบัติกำรส ำหรบักำรเตรียมเซลลท์ี่ไดม้ำตรฐำน จึงเป็นทำงเลือกอีก
ทำงเลือกหนึ่งในกำรรกัษำโรคมะเรง็ นอกจำกวิธีที่ใชร้กัษำอยู่ ดว้ยกำรผ่ำตดั (Surgery) กำรฉำยรงัสี (Radiotherapy) 
กำรใชย้ำเคมีบ ำบดั หรือ คีโม (Chemotherapy) กำรรกัษำโดยใชฮ้อรโ์มน (Hormonal Therapy) กำรรกัษำดว้ยยำมุ่ง
เป้ำ (Targeted Therapy) และกำรปลกูถ่ำยไขกระดูก (Bone Marrow/Stem Cell Transplantation) บรษิัทมีแผนท่ีจะ
ซื ้อเครื่องคัดแยกและเพำะเลี ้ยงเซลล์ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ  (CliniMACS Prodigy System) และก่อสร้ำง
หอ้งปฏิบัติกำร โดยจะใชง้บประมำณลงทุนทัง้สิน้ประมำณ 65.00 - 80.00 ลำ้นบำท (ก่อสรำ้งหอ้งปฏิบัติกำร / และ
เครื่องมืออปุกรณ/์วสัดอุปุกรณท์ำงกำรแพทย)์ โดยบรษิัทจะใชแ้หล่งเงินทนุจำกเงนิท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO  
ซึ่งเมื่อมีกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ จะเปิดใหบ้รกิำรกับโรงพยำบำลของรฐั และเอกชน หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงบคุคลทั่วไป 
ทัง้นี ้บรษิัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรกอ่สรำ้งในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 และคำดว่ำจะแลว้เสรจ็และเริ่มใหบ้รกิำรไดใ้นไตรมำส
ที่ 1 ปี 2565 ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะทยอยลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป (งบประมำณ
ลงทนุ รวมกำรลงทนุต่อเนื่องแลว้)   

 
หมายเหตุ : /1  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติซือ้ที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้งจำก 

WHO เพ่ือใชส้  ำหรบัก่อสรำ้งหอ้งปฏิบตัิกำรทัง้ 2 โครงกำรขำ้งตน้ โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุนในกำรซือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลูก
สรำ้งจำกกำรขอรบักำรสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน มูลค่ำ 25.46 ลำ้นบำท (อำ้งอิงรำคำจำกบริษัท ทรู 
แวลเูอชั่น จ ำกัด ผูป้ระเมินรำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ซึ่งมีนำยรุง่วส ุคนเพียร เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.
318 เป็นผูป้ระเมินรำคำ โดยไดเ้ขำ้ประเมินรำคำเม่ือวันที่ 4 กุมภำพันธ ์2564) โดยบริษัทจะช ำระค่ำที่ดินและสิ่งปลูก
สรำ้งใหก้ับ WHO ภำยในเดือนเมษำยน 2564  และจะท ำกำรโอนกรรมสิทธิ์ใหเ้ป็นของบริษัทภำยในวนัเดียวกัน ทั้งนี ้
บริษัทมีแผนจะน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทนุในครัง้นีช้  ำระคืนเงินกูข้ำ้งตน้ 

 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.5    ส่วนที่ 2.2.5 หนำ้ที่ 1 

5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1 ทรัพยส์ินถาวรหลกัทีบ่ริษทัใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทมีทรพัยสิ์นถำวรที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

รายการ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

เครื่องมือแพทย์/1 เครื่องส ำหรบักำรตรวจวิเครำะหต์่ำง ๆ  WINMED 91.88 -- อปุกรณป์ระกอบกำรใชง้ำนรว่มกบั
ผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ชดุ

อปุกรณ ์และชดุน ำ้ยำตรวจ 
ยำนพำหนะ ยำนพำหนะที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน WINMED และ AND 5.30 -- ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้และ
เครื่องใชส้ ำนกังำน 

เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้ ำนกังำนท่ี
ใชใ้นอำคำรส ำนกังำนของบรษิัท 

WINMED และ AND 0.07 -- ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

เครื่องคอมพิวเตอร ์และ
อปุกรณอ์ิเลคโทรนิคส ์

อปุกรณใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน WINMED และ AND 3.03 -- ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

อปุกรณเ์ครื่องใช ้  WINMED และ AND 2.49 -- ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

ทรพัยสิ์นระหว่ำงติดตัง้/2 สินทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้งและติดตัง้ WINMED 0.35 -- ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

รวมอุปกรณ-์สุทธ ิ 103.12  

หมำยเหต ุ: /1 เครื่องมือแพทย ์หมำยถึง อปุกรณเ์ครื่องที่บริษัทน ำไปติดตัง้ทีโ่รงพยำบำลต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ใชป้ระกอบกบัชุดอปุกรณ ์และชดุน ำ้ยำตรวจท่ีบริษัทจ ำหน่ำย ทัง้นี ้บริษัทมีรำยไดค้่ำเช่ำ 
จำกกำรติดตัง้เครื่องมือแพทยด์งักล่ำวใหแ้ก่โรงพยำบำลต่ำง ๆ ใชง้ำน 

 /2 ทรพัยส์ินระหว่ำงติดตัง้ หมำยถึง ค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์อยู่ในช่วงกำรทดลองใชง้ำน 
 /3 บริษัทไดม้ีกำรจดัโครงสรำ้งกิจกำรเพื่อปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยในปี 2562 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.5    ส่วนที่ 2.2.5 หนำ้ที่ 2 

1) บริษัทรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือแพทย ์และวสัดุอปุกรณก์ำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกัด (WHO), บริษัท ไบโอพูล จ ำกดั (BP) และบริษัท 
ไบโอสเปซ จ ำกดั (BS) และรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (จ ำหน่ำยเครื่องดกัจับยุง และแมลงดดูเลือด) จำก WHO และบริษัท แพนไซเอ็นซ ์
1999 จ ำกดั (PAN)  

2) บริษัทและบริษัทย่อยไดท้ยอยรบัซือ้เครื่องมือทำงกำรแพทยว์สัดอุปุกรณท์ำงกำรแพทย ์และสินคำ้คงเหลือจำก WHO, BP, BS และ PAN  
3) บริษัทไดร้บัโอนสินทรพัยถ์ำวรซึ่งเป็นเครื่องมือแพทยท์ัง้หมดจำก WHO และสินทรพัยอ์ื่น อำทิ ยำนพำหนะ และ อปุกรณค์อมพิวเตอร ์

   ดงันัน้ กำรน ำเสนองบกำรเงินรวมส ำหรบังวดบญัชีปี 2562 และงวดบัญชีปี 2561 จึงไดจ้ัดท ำเพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงินผลกำรด ำเนินงำนกระแสเงินสดตำมเนือ้หำทำงเศรษฐกิจของ
กลุ่มบริษัทภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกัน โดยถือเสมือนว่ำบริษัทในกลุ่มไดด้  ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรรวมธุรกิจกนัมำตัง้แต่แรกนอกจำกนีเ้พื่อใหก้ำรอธิบำยภำพรวมของฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมชดัเจนยิ่งขึน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทไดจ้ดัท ำงบกำรเงินเสมือนส ำหรบังวดบญัชีปี 2560 โดยถือเสมือนว่ำบริษัทไดด้  ำเนินกำรจดัโครงสรำ้ง
ธุรกิจตัง้แต่ตน้เช่นกนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.5  ส่วนที่ 2.2.5 หนำ้ที่ 3 

5.1.1 สิทธิการเช่าระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัท และบรษิัทย่อย มีมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำสทุธิตำมบญัช ีหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
และส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำง ๆ ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ เท่ำกับ 47.52 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัสรุปได้
ดงันี ้

1) สิทธิกำรเช่ำตำมสญัญำเช่ำ 

 

5.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีรำยกำรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ำกับ  13.38 ล้ำนบำท ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 

5.3 สัญญาส าคัญทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

5.3.1 สัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสญัญำเช่ำทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ดงันี ้
1) สัญญาเช่าส านักงาน 

• สญัญำเชำ่ของบรษิัท 
ผู้ให้เช่า : บจก. วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
ผู้เช่า : บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 
ทรัพยส์ินทีเ่ช่า : อำคำรเลขที่ 636/2, 636/3 , 634/4 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) แขวง

วงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ท่ีรวม 1,708.98 ตำรำงเมตร  

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส ำนกังำน 
ระยะเวลาเช่า : 6 ปี ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2568 
อัตราค่าเช่า และ 
ค่าส่วนกลาง 

: อำคำรเลขท่ี 636/2 และเลขที่ 636/3   
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำง 163,039.90 บำทต่อเดือน แบ่งเป็นค่ำเช่ำ
เท่ำกับ 126,834.90 บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกรำยงำนกำรประเมินค่ำเช่ำ
โดยบริษัท ทรู แวลเูอชั่น จ ำกัด ผูป้ระเมินรำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีนำยสชุำย บุญช่วง เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.429 เป็นผู้
ประเมินรำคำ โดยไดเ้ขำ้ประเมินรำคำเมื่อวนัท่ี 23 สิงหำคม 2562) และค่ำ

ผู้เชา่ 
พืน้ทีร่วม 
(ตาราง
เมตร) 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

การใช้
ประโยชน ์

ภาระผูกพัน 
ระยะเวลา

เช่า 
วันครบก าหนด 

บรษิัท 1,708.98 18.01 ส ำนกังำน ไม่มี 6 ปี 31 ธันวำคม 2568 
บรษิัท 946.86 15.20 คลงัสินคำ้ ไม่มี 20 ปี 31 ธันวำคม 2582 

บรษิัทย่อย 131.91 1.30 ส ำนกังำน ไม่มี 6 ปี 31 ธันวำคม 2568 
บรษิัทย่อย 880.05 13.01 คลงัสินคำ้ ไม่มี 20 ปี 31 ธันวำคม 2582 



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.5  ส่วนที่ 2.2.5 หนำ้ที่ 4 

ส่วนกลำงเท่ำกับ 36,205.00 บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้
จรงิ) ทัง้นี ้คู่สญัญำตกลงปรบัเพิ่มค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงรอ้ยละ 5 ในทกุๆ 
3 ปี 
อำคำรเลขท่ี 634/4/1 
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำง 260,042.07 บำทต่อเดือน แบ่งเป็นค่ำเช่ำ
เท่ำกับ 210,797.83 บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกรำยงำนกำรประเมินค่ำเช่ำ
โดยบริษัท เค.ที.แอพไพรซลั จ ำกัด ผูป้ระเมินรำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีนำงสำวภัลลวี จงตัง้สัจธรรม เลขที่ผู้ประเมิน 
วฒ.179 เป็นผูป้ระเมินรำคำ โดยไดเ้ขำ้ประเมินรำคำเมื่อวันที่ 3 มีนำคม 
2564) และค่ำส่วนกลำงเท่ำกับ 49,244.23 บำทต่อเดือน (อ้ำงอิงจำก
ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ ้นจริง) ทั้งนี ้ คู่สัญญำตกลงปรับเพิ่มค่ำเช่ำและค่ำ
ส่วนกลำงรอ้ยละ 5 ในทกุ ๆ 3 ปี 

ระยะเวลาจ่ายค่าเช่าและ
ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 

: 4 เดือน 

เงนิประกนัความเสียหาย : บรษิัทวำงเงินจ ำนวน 1,700,000 บำท เพื่อเป็นหลกัประกันควำมเสียหำย
จำกกำรปฏิบัติผิดสญัญำ และเพื่อประกนัควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้กับ
พืน้ที่เช่ำ พืน้ที่ส่วนกลำง สำธำรณูปโภค หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำร
ส ำนกังำน โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงินประกันสญัญำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้
ภำยในก ำหนด 30 (สำมสบิ) วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำตำม
สญัญำ 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ในกรณีที่ผูเ้ช่ำประสงคจ์ะขอขยำยระยะเวลำตำมสัญญำ ใหผู้เ้ช่ำแจง้
ควำมประสงค์ขอขยำยระยะเวลำไปยังผู้ให้เช่ำก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมสญัญำนีไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี และผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะขยำย
ระยะเวลำตำมสัญญำนีใ้หแ้ก่ผู้เช่ำอีกไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ๆ ละไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ปี  

- ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะขำย จ ำหน่ำย หรือโอนกรรมสิทธ์ิใน
อำคำรส ำนักงำน ผู้ให้เช่ำตกลงและให้ค ำมั่ นว่ำจะขำยหรือโอน
กรรมสิทธ์ิในอำคำรส ำนักงำนให้แก่ผู้ใหเ้ช่ำเป็นรำยแรก โดยแจง้เป็น
ลำยลักษณ์อกัษรใหผู้เ้ช่ำทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และถำ้ผู้
เช่ำไม่ตอบรับหรือไม่ประสงค์จะรับซือ้หรือรับโอนอำคำรส ำนักงำน
ภำยในก ำหนดระยะเวลำพอสมควร ผู้ให้เช่ำจึงมีสิทธิขำย จ ำหน่ำย 
หรือโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำรส ำนกังำนใหแ้ก่บคุคลภำยนอกได ้

- ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำน ำ้ประปำ ค่ำไฟ และค่ำภำษีอำกรที่เก่ียวขอ้ง
กบัค่ำส่วนกลำงดงักล่ำวตำมสดัส่วนพืน้ท่ีเชำ่ตำมที่ผูใ้หเ้ช่ำเรียกเก็บ 

- กรณีที่ผูเ้ช่ำด ำเนินกำรดัดแปลง หรือต่อเติมพืน้ที่เช่ำ หำกทรพัยสิ์นที่
ดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นมีลักษณะที่ติดตรึงตรำถำวรกับพืน้ที่เช่ำ ผูใ้ห้
เช่ำมีสิทธิเลือกว่ำจะรบัเอำทรพัยสิ์นนัน้หรือไม่ หำกผูใ้หเ้ช่ำไม่ประสงค์



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.5  ส่วนที่ 2.2.5 หนำ้ที่ 5 

จะไดท้รพัยสิ์นนัน้ ใหผู้เ้ช่ำด ำเนินกำรรือ้ถอนออกไปและปรบัปรุงพืน้ที่
เช่ำใหก้ลบัสู่สภำพปกติดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำเอง 

- กรณีที่ผูเ้ช่ำไม่มีควำมประสงคจ์ะเช่ำอำคำรส ำนกังำนตำมสญัญำนีอ้ีก
ต่อไป ผูเ้ช่ำมีสิทธิยกเลิกสญัญำเช่ำนีไ้ดโ้ดยมีหนงัสือบอกกล่ำวใหผู้ใ้ห้
เช่ำทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 90 (เกำ้สิบ) วนั และในกรณีเช่นว่ำนีผูใ้ห้
เช่ำตกลงไม่เรียกรอ้งค่ำเสียหำยและ ค่ำตอบแทนจำกผูเ้ช่ำไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

- เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำแลว้ หำกผูเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะเช่ำ
พืน้ที่ เช่ำต่อไปอีก ผู้ให้เช่ำตกลงที่จะให้ผู้เช่ำได้สิทธิในกำรเช่ำก่อน
บคุคลอื่นภำยใตเ้งื่อนไขและ ขอ้ตกลงที่มีอยู่ตำมสญัญำฉบบันี ้ยกเวน้
อตัรำค่ำเช่ำใหม่ตำมที่ไดร้บัจำกผูป้ระเมินอิสระ และค่ำส่วนกลำงใหม่
ตำมที่ผู้เช่ำก ำหนดโดยพิจำรณำจำกภำระตน้ทุนที่แทจ้ริงในกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค ถ้ำและผู้เช่ำไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ดงักล่ำวแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำจึง สำมำรถน ำพืน้ท่ีเช่ำออกใหบ้คุคลอื่นเช่ำได ้

หมายเหตุ :  /1 จำกขอ้มลูในรำยงำนประเมินค่ำเช่ำของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ผูป้ระเมินฯ ไม่ไดแ้สดงค่ำเช่ำเป็น
อตัรำค่ำเช่ำต่อตร.ม.ต่อเดือน เนื่องจำก มีพืน้ที่ทั้งอำคำร 1,942.23 ตร.ม. แต่มีพืน้ที่ใชส้อยที่
ผูใ้หเ้ช่ำสำมำรถปล่อยเช่ำไดเ้พียง 1,392.58 ตร.ม. (ไม่รวมพืน้ที่ส่วนกลำง อำทิ โถงทำงเดิน
ภำยในอำคำร บนัไดขึน้-ลง โถงตอ้นรบั ลิฟตโ์ดยสำร หอ้งครวัชัน้ 2-4 หอ้งน ำ้ชำย-หญิง ชัน้ 1-4 
และหอ้งป๊ัมน ำ้) ซึ่งผูเ้ช่ำยังตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรดูแลอำคำรเอง และหำกจะมีผูเ้ช่ำ 
เช่ำพืน้ท่ีเพียงบำงส่วน โดยอำ้งอิงอตัรำค่ำเช่ำแบบเช่ำทัง้อำคำร ควรคิดอตัรำค่ำเช่ำต่อตร.ม.ต่อ
เดือน โดยค ำนวณจำกค่ำเช่ำทั้งอำคำรหำรดว้ยพืน้ที่ใชส้อยที่ผูใ้หเ้ช่ำสำมำรถปล่อยเช่ำได้ ซึ่ง
หำกพิจำรณำกับค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงตำมสัญญำ จะมีผลให้ค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงที่
ก ำหนดในสัญญำเช่ำสูงกว่ำรำคำประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 1.72 ซึ่งเป็นส่วนแตกต่ำงที่ไม่มี
นยัส ำคญั 

 

• สญัญำเชำ่ของบรษิัทย่อย 
ผู้ให้เช่า : บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
ผู้เช่า : บจก.อะนิวเดย ์
ทรัพยส์ินทีเ่ช่า : อำคำรเลขที่ 636/2 และเลขที่ 634/4 (ชัน้ 1) ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 

1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ท่ีรวม 131.91 ตำรำงเมตร  

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส ำนกังำน 
ระยะเวลาเช่า : 6 ปี ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2568 
อัตราค่าเช่า และค่า
ส่วนกลาง 

: อำคำรเลขท่ี 636/2  
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำง 22,236.40 บำทต่อเดือน แบ่งเป็นค่ำเช่ำ
เท่ำกับ 17,402.40 บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกรำยงำนกำรประเมินค่ำเช่ำ



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.5  ส่วนที่ 2.2.5 หนำ้ที่ 6 

โดยบริษัท ทรู แวลเูอชั่น จ ำกัด ผูป้ระเมินรำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีนำยสชุำย บุญช่วง เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.429 เป็นผู้
ประเมินรำคำ โดยไดเ้ขำ้ประเมินรำคำเมื่อวนัท่ี 23 สิงหำคม 2562) และค่ำ
ส่วนกลำงเท่ำกับ 4,834.00 บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้
จรงิ) ทัง้นี ้คู่สญัญำตกลงปรบัเพิ่มค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงรอ้ยละ 5 ในทกุๆ 
3 ปี 
อำคำรเลขท่ี 634/4/1 
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำง 8,806.35 บำทต่อเดือน แบ่งเป็นค่ำเช่ำ
เท่ำกบั 7,045.08 บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกรำยงำนกำรประเมินค่ำเช่ำโดย
บริษัท เค.ที.แอพไพรซลั จ ำกัด ผูป้ระเมินรำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีนำงสำวภัลลวี จงตัง้สัจธรรม เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.
179 เป็นผูป้ระเมินรำคำ โดยไดเ้ขำ้ประเมินรำคำเมื่อวนัท่ี 3 มีนำคม 2564) 
และค่ำส่วนกลำงเท่ำกับ 1,761.27 บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่
เกิดขึน้จรงิ) ทัง้นี ้คู่สญัญำตกลงปรบัเพิ่มค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงรอ้ยละ 5 
ในทกุๆ 3 ปี 

ระยะเวลาจ่ายค่าเช่าและ
ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 

: 4 เดือน 

เงนิประกนัความเสียหาย : บริษัทวำงเงินจ ำนวน 130,000 บำท เพื่อเป็นหลักประกันควำมเสียหำย
จำกกำรปฏิบัติผิดสญัญำ และเพื่อประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้กับ
พืน้ที่เช่ำ พืน้ที่ส่วนกลำง สำธำรณูปโภค หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำร
ส ำนกังำน โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงินประกันสญัญำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้
ภำยในก ำหนด 30 (สำมสบิ) วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำตำม
สญัญำ 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ในกรณีที่ผูเ้ช่ำประสงคจ์ะขอขยำยระยะเวลำตำมสญัญำ ใหผู้เ้ช่ำแจง้
ควำมประสงค์ขอขยำยระยะเวลำไปยังผู้ให้เช่ำก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมสญัญำนีไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี และผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะขยำย
ระยะเวลำตำมสัญญำนีใ้หแ้ก่ผู้เช่ำอีกไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ๆ ละไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ปี  

- ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะขำย จ ำหน่ำย หรือโอนกรรมสิทธ์ิใน
อำคำรส ำนักงำน ผู้ให้เช่ำตกลงและให้ค ำมั่ นว่ำจะขำยหรือโอน
กรรมสิทธ์ิในอำคำรส ำนักงำนใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเป็นรำยแรก โดยแจง้เป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรใหผู้เ้ช่ำทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และถำ้ผูเ้ช่ำไม่
ตอบรบัหรือไม่ประสงคจ์ะรบัซือ้หรือรับโอนอำคำรส ำนักงำนภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำพอสมควร ผูใ้ห้เช่ำจึงมีสิทธิขำย จ ำหน่ำย หรือโอน
กรรมสิทธ์ิในอำคำรส ำนกังำนใหแ้ก่บคุคลภำยนอกได ้

- ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำน ำ้ประปำ ค่ำไฟ และค่ำภำษีอำกรที่เก่ียวขอ้ง
กบัค่ำส่วนกลำงดงักล่ำวตำมสดัส่วนพืน้ท่ีเช่ำตำมที่ผูใ้หเ้ช่ำเรียกเก็บ 
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- กรณีที่ผูเ้ช่ำด ำเนินกำรดัดแปลง หรือต่อเติมพืน้ที่เช่ำ หำกทรพัยสิ์นที่
ดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นมีลักษณะที่ติดตรึงตรำถำวรกับพืน้ที่เช่ำ ผูใ้ห้
เช่ำมีสิทธิเลือกว่ำจะรบัเอำทรพัยสิ์นนัน้หรือไม่ หำกผูใ้หเ้ช่ำไม่ประสงค์
จะไดท้รพัยสิ์นนัน้ ใหผู้เ้ช่ำด ำเนินกำรรือ้ถอนออกไปและปรบัปรุงพืน้ที่
เช่ำใหก้ลบัสู่สภำพปกติดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำเอง 

- กรณีที่ผูเ้ช่ำไม่มีควำมประสงคจ์ะเช่ำอำคำรส ำนกังำนตำมสญัญำนีอ้ีก
ต่อไป ผูเ้ช่ำมีสิทธิยกเลิกสญัญำเช่ำนีไ้ดโ้ดยมีหนงัสือบอกกล่ำวใหผู้ใ้ห้
เช่ำทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 90 (เกำ้สิบ) วนั และในกรณีเช่นว่ำนผีูใ้ห้
เช่ำตกลงไม่เรียกรอ้งค่ำเสียหำยและ ค่ำตอบแทนจำกผูเ้ช่ำไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

- เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำแลว้ หำกผูเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะเช่ำ
พืน้ที่ เช่ำต่อไปอีก ผู้ให้เช่ำตกลงที่จะให้ผู้เช่ำได้สิทธิในกำรเช่ำก่อน
บคุคลอื่นภำยใตเ้งื่อนไขและ ขอ้ตกลงที่มีอยู่ตำมสญัญำฉบบันี ้ยกเวน้
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงใหม่ตำมที่ ไดร้บัจำกผูป้ระเมินอิสระ ถำ้
และผูเ้ช่ำไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่ำวแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำจึง สำมำรถน ำพืน้ท่ี
เช่ำออกใหบ้คุคลอื่นเช่ำได ้

หมายเหตุ :  /1 จำกขอ้มลูในรำยงำนประเมินค่ำเช่ำของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ผูป้ระเมินฯ ไม่ไดแ้สดงค่ำเช่ำ
เป็นอตัรำค่ำเช่ำต่อตร.ม.ต่อเดือน เนื่องจำก มีพืน้ที่ทัง้อำคำร 1,942.23 ตร.ม. แต่มีพืน้ท่ีใช้
สอยที่ผูใ้หเ้ช่ำสำมำรถปล่อยเช่ำไดเ้พียง 1,392.58 ตร.ม. (ไม่รวมพืน้ที่ส่วนกลำง อำทิ โถง
ทำงเดินภำยในอำคำร บนัไดขึน้-ลง โถงตอ้นรบั ลิฟตโ์ดยสำร หอ้งครวัชัน้ 2-4 หอ้งน ำ้ชำย-
หญิง ชั้น 1-4 และห้องป๊ัมน ำ้) ซึ่งผู้เช่ำยังตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรดูแลอำคำรเอง 
และหำกจะมีผูเ้ช่ำ เช่ำพืน้ที่เพียงบำงส่วน โดยอำ้งอิงอตัรำค่ำเช่ำแบบเช่ำทัง้อำคำร ควรคิด
อตัรำค่ำเช่ำต่อตร.ม.ต่อเดือน โดยค ำนวณจำกค่ำเช่ำทั้งอำคำรหำรดว้ยพืน้ที่ใชส้อยที่ผูใ้ห้
เช่ำสำมำรถปล่อยเชำ่ได ้ซึ่งหำกพิจำรณำกับค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงตำมสญัญำ จะมีผลให้
ค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงที่ก ำหนดในสญัญำเช่ำสงูกว่ำรำคำประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 1.72 ซึ่ง
เป็นส่วนแตกต่ำงที่ไม่มีนยัส ำคญั 

 
2) สัญญาเช่าคลังสินค้า 

• สญัญำเชำ่ของบรษิัท 
ผู้ให้เช่า : บจก. วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
ผู้เช่า : บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 
ทรัพยส์ินทีเ่ช่า : อำคำรเลขท่ี A31 และ B31/1 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) 

แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ท่ีรวม 946.86 ตำรำงเมตร 

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นคลงัเก็บสินคำ้ 
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2582 
อัตราค่าเช่า และค่า : 105,101.46 บำทต่อเดือน แบ่งเป็นค่ำเช่ำเท่ำกบั 94,686.00 บำทต่อเดือน 
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ส่วนกลาง (อำ้งอิงจำกรำคำประเมินค่ำเช่ำโดยบริษัท ทรู แวลเูอชั่น จ ำกัด ผูป้ระเมิน
รำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีนำยพีรวิชญ์ บุญ
ประสิทธ์ิ เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.429 เป็นผูป้ระเมินรำคำ โดยไดเ้ขำ้ประเมิน
รำคำเมื่อวันที่  23 สิงหำคม 2562) และค่ำส่วนกลำงเท่ำกับ 10,415.46 
บำทต่อเดือน (อำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง) ทัง้นี ้คู่สญัญำตกลงปรบั
เพิม่ค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงรอ้ยละ 5 ในทกุๆ 3 ปี 

ระยะเวลาจ่ายค่าเช่าและ
คา่ส่วนกลางล่วงหน้า 

: 36 เดือน 

เงนิประกนัความเสียหาย : บรษิัทวำงเงินจ ำนวน 3,800,000 บำท เพื่อเป็นหลกัประกันควำมเสียหำย
จำกกำรปฏิบัติผิดสญัญำ และเพื่อประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้กับ
พืน้ที่เช่ำ สำธำรณูปโภค หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรคลังสินคำ้ โดย
ผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงินประกนัสญัญำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยในก ำหนด 
30 (สำมสบิ) วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำ 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ในกรณีที่ผูเ้ช่ำประสงคจ์ะขอขยำยระยะเวลำตำมสัญญำ ใหผู้เ้ช่ำแจง้
ควำมประสงค์ขอขยำยระยะเวลำไปยังผู้ให้เช่ำก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมสญัญำนีไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี และผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะขยำย
ระยะเวลำตำมสัญญำนีใ้หแ้ก่ผู้เช่ำอีกไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ๆ ละไม่นอ้ย
กว่ำ 10 ปี  

- ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะขำย จ ำหน่ำย หรือโอนกรรมสิทธ์ิใน
อำคำรคลังสินค้ำ  ผู้ให้เช่ำตกลงและให้ค ำมั่ นว่ำจะขำยหรือโอน
กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินคำ้ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเป็นรำยแรก โดยแจง้เป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรใหผู้เ้ช่ำทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี และถำ้ผูเ้ช่ำไม่ตอบ
รบัหรือไม่ประสงคจ์ะซือ้หรือรบัโอนอำคำรคลังสินคำ้ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำพอสมควร ผูใ้หเ้ช่ำจึงมีสิทธิขำย จ ำหน่ำย หรือโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอำคำรคลงัสินคำ้ใหแ้ก่บคุคลภำยนอกได ้

- ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำน ำ้ประปำ ค่ำไฟ และค่ำภำษีอำกรที่เก่ียวขอ้ง
กบัค่ำส่วนกลำงดงักล่ำวตำมสดัส่วนพืน้ท่ีเช่ำตำมที่ผูใ้หเ้ช่ำเรียกเก็บ 

- กรณีที่ผูเ้ช่ำด ำเนินกำรดัดแปลง หรือต่อเติมพืน้ที่เช่ำ หำกทรัพยสิ์นที่
ดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นมีลักษณะที่ติดตรึงตรำถำวรกับพื ้นที่เช่ำ ผูใ้ห้
เช่ำมีสิทธิเลือกว่ำจะรบัเอำทรพัยสิ์นนัน้หรือไม่ หำกผูใ้หเ้ช่ำไม่ประสงค์
จะไดท้รพัยสิ์นนัน้ ใหผู้เ้ช่ำด ำเนินกำรรือ้ถอนออกไปและปรบัปรุงพืน้ที่
เช่ำใหก้ลบัสู่สภำพปกติดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำเอง 

- กรณีที่ผูเ้ช่ำไม่มีควำมประสงคจ์ะเช่ำคลงัสินคำ้ตำมสญัญำนีอี้กต่อไป 
ผูเ้ช่ำมีสิทธิยกเลิกสัญญำเช่ำนี ้ไดโ้ดยมีหนังสือบอกกล่ำวให้ผู้ให้เช่ำ
ทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 90 (เกำ้สิบ) วนั และในกรณีเช่นว่ำนีผูใ้หเ้ช่ำ
ตกลงไม่เรียกรอ้งค่ำเสียหำยและ ค่ำตอบแทนจำกผูเ้ช่ำไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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- เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำแลว้ หำกผูเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะเช่ำ
พืน้ที่ เช่ำต่อไปอีก ผู้ให้เช่ำตกลงที่จะให้ผู้เช่ำได้สิทธิในกำรเช่ำก่อน
บคุคลอื่นภำยใตเ้งื่อนไขและ ขอ้ตกลงที่มีอยู่ตำมสญัญำฉบับนี ้ยกเวน้
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงใหม่ตำมที่ ไดร้บัจำกผูป้ระเมินอิสระ ถำ้
และผูเ้ช่ำไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่ำวแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำจึง สำมำรถน ำพืน้ท่ี
เช่ำออกใหบ้คุคลอื่นเช่ำได ้

 

• สญัญำเชำ่ของบรษิัทย่อย 
ผู้ให้เช่า : บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
ผู้เช่า : บจก. อะนิวเดย ์
ทรัพยส์ินทีเ่ช่า : อำคำรเลขที่ A31 และ B31/1 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) 

แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
พืน้ท่ีรวม 880.05 ตำรำงเมตร 

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นคลงัเก็บสินคำ้ 
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2582 
อัตราค่าเช่า และค่า
ส่วนกลาง 

: 97,685.55 บำทต่อเดือน แบ่งเป็นค่ำเช่ำเท่ำกับ 88,005.00 บำทต่อเดือน 
(อำ้งอิงจำกรำคำประเมินค่ำเช่ำโดยบริษัท ทรู แวลเูอชั่น จ ำกัด ผูป้ระเมิน
รำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งมีนำยพีรวิชญ์ บุญ
ประสิทธ์ิ เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.429 เป็นผูป้ระเมินรำคำ โดยไดเ้ขำ้ประเมิน
รำคำเมื่อวนัท่ี 23 สิงหำคม 2562) และค่ำส่วนกลำงเท่ำกบั 9,680.55 บำท
ต่อเดือน (อำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ) คู่สญัญำตกลงปรบัเพิ่มค่ำเช่ำ
และค่ำส่วนกลำงรอ้ยละ 5 ในทกุๆ 3 ปี 

ระยะเวลาจา่ยค่าเช่าและ
ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 

: 36 เดือน 

เงนิประกนัความเสียหาย : บริษัทวำงเงินจ ำนวน 3,600,000 บำท เพื่อเป็นหลกัประกันควำมเสียหำย
จำกกำรปฏิบัติผิดสญัญำ และเพื่อประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้กับ
พืน้ที่เช่ำ สำธำรณูปโภค หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรคลังสินคำ้ โดย
ผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงินประกนัสญัญำใหแ้ก่ผูเ้ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยในก ำหนด 
30 (สำมสบิ) วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำ 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ในกรณีที่ผูเ้ช่ำประสงคจ์ะขอขยำยระยะเวลำตำมสัญญำ ใหผู้เ้ช่ำแจง้
ควำมประสงค์ขอขยำยระยะเวลำไปยังผู้ให้เช่ำก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมสญัญำนีไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี และผูใ้หเ้ช่ำตกลงที่จะขยำย
ระยะเวลำตำมสัญญำนีใ้ห้แก่ผู้เช่ำอีกไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ๆ ละไม่นอ้ย
กว่ำ 10 ปี  

- ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะขำย จ ำหน่ำย หรือโอนกรรมสิทธ์ิใน
อำคำรคลังสินค้ำ ผู้ให้เช่ำตกลงและให้ค ำมั่ นว่ำจะขำยหรือโอน
กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินคำ้ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเป็นรำยแรก โดยแจง้เป็นลำย
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ลกัษณอ์กัษรใหผู้เ้ช่ำทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี และถำ้ผูเ้ช่ำไม่ตอบ
รบัหรือไม่ประสงคจ์ะซือ้หรือรบัโอนอำคำรคลังสินคำ้ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำพอสมควร ผูใ้หเ้ช่ำจึงมีสิทธิขำย จ ำหน่ำย หรือโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอำคำรคลงัสินคำ้ใหแ้ก่บคุคลภำยนอกได ้

- ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำน ำ้ประปำ ค่ำไฟ และค่ำภำษีอำกรที่เก่ียวขอ้ง
กบัค่ำส่วนกลำงดงักล่ำวตำมสดัส่วนพืน้ท่ีเช่ำตำมที่ผูใ้หเ้ช่ำเรียกเก็บ 

- กรณีที่ผูเ้ช่ำด ำเนินกำรดัดแปลง หรือต่อเติมพืน้ที่เช่ำ หำกทรพัยสิ์นที่
ดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นมีลักษณะที่ติดตรึงตรำถำวรกับพืน้ที่เช่ำ ผูใ้ห้
เช่ำมีสิทธิเลือกว่ำจะรบัเอำทรพัยสิ์นนัน้หรือไม่ หำกผูใ้หเ้ช่ำไม่ประสงค์
จะไดท้รพัยสิ์นนัน้ ใหผู้เ้ช่ำด ำเนินกำรรือ้ถอนออกไปและปรบัปรุงพืน้ที่
เช่ำใหก้ลบัสู่สภำพปกติดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำเอง 

- กรณีที่ผูเ้ช่ำไม่มีควำมประสงคจ์ะเช่ำคลงัสินคำ้ตำมสญัญำนีอ้ีกต่อไป 
ผูเ้ช่ำมีสิทธิยกเลิกสัญญำเช่ำนี ้ไดโ้ดยมีหนังสือบอกกล่ำวให้ผู้ให้เช่ำ
ทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 90 (เกำ้สิบ) วนั และในกรณีเช่นว่ำนีผูใ้หเ้ช่ำ
ตกลงไม่เรียกรอ้งค่ำเสียหำยและ ค่ำตอบแทนจำกผูเ้ช่ำไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

- เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำแลว้ หำกผูเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะเช่ำ
พืน้ที่ เช่ำต่อไปอีก ผู้ให้เช่ำตกลงที่จะให้ผู้เช่ำได้สิทธิในกำรเช่ำก่อน
บคุคลอื่นภำยใตเ้งื่อนไขและ ขอ้ตกลงที่มีอยู่ตำมสญัญำฉบบันี ้ยกเวน้
อตัรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงใหม่ตำมที่ ไดร้บัจำกผูป้ระเมินอิสระ ถำ้
และผูเ้ช่ำไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่ำวแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำจึง สำมำรถน ำพืน้ท่ี
เช่ำออกใหบ้คุคลอื่นเช่ำได ้

 
5.3.2 สัญญากรมธรรม ์ 

1. กรมธรรมป์ระกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา :  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 820-01551-1210 
ประเภทกรมธรรม ์ : กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์น 
วันทีท่ าสัญญา : 26 ธันวำคม 2563 
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย 

: อุปกรณ์เครื่องมือแพทย ์วัสดุและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์เคมีภัณฑ์ เครื่องใชท้ำง
วิทยำศำสตร ์

สถานทีต่ั้ง
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย 

: อำคำรคลงัสินคำ้เลขที่ 31 และ 31/1 ซอยลำดพรำ้ว 80 แยก 12 แขวงวงัทองหลำง 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

: 26 ธันวำคม 2563 ถึง 26 ธันวำคม 2564 

ทุนประกันภัย : 50,000,000 บำท 
ผู้เอาประกัน : บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 
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2. กรมธรรมป์ระกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา :  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 820-01553-328 
ประเภทกรมธรรม ์ : กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์น 
วันทีท่ าสัญญา : 26 ธันวำคม 2563 
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย 

: อปุกรณเ์ครื่องมือแพทย ์วสัดแุละอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์เคมีภณัฑ ์ 

สถานทีต่ั้ง
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย 

: โรงพยำบำล สถำนพยำบำล และภำยในอำณำเขตประเทศไทย 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

: 26 ธันวำคม 2563 ถึง 26 ธันวำคม 2564 

ทุนประกันภัย : 163,963,341.01 บำท 
ผู้เอาประกัน : บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

 
3. กรมธรรมป์ระกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา :  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 820-01551-1207 
ประเภทกรมธรรม ์ : กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์น 
วันทีท่ าสญัญา : 26 ธันวำคม 2563 
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย 

: เครื่องดกัยงุ และ อปุกรณ ์

สถานทีต่ั้ง
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย 

: อำคำรคลงัสินคำ้เลขที่ 31 และ 31/1 ซอยลำดพรำ้ว 80 แยก 12 แขวงวงัทองหลำง 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

: 26 ธันวำคม 2563 ถึง 26 ธันวำคม 2564 

ทุนประกันภัย : 15,000,000 บำท 
ผู้เอาประกัน : บจก. อะนิวเดย ์

 

5.4 เคร่ืองหมายการค้า 

ล าดับที ่ ภาพเคร่ืองหมายการค้า กรรมสิทธิ ์ ประเภทสินค้า 

1 
 

AND เครื่องดกัยงุ 

2  AND เครื่องดกัยงุ 
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5.5 สัญญาแต่งตั้งเป็นผู้น าเข้าและจ าหน่าย 

ล าดับ คู่สัญญา ประเทศ 
ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้งคร้ัง

แรก 
อายุสัญญา 

ลักษณะการเป็นผู้
น าเข้าและจ าหน่าย 

Warranty 
Minimum 
Purchase 

เงือ่นไขส าคัญอืน่ 

1 Grifols Asia Pacific Pte 
Ltd. 

ประเทศสเปน 2542 
1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 64  
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor X ✓  

2 Haemonetics (Hong 
Kong) Ltd. 

ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2539 1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor ✓ ✓ 

บริษัทหำ้มจ ำหน่ำยหรือโฆษณำสินคำ้
ที่เป็นคู่แข่งของ Haemonetics 

3 Miltenyi Biotec Asia 
Pacific Pte Ltd. 

ประเทศเยอรมน ี 2543 20 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61  
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor ✓ ✓ 

บรษิัทหำ้มจ ำหน่ำยหรือโฆษณำสินคำ้
ที่เป็นคู่แข่งของ Miltenyi 

4 Helmer Inc. ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2549 9 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 64 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor ✓ ✓  

5 Centron Corporation ประเทศเกำหลีใต ้ 2555 6 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 62 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor ✓ ✓ 

บริษัทหำ้มจ ำหน่ำยหรือโฆษณำสินคำ้
ที่เป็นคู่แข่งของ Centron 

6 Cerus Corporation ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2557 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 65 Exclusive 
Distributor ✓ X  

7 Temptime Corporation ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2558 1 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor X X  

8 NanoEnTek Inc. ประเทศเกำหลีใต ้ 2561 12 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 63 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor ✓ ✓  

9 Dacor Manufacturing, 
LLC 

ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2561 11 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 62 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor X X  
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ล าดับ คู่สัญญา ประเทศ 
ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้งคร้ัง

แรก 
อายุสัญญา 

ลักษณะการเป็นผู้
น าเข้าและจ าหน่าย 

Warranty 
Minimum 
Purchase 

เงือ่นไขส าคัญอืน่ 

10 Conroy Medical AB ประเทศสวีเดน 2561 17 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 62 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor ✓ ✓  

11 Wuhan bms 
Medicaltech Co., Ltd. 

ประเทศจีน 2562 4 เม.ย. 2561 - 31 ธ.ค.62  
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor X ✓  

12 Hologic ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2546 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor ✓ ✓ 

บริษัทหำ้มจ ำหน่ำยหรือโฆษณำสินคำ้
ที่เป็นคู่แข่งของ Hologic 

13 Origen ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2549 2 พ.ย. 63 - 1 พ.ย. 66 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor X ✓  

14 Hemasoft ประเทศสเปน 2563 21 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 66 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor ✓ X  

15 Biolog-id ประเทศฝรั่งเศส 2563 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 66 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor ✓ ✓ 

บริษัทหำ้มจ ำหน่ำยสินคำ้ที่คลำ้ยคลึง
กับ ของ  Biolog-id ภำยหลัง สิ ้นสุด
สญัญำเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

16 Gladek ประเทศอรุุกวยั 2563 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65 Non-Exclusive 
Distributor ✓ ✓  

17 GV Health ประเทศองักฤษ 2563 1 ส.ค. 63 - 1 ส.ค. 65 Non-Exclusive 
Distributor X X  

18 Sofiva Genomics ประเทศไตห้วนั 2557 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65 สญัญำใหบ้รกิำร
ตรวจ   

บริษัทหำ้มจ ำหน่ำยสินคำ้ที่คลำ้ยคลึง
กับของ Sofiva ภำยหลังสิน้สุดสัญญำ
เป็นระยะเวลำ 1 ปี 



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

                                  ส่วนที่ 2.2.5                                                                    ส่วนที่ 2.2.5 หนำ้ที่ 14 

ล าดับ คู่สัญญา ประเทศ 
ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้งคร้ัง

แรก 
อายุสัญญา 

ลักษณะการเป็นผู้
น าเข้าและจ าหน่าย 

Warranty 
Minimum 
Purchase 

เงือ่นไขส าคัญอืน่ 

19 Wak-Chemical ประเทศเยอรมน ี 2556 หมดสญัญำเมื่อมีหนงัสือ
แจง้ยกเลิกสญัญำ 

Letter of Authorities 
   

20 Woodstream ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2558 15 ม.ค. 58 - 14 ม.ค. 59 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor ✓ ✓  

21 MobileODT ประเทศอิสรำเอล 2563 3 พ.ย. 63 - 2 พ.ย. 64 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Exclusive 
Distributor ✓ ✓ 

 

22 Seiler ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

2564 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 66 Exclusive 
Distributor ✓ ✓ 

 

23 X6 Innovations ประเทศฝรั่งเศส 2564 15 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 65 
(ต่อสญัญำอตัโนมตั)ิ 

Non-Exclusive 
Distributor X X 

 

หมำยเหต:ุ Exclusive Distributor หมำยถึง บรษัิทท ำสญัญำเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยแต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
 Non-Exclusive Distributor หมำยถงึ บริษัทท ำสญัญำเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
สญัญำใหบ้ริกำรตรวจ หมำยถึง บริษัทท ำสญัญำเป็นตวัแทนของผูใ้หบ้ริกำรตรวจวินิจฉยัดำ้นพนัธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ โดยกำรรบัตวัอย่ำงเลือด และน ำส่งใหก้บัผูใ้หบ้ริกำรวิเครำะหผ์ล 
Letter of Authorities หมำยถึง หนงัสือรบัรองกำรเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย 
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5.6 นโยบายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีมลูค่ำเงินลงทนุในบรษิัทย่อย ภำยใตว้ิธีรำคำทุนสทุธิจำกค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำเงิน
ลงทุน เท่ำกบั 29.87 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.06 ของสินทรพัยร์วมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท
โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

บริษัทย่อยและบริษัทเกี่ยวข้อง ทนุจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน 
การลงทนุ 

(%) 

มูลค่าตามบัญชี
ของราคาทุน 
(ล้านบาท) 

1. บรษิัท อะนิวเดย ์จ ำกดั 33.00 ลำ้นบำท  33.00 ลำ้นบำท   100.00 29.87 ลำ้นบำท 
 

นโยบำยลงทนุในบรษิัทย่อย และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง  
บรษิัทมีนโยบำยในกำรลงทนุในบริษัทใด ๆ ที่มีนวตักรรม และเทคโนโลยีที่สนบัสนุนใหคุ้ณภำพชีวิตของทกุคนดี

ขึน้ รวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพ โดยพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่มีกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งกับเป้ำหมำย 
วิสยัทัศน ์พันธกิจ และ แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ก ำหนดไว้ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่อง ใกลเ้คียง ก่อใหเ้กิด
ประโยชน ์ที่เอือ้ประโยชน ์(synergy) และสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั และเพื่อใหบ้รษิัทบรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรชัน้น ำในธุรกิจหลกัของบรษิัท  
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4 การวิจัยและพัฒนา 
 

บรษิัทไม่มีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์เนื่องจำกบรษิัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้ และจ ำหน่ำยเครื่อง และ
ชดุอุปกรณ ์ส ำหรบักำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินิจฉัย และกำรบ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งไดน้ ำเขำ้จำกผูผ้ลิตชัน้
น ำในต่ำงประเทศ อีกทัง้ เป็นตวัแทนของบริษัทผูใ้หบ้รกิำรตรวจวินิจฉัยดำ้นพนัธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบักำร
ใหบ้ริกำรตรวจสำรพนัธุกรรมและควำมผิดปกติของทำรกในครรภ ์และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี ท่ีเก่ียวกบัสขุภำพและสขุอนำมยั อำทิ เครื่องดกัจบัยงุและแมลงดูดเลือด และชุด
ก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและชีวภำพหกปนเป้ือน ซึ่งสินคำ้แต่ละประเภทลว้นแต่ไดร้บักำรรบัรองคุณภำพ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลของประเทศผูผ้ลิต และไดร้บักำรพิจำรณำอนุญำตให้สำมำรถน ำเขำ้มำจ ำหน่ำยภำยในประเทศไทย
ผ่ำนกำรรบัรองจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 

 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทใหค้วำมส ำคญักบักำรคดัสรรผลิตภณัฑท์ี่มีนวตักรรมใหม่ ที่นำ่สนใจ มีควำมแตกต่ำง มี
เอกลกัษณ ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำด โดยเนน้กำรคดัเลือกผูผ้ลิตที่ไดร้บัมำตรฐำนสำกลเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
ผลิตภณัฑด์งักล่ำวเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพ รำคำสมเหตสุมผล และเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำด โดยไดจ้ดัตัง้
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ซึ่งมีหน้ำที่ศึกษำหำข้อมูล และวิเครำะห์ เพื่อสรรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีสูง โดยท ำ
แผนพฒันำธุรกิจเพื่อประเมินโอกำสและควำมเส่ียงที่จะเกิดขึน้ รวมถึงเตรียมขอ้มลูพืน้ฐำนและวำงแผนตำรำงเวลำใน
กำรลงทนุ ประเมินระยะเวลำคืนทนุ จดุคุม้ทนุและผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในธุรกิจนัน้ ๆ 

 

ค่ำใชจ้่ำยและเงินลงทุนในกำรศึกษำหำข้อมูล และวิเครำะห ์เพื่อสรรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท โดยมี

รำยละเอียด ดงันี ้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
รายการ 2561 2562 2563 

ค่ำใชจ้ำ่ยและเงินลงทนุใน
กำรศกึษำ และวิเครำะหข์อ้มลู  0.99 1.74 2.24 
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8. ข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

ชื่อบรษิัทภำษำไทย : บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อบรษิัทภำษำองักฤษ : Winnergy Medical Public Company Limited 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107563000240 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ :          บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชดุอุปกรณ ์ส ำหรบั

กำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์วินิจฉยั และกำรบ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งไดน้ ำเขำ้
จำกผู้ผลิตชั้นน ำในต่ำงประเทศ อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริกำรตรวจ
วินิจฉัยดำ้นพันธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรตรวจสำรพันธุกรรม
และควำมผิดปกติของทำรกในครรภ์ โดยมีกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำรกับ
โรงพยำบำลต่ำง ๆ ทั่ วประเทศ องค์กรกำรกุศล (ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย) สถำบนัศกึษำทำงกำรแพทย ์คลินิก และบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ทัง้
ภำครฐัและเอกชน 
         บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท อะนิวเดย ์จ ำกัด (“AND”) ประกอบ
ธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยี ที่เก่ียวกบัสขุภำพและ
สขุอนำมยั อำทิ เครื่องดกัจบัยงุและแมลงดูดเลือด และชุดก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและ
ชีวภำพหกปนเป้ือน นอกจำกนี ้บรษิัทยงัเขำ้ลงทุนในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำ
ทอรี่ แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ำกัด (“Pro-Lab”) ที่ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกับหอ้งปฏิบัติกำร
ตรวจวิเครำะหท์ำงกำรแพทย ์(ห้อง Lab) เป็นกำรให้บริกำรรบัวินัจฉัย/ตรวจ และ
วิเครำะหโ์รคเฉพำะทำงหรือโรคติดต่อ 

ที่ตัง้ส ำนกังำน : 634/4 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ แขวงวังทองหลำง เขตวัง
ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์ : (66) 02 - 725 - 0888 
โทรสำร : (66) 02 - 725 - 0880 
ที่ตัง้คลงัสินคำ้ : มีทัง้หมด 2 อำคำร 

คลัง ทีต่ั้ง 
อำคำร A 31 ซอยลำดพรำ้ว 80 แยก 12 แขวงวงัทองหลำง 

เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
อำคำร B 31/1 ซอยลำดพรำ้ว 80 แยก 12 แขวงวงัทองหลำง 

เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร  
เว็บไซต ์(URL) : http://www.winnergymedical.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 200,000,000 บำท (สองรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
(ก่อนเสนอขำย IPO) 

: 140,000,000 บำท (หน่ึงรอ้ยสี่สิบลำ้นบำทถว้น) 

ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
(หลงัเสนอขำย IPO) 

: 200,000,000 บำท (สองรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 

มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวต้่อหุน้ : 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
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8.2 ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย 

1) บริษัท อะนิวเดย ์จ ำกัด (AND) 
ชื่อภำษำองักฤษ : A New Day Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : จ ำหน่ำยผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี ที่เก่ียวกับสขุภำพ

และสขุอนำมยั 
ทนุจดทะเบียน : 33,000,000 บำท (สำมสิบสำมลำ้นบำทถว้น) 
มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวต้่อหุน้ : 10 บำท (สิบบำท) 

 

8.3 ข้อมูลของบคุคลอ้ำงอิงอื่น ๆ 

8.3.1 นำยทะเบยีน
หลกัทรพัยห์ุน้
สำมญั 

 บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 1 อำคำร B 
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์: (66) 02 - 009 9000 
โทรสำร : (66) 02 - 009 9991 
TSD Call Center : (66) 02 - 009 9999 
 

8.3.2 ผูส้อบบญัชี  บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบยีน 3500 
เลขที่ 100/72 ชัน้ 22 อำคำรว่องวำนิช บี อำคำรเลขที่ 100/2 ถนนพระรำมเกำ้ 
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 
โทรศพัท ์ (66) 02 - 645 0109 
โทรสำร (66) 02 - 645 0110 
 

8.3.3 ผูต้รวจสอบ
ภำยใน 

 บรษิัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 
เลขที่ 412 ซอยรตันำธิเบศร ์18 ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดั
นนทบรุ ี11000 
โทรศพัท ์(66) 02 - 156 8467 
โทรสำร    - ไม่มี - 
 

8.3.4 ที่ปรกึษำกำรเงิน 
 

 บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ชัน้ 10  
หอ้ง 1011-1012 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์(66) 02 - 264 5678  
โทรสำร (66) 02 - 264 5679 
 

8.3.5 ที่ปรกึษำ
กฎหมำย 

 บรษิัท เอ็มเอสซี อินเตอรเ์นชั่นแนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ำกดั 
เลขที่ 90 อำคำรบี ชัน้ 29 หอ้ง 2901ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง 
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์(66) 02 - 168 3270 - 3 
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8.4 สัญญำทำงกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเขำ้ท ำสัญญำเงินกูก้ับสถำบันกำรเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งนี ้สญัญำเงินกูก้ับสถำบันกำรเงินดังกล่ำวของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่บรษิัทและบรษิทัย่อยตอ้งปฏิบตัิตำม ตลอดจนขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกบัเหตุผิดนดั ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนทั่วไปของสญัญำ โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัของ
สญัญำเงินกู ้ดงันี ้

 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
1. บริษัท สถำบั น ก ำ รเงิน ใน

ประเทศไทยแห่งที่ 1 
วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) 
จ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท 
 

-ไม่มี- MLR-0.5% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินเพ่ือออกหนงัสือค ำ้ประกนั (LG) 
จ ำนวน 46 ลำ้นบำท 

1.19 ลำ้นบำท 1.25% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

สถำบั น ก ำ รเงิน ใน
ประเทศไทยแห่งที่ 2 

วงเงินกูร้ะยะยำว (Loan 1) 
จ ำนวน 7.00 ลำ้นบำท 

5.05 ลำ้นบำท MLR-0.5 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

3 ปี นบัจำกวนัเบิกเงินกูใ้น
แต่ละครัง้ 

• ผู้กู้ตกลงด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุน้ (D/E Ratio) ไม่เกิน
กว่ำ 2.5 เท่ำ 

• ผู้ กู้ ต ก ล ง ด ำ ร ง อั ต ร ำ ส่ ว น
ควำมสำมำรถ ในกำรช ำระหนี ้



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.8 ส่วนที่ 2.2.8 หนำ้ที่ 4 
 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
(DSCR) ไม่ต ่ำกว่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ 

• ผู้กู้ตกลงด ำเนินกำรให้นำยสุเมธ 
ดำรกำนนท์/1 และครอบครัวด ำรง
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท วินเนอร์
ยี่  โฮลดิ ้ง จ ำกัด  ทั้งทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 75 ทั้งนี ้
กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยใ์หด้  ำรงอตัรำส่วนกำรถือ
หุน้ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 

ทั้งนี ้ บริษัทได้รับหนังสือจำก
สถำบนักำรเงิน ลงวนัที่ 25 กมุภำพนัธ ์
2564 ให้ควำมยินยอมผ่อนผันเรื่อง
กำ รด ำ รงสั ด ส่ วน  D/E Ratio แ ล ะ 
DSCR และส ำหรับกำรด ำรงสัดส่วน
กำรถือหุน้นำยสุเมธ ดำรกำนนท ์และ
ครอบครวั ในบริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ำกัด  สถำบันกำรเงินยังคงรักษำ
เงื่อนไขนีไ้วใ้นสญัญำ 

 
 
 

 
/1 นำยสเุมธ ดำรกำนนท ์เป็นบดิำของนำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์และเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมจำกหมำยเหตใุนส่วนที่ 2.3 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ขอ้ 9.2.1 ผูถ้ือ

หุน้ใหญ ่



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.8 ส่วนที่ 2.2.8 หนำ้ที่ 5 
 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
 วงเงินกูร้ะยะยำว (Loan 2) 

จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท 
9.72 ลำ้นบำท MLR-2 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 

(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 
2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์

(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

3 ปี นบัจำกวนัเบิกเงินกูใ้น
แต่ละครัง้ 

• ผู้กู้ตกลงด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผูถ้ือหุน้ (D/E Ratio) ไม่เกิน
กว่ำ 2.5 เท่ำ 

• ผู้ กู้ ต ก ล ง ด ำ ร ง อั ต ร ำ ส่ ว น
ควำมสำมำรถ ในกำรช ำระหนี ้
(DSCR) ไม่ต ่ำกว่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ 

ทั้งนี ้ บริษัทได้รับหนังสือจำก
สถำบนักำรเงิน ลงวนัที่ 25 กมุภำพนัธ ์
2564 ให้ควำมยินยอมผ่อนผันเรื่อง
กำ รด ำ รงสั ด ส่ วน  D/E Ratio แ ล ะ 
DSCR 

 วงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) 
จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- MOR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินเพ่ือออกหนงัสือค ำ้ประกนั (LG) 
จ ำนวน 58.00 ลำ้นบำท 

51.42 ลำ้นบำท 1.10% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินตั๋วเงิน (PN) 
จ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 

30.30 ลำ้นบำท MMR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

 
 

-- - ไม่ระบ ุ- 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.8 ส่วนที่ 2.2.8 หนำ้ที่ 6 
 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
 วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ (L/C, T/R) 

จ ำนวน 53.00 ลำ้นบำท 
32.63 ลำ้นบำท MMR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 

(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 
2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์

(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ (FX) 
จ ำนวน 3.00 ลำ้นเหรียญสหรฐั 

0.29 ลำ้นเหรยีญสหรฐั 
0.03 ลำ้นยโูร 

0.008 ลำ้นดอลลำรส์ิงคโปร ์

-- 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

สถำบั น ก ำ รเงิน ใน
ประเทศไทยแห่งที่ 3 

วงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) 
จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- MOR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินเพ่ือออกหนงัสือค ำ้ประกนั (LG) 
จ ำนวน 29.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- 1.50% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ (L/C, T/R) 
จ ำนวน 70.00 ลำ้นบำท 

37.89 ลำ้นบำท MMR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินตั๋วเงิน (PN) 
จ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท 

20.00 ลำ้นบำท 2.00% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- • ผูกู้้ตกลงควบคุมสัดส่วนกำรถือหุ้น
บริษัทผู้กู้ไม่ให้มีกำรเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนกำรถือหุน้ต่ำงไปจำกสดัสว่น
กำรถือหุน้ ณ วนัท ำสญัญำนี ้เวน้แต่
จะได้รบัควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็น



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.8 ส่วนที่ 2.2.8 หนำ้ที่ 7 
 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
หนงัสือจำกผูใ้หกู้ ้

ทั้งนี ้ บริษัทได้รับสัญญำฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงิน ลง
วันที่ 20 เมษำยน 2564 ซึ่งระบุแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.13.5 โดยให้
ใชข้อ้ควำมดงัต่อไปนีแ้ทน “ใหก้ลุ่มดำร
กำนนท ์ด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มรวมกนัในอตัรำ
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 55 ของทนุจดทะเบียน
ทัง้หมดของบริษัทในทกุขณะ” 

 วงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ (FX) 
จ ำนวน 70.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- -- 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

สถำบั น ก ำ รเงิน ใน
ประเทศไทยแห่งที ่4 

วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ (L/C, T/R) 
จ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท 

0.58 ลำ้นบำท Prime Rate -1.
50% ต่อปี 

Open L/C : 
1.8% ต่อ 3 เดือน 

Engagement 
Fee 1.50% 

1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินตั๋วเงิน (PN) 
จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท 

3.00 ลำ้นบำท 2.00% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.8 ส่วนที่ 2.2.8 หนำ้ที่ 8 
 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
 วงเงินเพ่ือออกหนงัสือค ำ้ประกนั (LG) 

จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท 
-ไม่มี- 1.25% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 

(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 
2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์

(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ (FX) 
จ ำนวน 0.65 ลำ้นเหรียญสหรฐั 

-ไม่มี- -- 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

สถำบั น ก ำ รเงิน ใน
ประเทศไทยแห่งที่ 5 

วงเงินเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) 
จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- MOR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินเพื่อออกหนงัสือค ำ้ประกนั (LG) 
จ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- 1.15% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินตั๋วเงิน (PN) 
จ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- MMR 1) บริษทั วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ (L/C, T/R) 
จ ำนวน 65.00 ลำ้นบำท 
 

31.38 ลำ้นบำท MMR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

 

-- - ไม่ระบ ุ- 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.8 ส่วนที่ 2.2.8 หนำ้ที่ 9 
 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
 วงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหนำ้ (FX) 
จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 

6.40 ลำ้นบำท -- 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

สถำบั น ก ำ รเงิน ใน
ประเทศไทยแห่งที ่6 

วงเงินกูร้ะยะสัน้ 
จ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- MLR -1.62% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- • ผู้กู้ตกลงด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อ
ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น  (D/E Ratio 
Adjust) (โด ยพิ จ ำรณ ำ เงิน กู้ ยื ม
กรรมกำรเป็นส่วนทุน) ในปี 2559 
ไม่เกิน 4.0 เท่ำ และในปี 2560 เป็น
ตน้ไป ไม่เกิน 3.5 เท่ำ 

• ผูกู้ต้กลงด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ของ 
บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกัด ทุก
ขณะไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 88.75 

ทั้งนี ้ บริษัทได้รับหนังสือจำก
สถำบนักำรเงิน ลงวนัที่ 15 กมุภำพนัธ ์
2564 ใหค้วำมยินยอมยกเลิกเงื่อนไข
ทั้ง 2 ขอ้ เม่ือบริษัทเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เรียบรอ้ย
แลว้ ทัง้นี ้ระหว่ำงนี ้บริษัทยังคงไดร้บั
กำรผ่อนผันไม่ตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ทัง้ 2 ขอ้ จนถึงสิน้ปี 2564 
 
 
 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.2.8 ส่วนที่ 2.2.8 หนำ้ที่ 10 
 

ผู้กู ้ ผู้ใหสิ้นเช่ือ ประเภทสินเช่ือและวงเงิน 
ภำระหนี ้

(ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563) 
อัตรำดอกเบีย้ กำรค ำ้ประกัน ก ำหนดกำรช ำระเงินคืน 

ข้อก ำหนดเก่ียวกับอัตรำส่วนทำง
กำรเงินและสัดส่วนกำรถือหุ้นที่

ส ำคัญ 
2. บริษัทย่อย สถำบั น ก ำ รเงิน ใน

ประเทศไทยแห่งที่ 1 
วงเงินเพ่ือออกหนงัสือค ำ้ประกนั (LG) 
จ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- 1.50% 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

  วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ (L/C, T/R) 
จ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท 

-ไม่มี- MMR 1) บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั 
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

2) นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
(ค ำ้ประกนัเตม็วงเงนิ) 

-- - ไม่ระบ ุ- 

 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.3.9 ส่วนที่ 2.3.9 หนำ้ที่ 1 

ส่วนที ่2.3 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

9. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 

9.1. ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันที่  5 มีนำคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
400,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 140,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 280,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัแก่ประชำชนเป็นครัง้
แรกจ ำนวน 400,000,000 หุน้ บรษิัทจะมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 200,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
400,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 

  
ณ วันที ่ 

30 มิถุนายน 2563 

 ณ วันที ่5 มีนาคม 2564 
(ก่อนการเสนอขาย 

หุ้นสามัญแก่ประชาชน
เป็นคร้ังแรก) 

 
ภายหลังการเสนอขาย 
หุ้นสามัญแก่ประชาชน

เป็นคร้ังแรก 

ทุนจดทะเบียน  55,000,000 บำท 
(5,500,000 หุน้) 

 200,000,000 บำท 
(400,000,000 หุน้) 

 200,000,000 บำท 
(400,000,000 หุน้) 

ทุนเรียกช าระแล้ว  55,000,000 บำท 
(5,500,000 หุน้) 

 140,000,000 บำท 
(280,000,000 หุน้) 

 200,000,000 บำท 
 (400,000,000 หุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น  10.00 บำท  0.50 บำท  0.50 บำท 
 

9.2. ผู้ถือหุ้น 

9.2.1. ผู้ถือหุ้นใหญ่  

รำยชื่อผูถื้อหุน้และสดัส่วนกำรถือหุน้จำกทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้ ตำมที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ
หุน้ ณ วนัท่ี 5 มีนำคม 2564 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนเป็นครัง้แรกสรุปไดด้งันี ้

ล าดับ ชื่อผู้ถือหุน้ 

ก่อนเสนอขายหุน้สามัญตอ่
ประชาชนเป็นคร้ังแรก 

(Par = 0.50 บาท) 

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

(Par = 0.50 บาท) 
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มครอบครวันำยสเุมธ ดำรกำนนท ์ 276,339,060 84.79 276,339,060 59.35 
 1.1 บริษัท วนิเนอร์ยี ่เทรดดิง้ จ ำกดั/1 182,785,820 65.28 182,785,820 45.69 
 1.2 Dara Investment Limited/2 54,598,320 19.50 54,598,320 13.65 
 1.3 นำยนนัทยิะ ดำรกำนนท ์ 60 <0.01 60 <0.01 

2. นำงสำวจิณหธำน ์  ปัญญำศร/3 38,954,860 13.91 38,954,860 9.74 
3. นำงพินิจพร ดำรกำนนท ์เกษมทรพัย ์ 3,660,940 1.31 3,660,940 0.91 
 รวมก่อนเสนอขาย IPO 280,000,000 100.00 280,000,000 70.00 
 ประชาชนทั่วไป (IPO) -- -- 120,000,000 30.00 
 รวมหลังเสนอขาย IPO 280,000,000 100.00 400,000,000 100.00 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.3.9 ส่วนที่ 2.3.9 หนำ้ที่ 2 

หมายเหตุ : - นำยสเุมธ ดำรกำนนท ์เป็นบิดำของคณุนันทิยะ ดำรกำนนท ์ทัง้นี ้นำยสุเมธฯ และนำยนนัทิยะฯเป็นบคุคลที่กระท ำรว่มกัน 
(Concert Party)  

- นำงสำวจิณหธำน ์ปัญญำศร เป็นภรรยำของคณุนนัทิยะ ดำรกำนนท ์
 /1 บริษัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ จ ำกดั เป็น Non-Operating Holding Company ของครอบครวันำยสเุมธฯ ที่มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือ

ลงทนุในธุรกิจอ่ืนในอนำคต โดยรำยชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 10 มีนำคม 2564 ประกอบดว้ย 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล จ ำกดั(1) 4,844,998 51.00 

2. Dara Investment Limited 4,655,000 49.00 
3. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ 1 0.00 
4. นำงสำวจิณหธำน ์ ปัญญำศร 1 0.00 
 รวม 9,500,000 100.00 

 
หมำยเหต ุ:  (1) บริษัท วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล จ ำกัด เป็น Family Holding Company ของครอบครวันำย

สเุมธฯ โดยรำยชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 10 มีนำคม 2564 ประกอบดว้ย 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนสามัญ 

(หุ้น) 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

1. นำยสเุมธ ดำรกำนนท ์ 99,998 100.00 

2. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท์ 1 0.00 
3. นำงสำวจิณหธำน ์ ปัญญำศร 1 0.00 
 รวม 100,000 100.00 

 

/2 Dara Investment Limited เป็นบริษัทที่ตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจีน 
เพื่อถือหุน้ของครอบครวันำยสเุมธฯ โดยรำยชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 1 เมษำยน 2564 ประกอบดว้ย 

ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนสามัญ 

(หุน้) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. Dara International Inc.(2) 2,019,378 100.00 
 รวม 2,019,378 100.00 

 
หมำยเหต ุ:  (2) Dara International Inc. เป็นบริษัททีต่ัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของหมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน ประกอบธุรกิจ

กำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ณ วนัที่ 14 กรกฎำคม 2563 ประกอบดว้ย 

ล าดับ ช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นำยสเุมธ ดำรกำนนท์ 23,934 100.00 

2. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ 1 0.00 
 รวม 23,935 100.00 

/3 บคุคลล ำดบัที่ 3 เป็นภรรยำของบคุคลล ำดบัที่ 1.3 
 
9.2.2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุน้ 

- ไม่มี - 
 
9.2.3. การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

- ไม่มี - 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.3.9 ส่วนที่ 2.3.9 หนำ้ที่ 3 

9.3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

9.3.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เหลือจำกกำรหกัเงินส ำรองต่ำง ๆ 
ทกุประเภทท่ีกฎหมำยและบรษิัทก ำหนดไว ้โดยพิจำรณำจำกก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิัท โดยขึน้อยู่
กบัแผนกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต 
และตอ้งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย อย่ำงมีนยัส ำคญั ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือ ผูถื้อหุน้เห็นสมควร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และ
จะตอ้งน ำเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำและมีอ ำนำจอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเห็น
ว่ำบรษิัทมีผลก ำไรพอสมควรท่ีจะท ำเช่นนัน้ได ้แลว้ใหร้ำยงำนต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวถัดไป 
 
9.3.2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิที่เหลือจำกกำรหักเงินส ำรอง
ต่ำง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัทย่อยก ำหนดไว ้โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทย่อย โดยขึน้อยู่กับแผนกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็น และควำม
เหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต และตอ้งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนโดยปกติของบริษัทย่อย อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทย่อย และ/หรือ ผูถื้อหุน้เห็นสมควร 

คณะกรรมกำรบริษัทย่อยเป็นผูพ้ิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั และ
จะตอ้งน ำเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

คณะกรรมกำรบรษิัทย่อยเป็นผูพ้ิจำรณำและมีอ ำนำจอนมุตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อ
เห็นว่ำบรษิัทมีผลก ำไรพอสมควรท่ีจะท ำเช่นนัน้ได ้แลว้ใหร้ำยงำนต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวถดัไป 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.10       ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 1 

10. โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ล าดบัที่ 1 - 5 หมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามส านกังาน ก.ล.ต. 

/1 นายราชนัย ์อารยะวงศช์ยั เป็นผูท้ี่รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
/2 นางณชัชา โภชากรณ ์เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี (สมหุบ์ญัชี) 

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(นายนนัทิยะ ดารกานนท)์ คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

เลขานกุารบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ดา้นการเงิน 

(นายราชนัย ์อารยะวงศช์ยั)/1 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการขายและ
การตลาดผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพผูห้ญิงและ

ธุรกจิอื่น 
(นายมนสั สภุาพ) 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการขายและ
การตลาดผลิตภณัฑก์ารตรวจวินิจฉยัทาง
ธนาคารเลือดและวิทยาการเซลลต์น้ก าเนิด 

(นายบญุเถลงิ ค าปวนบตุร) 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ดา้นปฏิบตัิการ 

(นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา) 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้น
บญัชี 

(นางสาวฐิดาพชัร ์พรหมสวุรรณ)์ 

รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารดา้นการเงิน 

(นายกมล สกลุวรภทัรศิร)ิ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
(นางณชัชา โภชากรณ)์/2 

3 

1 

2 4 5 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นที่ 2.3.10 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 2 

10.1. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 
รายชื่อคณะกรรมการบรษิัท ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัดิ ์ โรจนส์รุกิตติ/1 ประธานคณะกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
2. นายพิศทุธ์ิ อารีมิตร/1 กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ/1 กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. พญ. เรณ ู อบุล/1 กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายอมัรณิ ภทัรนาวิก/2 กรรมการบรษิัท 
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
7. นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์ กรรมการบรษิัท 
8. นายมนสั สภุาพ กรรมการบรษิัท / รองประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
9. นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา/2 กรรมการบรษิัท 
หมายเหตุ : /1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่  2/2562 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อเขา้มาด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการอิสระ  
  /2  ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

- รายละเอียดประวตัิกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบบันี ้
ตามล าดบั 

 
 อนึ่ง นายอมัริณ ภทัรนาวิก นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์และนายนนัทิยะ ดารกานนท ์เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 
(นายสเุมธ ดารกานนท)์ ส่งเขา้มาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งนายสุเมธฯ ถือว่าเป็นผูม้ีอ  านาจควบคุมกิจการ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดนิยามในประกาศเก่ียวกับการออก
และเสนอขายหลกัทรพัย ์ส าหรบันายมนสั สภุาพ นายบุญเถลิง ค าปวนบตุร และนางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา เป็น
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ทัง้นี ้นายสเุมธฯ และนายนนัทิยะฯ เป็นบคุคลที่กระท ารว่มกนั (Concert Party)  
 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนันทิยะ ดารกานนท ์นายธนกร วิทยะสิรินันท ์นายมนัส 
สภุาพ นายบุญเถลิง ค าปวนบุตร นางสาวยอดจฑุา กุญชร ณ อยุธยา กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 
 ขอ้จ ากดัอ านาจของกรรมการ : - ไม่มี - 
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 สว่นที่ 2.3.10 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 3 

 ทัง้นี ้นำงสำวยอดจฑุำ กุญชร ณ อยธุยำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 26 สิงหำคม 2562 โดยนำงสำวยอดจฑุำฯ ไดผ่้ำนกำรอบรมหลกัสตูร
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิัท และมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในหลกักำร และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีของ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนเป็นผูม้ีประสบกำรณใ์นกำรท ำหนำ้ที่เลขำนุกำรบริษัท รวมถึงคุณสมบตัิอื่นที่สำมำรถ
ช่วยใหง้ำนเลขำนุกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (รำยละเอียดหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของ
เลขำนกุำรบรษิัทปรำกฎในหวัขอ้ 10.3 “เลขำนกุำรบรษิัท และผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูล
กำรท ำบญัชี”) 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม /  

จ านวนคร้ังของการประชุมทัง้หมด 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 

1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัดิ ์ โรจนส์รุกิตติ/1 2/9 7/7 
2. นายพิศทุธ์ิ อารีมิตร/1 2/9 7/7 
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ/1 0/9 7/7 
4. พญ. เรณ ู อบุล/1 2/9 7/7 
5. นายอมัรณิ ภทัรนาวิก/2 4/9 7/7 
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ 8/9 7/7 
7. นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์ 8/9 7/7 
8. นายมนสั สภุาพ 8/9 7/7 
9. นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร 7/9 7/7 
10. นางสาวยอดจฑุา  กญุชร ณ อยธุยา/2 4/9 7/7 
ทีม่า : ขอ้มลูจากบริษัท 
หมายเหตุ : /1 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2562 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 /2 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพิศทุธ์ิ อารีมิตร กรรมการตรวจสอบ 
3. พญ. เรณ ู อบุล กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนำงขวัญธิดำ วัฒนวรกิจกุล เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ และประสบกำรณ์เพียง

พอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี ้นำงสำววิมลพันธ์ อินทรพ์ร 
ต ำแหน่งผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังของการประชุมทัง้หมด 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 
1. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ 3/3 9/9 
2. นายพศิทุธ์ิ อารีมิตร 3/3 9/9 
3. พญ. เรณ ู อบุล 3/3 9/9 
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2562 มีมติแต่งตัง้กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ใหด้  ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรกเม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 
 

(3) คณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อคณะกรรมการบรหิาร ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวน 4 ท่าน โดย
มีรายละเอยีดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายนนัทิยะ ดารกานนท์/1 ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร/1 กรรมการบรหิาร 
3. นายมนสั สภุาพ/1 กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา/1 กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ : /1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่4/2562 เม่ือวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีมติแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริหาร 

 

ทัง้นี ้นำงสำวจิระนนัท ์คมใส เป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยกรรมการ

จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพิศทุธ์ิ อารีมิตร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : - ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่7/2562 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2562 มีมตแิต่งตัง้กรรมการบริษัททัง้ 3 ท่าน ใหด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2563 มีมติใหส้ตัยาบนัใน
การแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยใหเ้ริ่มมีผลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 
2562 

 

ทัง้นี ้นำงสำวยอดจฑุำ กญุชร ณ อยธุยำ เป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
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(5) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
รายชื่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยคณะท างานจ านวน 4 

ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนนัทิยะ ดารกานนท์/1 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นายมนสั สภุาพ/1 รองประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายบญุเถลงิ ค าปวนบตุร/1 กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นำยรำชนัย ์อารยะวงศช์ยั/2 กรรมการบรหิารความเส่ียง 

หมายเหตุ : /1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 /2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัที่ 8 กนัยายน 2563 มีมติแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

ทัง้นี ้นำงสำววมิลพนัธ ์อินทรพ์ร เป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 
 

10.2. คณะผู้บริหาร (Management Team) 

รายชื่อคณะผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายมนสั สภุาพ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการขายและการตลาดผลิตภณัฑ์

ดแูลสขุภาพผูห้ญิงและธุรกจิอื่น 
3. นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการขายและการตลาดผลิตภณัฑ์

การตรวจวินจิฉยัทางธนาคารเลือดและวิทยาการเซลลต์น้ก าเนดิ 
4. นายราชนัย ์อารยะวงศช์ยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
5. นางสาวยอดจฑุา   กญุชร ณ อยธุยา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ 
หมายเหตุ : - ล าดบัที่ 1 - 5 หมายถึง ผูบ้ริหารตามนยิามส านกังาน ก.ล.ต. 

- ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออก
ใหม่ 

- รายละเอียดประวตัิกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบบันี ้
ตามล าดบั 

 

10.3. เลขานุการบริษทั และผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ี

(1) เลขานุการบริษทั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ก าหนดใหค้ณะกรรมการ

บริษัทตอ้งจดัใหม้ีเลขานุการบริษัทรบัผิดชอบด าเนินการต่าง ๆ ในนามของบรษิัท หรือคณะกรรมการบรษิัท แลว้แต่กรณี 
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โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตัง้ใหน้างสาวยอดจุฑา  กุญชร ณ 
อยุธยา ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ี
อ  านาจควบคุม ผู้ที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
โดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษิัท) โดยมีขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ ์กฎหมาย แนวปฏิบตัิ ตลอดจนหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบรษิัทควรรบัทราบ 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ประสานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3. ดูแลและจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชมุคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ รวมถึงกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ 

4. จดัท าและจดัเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้
4.1. ทะเบยีนกรรมการ 
4.2. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบรษิัท 
4.3. หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

5. จดัท าและเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผูบ้รหิาร 
6. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 
7. ดูแลเรื่องการเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น

เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว ้
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation) เพื่อให้ผู้ที่ เข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการท่านใหม่ของบริษัทไดร้บัทราบขอ้มูลของบริษัท กฎระเบียบ นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่ อการท าหน้าที่ ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ 

10. ใหข้อ้มลูและค าแนะน าแก่คณะกรรมการในส่วนท่ีเก่ียวกบัแผนการพฒันาและสืบทอดงาน 
11. ดแูล และใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการประเมินตนเอง

ของ คณะกรรมการใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะและสภาพของธุรกิจของบรษิัท 
12. ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบตัิตามหลกัการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 
13. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
14. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมาย 

 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นที่ 2.3.10 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 7 

(2) ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ี
นางณัชชา โภชากรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ที่ไดร้บัมอบหมายให้รบัผิดชอบ

โดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัชี ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกรรมทางบญัชีของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทและมาตรฐานทางบัญชี โดยนางณัชชา โภชากรณ์ เข้า
รว่มงานในดา้นการท าบญัชีของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ทัง้นี ้ขอ้มลูและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งของผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ  านาจควบคุม ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษิัท) 
 

10.4. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประจ าปี 2564 
ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติภายในเดือนเมษายน 2564 ต่อไป โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 

ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง/คน) 

1. คณะกรรมการบริษัท  
- ประธาน 30,000 
- กรรมการ 15,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธาน 20,000 
- กรรมการ 15,000 

3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ /1  
- ประธาน 15,000 
- กรรมการ 10,000 

หมายเหต ุ: /1 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการ
บริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 - บริษัทก าหนดค่าตอบแทน โดยการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

 - กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร พนักงานบริษัท บริษัทผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือตวัแทนผูถ้ือหุน้ใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย ซึ่งกรรมการที่ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าวมี
จ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

1. นายอมัริณ ภทัรนาวิก เป็นตวัแทนผูถ้ือหุน้ใหญ่ (นายสเุมธ ดารกานนท)์ 
2. นายธนกร วิทยะสิรินนัท ์ เป็นตวัแทนผูถ้ือหุน้ใหญ่ (นายสเุมธ ดารกานนท)์ 
3. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ เป็นผูบ้ริหาร/พนกังานบริษัท/เป็นตวัแทนผูถ้ือหุน้ใหญ่  
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(นายสเุมธ ดารกานนท)์ 
4. นายมนสั สภุาพ  เป็นผูบ้ริหาร/พนกังานบริษัท 
5. นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร เป็นผูบ้ริหาร/พนกังานบริษัท 
6. นางสาวยอดจฑุา  กญุชร ณ อยธุยา เป็นผูบ้ริหาร/พนกังานบริษัท 

 
โบนัสกรรมการ  

- ไม่มี - 
 
 ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทที่เป็นตวัแทนของบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีจ านวน 3 ท่าน คือ นายนนัทิยะ 
ดารกานนท,์ นายธนกร วิทยะสิรนินัท,์ นายมนสั สภุาพ ซึ่งไม่ไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนอื่นท่ีไม่ใช่ตวั
เงินจากบรษิัทย่อย 
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ในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 คณะกรรมการได้รับเบีย้ประชุม โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
หน่วย : บาท 

รายชื่อ 

ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ
บรษัิท 

กรรมการ
ตรวจสอบ/3 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/4 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง/5 

รวม 
กรรมการ
บรษัิท 

กรรมการ
ตรวจสอบ/3 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/4 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง/5 

รวม 

1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกติติ/1 60,000 -- -- -- 60,000 210,000 -- -- -- 210,000 

2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร/1 30,000 45,000 -- -- 75,000 105,000 135,000 60,000 -- 300,000 

3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ/1 -- 60,000 -- -- 60,000 105,000 180,000 40,000 -- 325,000 

4. พญ. เรณ ู อบุล/1 30,000 45,000 -- -- 75,000 105,000 135,000 -- -- 260,000 

5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก/2 --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

8. นายมนสั สภุาพ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- 

10. นางสาวยอดจฑุา  กญุชร ณ อยธุยา/2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

หมายเหตุ : - ในอดีตบริษัทไม่เคยก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมาที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ไดมี้มติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยใหมี้ผลบงัคบั
ใชต้ัง้แต่เดือนมกราคม 2563 

 /1 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 /2 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 2/2562 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 /3 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2562 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรกเม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 
 /4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2562 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทจัดใหมี้การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนครัง้

แรกเม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2563 
 /5 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยงัไม่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นที่ 2.3.10 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 10 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บรษิัทและบรษิัทย่อย มีค่าตอบแทนผูบ้รหิารในปี 2562 และปี 2563 ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน (คน) ล้านบาท จ านวน (คน) ล้านบาท 
เงนิเดือน และค่าตอบแทนอื่น/1 5 25.22 5 26.69 

หมายเหต ุ:  /1  ค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ โบนสั เงินสมทบน าส่งประกนัสงัคม ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และสวสัดิการอ่ืนๆ 
 
 ทั้งนี ้ผู้บริหารบริษัทที่เป็นตัวแทนของบริษัทเขา้ไปเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยมีจ านวน 1 ท่าน คือ นายมนัส 
สภุาพ ซึ่งไม่ไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนอื่นท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากบรษิัทย่อย 
 

(2) คา่ตอบแทนอืน่ 
(ก) เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

บริษัทจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชีพใหก้ับผูบ้ริหารในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงินเดือน ตาม
อายุการท างาน ซึ่งในปี 2562 และปี 2563 บรษิัทไม่มีการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุฯ เนื่องจากบริษัทจดัตัง้กองทนุฯ แลว้
เสรจ็เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 โดยบรษิัทเริ่มจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุฯ ตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป 

 
(ข) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 

ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย จ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
10 ของจ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย IPO โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทหรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีมติ
อนมุตัิรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการของบรษิัท และบรษิัทย่อย  

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัท
และบริษัทย่อย เท่ากับราคาที่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในคราวนี ้โดยรายละเอียดของกรรมการ และ
ผูบ้รหิารที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั มีดงันี ้

 ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง / บริษัท 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรสูงสุดไม่เกิน 

(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้น
สามัญทีเ่สนอขายใน

คร้ังนี้ 
1 ผศ.ดร.นพ. เทิดศกัด์ิ  ประธานคณะกรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ 
400,000 0.33% 

2 นายพิศทุธิ ์อารีมิตร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
/ กรรมการตรวจสอบ 

350,000 0.29% 

3 นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

350,000 0.29% 

4 พญ. เรณ ูอบุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
/ กรรมการตรวจสอบ 

350,000 0.29% 

5 นายอมัริณ ภทัรนาวิก กรรมการบริษัท 300,000 0.25% 
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 ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง / บริษัท 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรสูงสุดไม่เกิน 

(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้น
สามัญทีเ่สนอขายใน

คร้ังนี้ 
6 นายธนกร วิทยะสิรินนัท ์ กรรมการบริษัท 300,000 0.25% 
7 นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ กรรมการบริษัท / ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4,334,700 3.61%/1 

8 นายมนสั สภุาพ กรรมการบริษัท / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการขายและ
การตลาดผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพ
ผูห้ญิงและธุรกิจอื่น 

686,800 0.57% 

9 นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร กรรมการบริษัท / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการขายและ
การตลาดผลิตภณัฑก์ารตรวจ
วินิจฉัยทางธนาคารเลือดและ
วิทยาการเซลลต์น้ก าเนิด 

554,700 0.46% 

10ษ นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา กรรมการบริษัท / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นปฏิบตัิการ 

680,400 0.57% 

11 นายราชนัย ์อารยะวงศช์ยั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงิน 

51,600 0.04% 

รวมกำรจัดสรรหุน้สำมัญใหก้รรมกำร และผู้บริหำร 8,358,200 6.97% 

รวมกำรจัดสรรหุน้สำมัญใหพ้นักงำน 3,641,800 3.03% 

รวมกำรจัดสรรหุน้สำมัญใหก้รรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 12,000,000 10.00% 
หมายเหตุ  /1   ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้นายนันทิยะ ดารกานนท ์จะมีสดัส่วนการถือหุน้ไม่

เกิน 1.08% ของจ านวนหุน้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้ทั้งนี ้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ราย มีสดัส่วนการถือหุน้รายละไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้

/2   กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัในครัง้นี ้ไม่มีรายที่ไดร้บัจัดสรรหุน้สามญัเกินกว่ารอ้ยละหา้
ของจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขายในครัง้นี ้

 
(3) นโยบายและวิธกี าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทก าหนดกรอบ และนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ รวมถึงสอดคลอ้งกับค่าตอบแทนของบรษิัทซึ่งอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั และบรษิัทมีขนาดใกลเ้คียงกัน
ควบคู่ไปดว้ย และท าการปรบัปรุงเมื่อมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และเพียง
พอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไว ้โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาและ
เสนองบประมาณค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิ 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำร มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินเฉพำะค่ำเบี ้ยประชุม โดยไม่มี
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ เช่น โบนสั เงินเดือนประจ ำ เป็นตน้ ซึ่งกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร พนกังำนบริษัท 
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บรษิัทผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร หรือ
กรรมกำรชดุย่อย 

- ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร มีก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในรูปแบบเงินเดือนคงที่ ซึ่งก ำหนดใหอ้ยู่ใน
อัตรำที่ เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน และปริมำณงำน และมีกำรจ่ำยโบนัส เงินสมทบน ำส่ง
ประกันสังคม ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน และสวสัดิกำรอื่น ๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนักงำน ใน
กรณีที่บรษิัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน บรษิัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยโบนสั เพื่อเป็นกำรสรำ้งขวญัและ
ก ำลงัใจใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนกังำน โดยจะพิจำรณำกำรจ่ำยโบนสัจำกก ำไรสทุธิ และควำมส ำเร็จ
ตำม KPI ที่บรษิัทก ำหนดของแต่ละบคุคลและฝ่ำยงำน นอกจำกนี ้บรษิัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
อื่น ๆ เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนกังำนในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงินเดือน ตาม
อายกุารท างาน 

 
ทั้งนี ้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารประจ าปี 2564 ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด และเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 

10.5. บุคลากร 

(1) จ านวนบคุลากรของบริษทั และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำนแบง่ตามฝ่ายงาน ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

และ ณ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวนคน (คน) 

ณ 31 ธ.ค.61/1 ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค. 63 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

1. ฝ่ายบญัช ี 10 10 11 

2. ฝ่ายควบคมุวงเงินและเรง่รดัหนีสิ้น 11 11 11 

3. ฝ่ำยบคุคล 4 4 4 

4. ฝ่ายธุรการ 9 8 9 

5. ฝ่ำยจดัซือ้ และต่ำงประเทศ 3 3 4 

6. ฝ่ายขาย 63 59 60 

7. ฝ่ายไอที 2 5 2 

8. ฝ่ายคลงัสินคา้ 10 11 5 

9. ฝ่ายขนส่ง -- -- 5 

10. ฝ่ายวิศวกร&ซ่อมบ ารุง 14 13 18 

11. ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ -- 4 3 

12. ฝ่ายน าเขา้และประสานงานราชการ 5 4 4 

13. ฝ่ายส านกังาน 15 15 7 

14. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัดแูล -- -- 1 
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ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวนคน (คน) 

ณ 31 ธ.ค.61/1 ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค. 63 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

15. ฝ่ายตรวจสอบภายใน -- -- 1 

รวมจ านวนพนักงานทัง้หมด 146 147 145 
หมายเหต ุ: /1 ณ 31 ธ.ค. 61 เป็นจ านวนพนกังานทัง้หมดของกลุ่มบริษัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั เนื่องจากในปี 2562 บริษัทและบริษัท

ย่อย รบัโอนพนักงานจากกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และเพื่อ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 
(2) การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอย่างมนัียส าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา 

บรษิัทและบรษิัทย่อย ไมม่ีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัในชว่ง 3 ปีผ่านมา 
 

(3) ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษทัย่อย 
บรษิัทและบรษิัทยอ่ย มีคา่ตอบแทนบคุลากรในปี 2561 ถึงปี 2563 ดงันี ้ 
ค่ำตอบแทนบุคลำกร 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
ปี 2561/1 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิเดือน และค่าตอบแทนอื่น/2 55.26 56.47 58.39 
หมายเหตุ : /1 ในปี 2561 เป็นค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดของกลุ่มบริษัทภายใตก้ารควบคุม

เดียวกัน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย รบัโอนพนักงานจากกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุม
เดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการบริหารจดัการ และเพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต 

 /2 ค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ โบนัส เงินสมทบน าส่งประกนัสงัคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการ
อ่ืนๆ 

 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ไม่เกิน 3,641,800 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 3.03 ของจ านวนหุน้ที่เสนอขาย IPO เท่ากับราคาที่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) ในคราวนี ้ทัง้นี ้พนกังานที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัในครัง้นี ้ไม่มีรายที่ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเกิน
กว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขายในครัง้นี ้

 
(4) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บรษิัทไดจ้ดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชพีภำยใตก้ำรจดักำรของกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ไทยพำณิชย ์มำสเตอร์
ฟันด ์ตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยจะหกัเงินสะสมจำกค่ำจำ้งในอตัรำ
รอ้ยละ 3 และบรษิัทรวมทัง้บริษัทย่อยจะจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนฯ ในอตัรำรอ้ยละ 2 ของเงินเดือนตำมอำยกุำรท ำงำน
ของพนกังำน โดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 
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10.6. ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญใน 3 ปีทีผ่่านมา 

ในปี 2563 บริษัทมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน โดยมีมลูหนีเ้ป็นจ านวนเงิน 0.91 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 
ศาลแรงงานกลางมีค าพิพากษา ให้บริษัทช าระเงินแก่โจทก์จ านวน 0.57 ล้านบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี
นบัตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2563 ปัจจุบันเมื่อวนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทอยู่ระหว่างยื่นอุธรณต์่อศาล ทัง้นี ้ขอ้พิพาท
ดา้นแรงงานดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัของบรษิัท 

 

10.7. นโยบายพฒันาบุคลากร 

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักและใหค้วำมส ำคัญแก่พนักงำนและลูกจำ้งของบริษัทเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเชื่อว่ำ
พนักงำน และลูกจ้ำงคือปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยน ำพำบริษัท ให้ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์องบริษัท จึงได้
ส่งเสริมใหม้ีกำรพฒันำควำมรูข้องพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
ตลอดจนส่งเสรมิกำรท ำงำนรว่มกนัอย่ำงเป็นทีม และกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ยกนัอย่ำงสภุำพ 
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11. การก ากับดูแลกิจการ 
 

11.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควำมส ำคัญในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบรษิัทใหส้ำมำรถเติบโต รวมถึงเป็นกำรเพิ่มมลูค่ำ และผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย
ในระยะยำว โดยยึดหลกัตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance 
Code for listed companies 2017 ตำมแนวทำงที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท มำปรบัใชซ้ึ่งประกอบไปดว้ยหลกัปฏิบตัิ 8 หลกั ดงันี ้
 

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

 

บริษัทก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทไวอ้ย่ำงชดัเจนตำมรำยละเอียดที่ระบุไวใ้นกฎ
บัตรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะมีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีหน้ำที่ส  ำคัญในกำรก ำหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำน รวมไปถึงกำรจดัสรรทรพัยำกรที่จ  ำเป็น เพื่อใหบุ้คลำกรของบริษัทสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่
วำงไว ้โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปอย่ำง
เหมำะสม 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมี จริยธรรม เคำรพสิทธิ และ
รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และใหบ้ริษัท
สำมำรถปรบัตวัเพื่อรองรบัควำมเปล่ียนแปลงจำกปัจจยัต่ำง ๆ อยู่เสมอ โดยยงัคงรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อให้
บรษิัทสำมำรถมีผลประกอบกำรท่ีดีและเพื่อประโยชนร์ะยะยำวแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัไดก้ ำหนดหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและจะก ำกับ
ดูแลให้กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ก ำหนดด้วยควำมรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั (Duty of Care) และซื่อสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) โดยเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท บนพืน้ฐำนขอ้มลู
ที่เพียงพอ และไม่มีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มในเรื่องที่ตดัสินใจ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมกำร และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
และกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใสและทนัเวลำ (Duty of Disclosure) 

คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดใหโ้ครงสรำ้งคณะกรรมกำรประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิที่มีคณุสมบตัิหลำกหลำยทัง้ใน
ดำ้นเพศ ทกัษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ประสบกำรณ ์และควำมสำมำรถที่เป็นประโยชนแ์ละเพียงพอในกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ (Board Diversity) โดยคณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน 
โดยจะตอ้งมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน เพื่อเป็นกำร
ถ่วงดุลคณะกรรมกำร ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบรษิัทเป็นอ ำนำจของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมกำรไม่นอ้ย
กว่ำกึ่งหน่ึงจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 

นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจ ำนวนทัง้สิน้ 4 คณะ เพื่อท ำหนำ้ที่ในกำร
กลั่นกรองงำนและช่วยในกำรบรหิำรงำนของบรษิัท ดงันี ้
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- คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 
- คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
- คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) 
- คณะกรรมกำรบรหิำร (Executive Committee) 

ในกำรนี ้บริษัทไดจ้ัดท ำกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งระบุถึงอ ำนำจ 
หน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบ โครงสรำ้ง คุณสมบัติกรรมกำร คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ หลักเกณฑ์ในกำ รสรรหำและแต่งตั้ง
กรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรประชมุ รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท โดยไดร้บักำร
อนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 
 

หลักปฏิบัติ 2 : ก าหนดวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดวัตถุประสงค ์และเป้ำหมำยที่ส ำคัญของบริษัท โดยเป็นไปตำม วิสัยทัศน ์พันธกิจ 
และค่ำนิยมองคก์ร รวมถึงกลยทุธ ์เป้ำหมำย และแผนงำนประจ ำปี เพื่อใหบ้คุลำกรปฏิบตัิตำมเพื่อใหบ้รษิัทมุ่งไปสู่เป้ำหมำย
ดงักล่ำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้รวมถึงส่งเสริมใหบ้รษิัทมีควำมยั่ งยืน โดยค ำนึงถึงสรำ้งคณุค่ำใหท้ัง้บรษิัท ลกูคำ้ ผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และมีกำรน ำวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสมและปลอดภยั 
 

ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่ำนิยมองคก์ร ไวด้งันี ้
 

วิสัยทัศน ์
สรำ้งสรรคน์ิยำมใหม่ของกำรดูแลรกัษำสุขภำพในประเทศไทยดว้ยกำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมทำงกำรแพทยท์ี่

ทนัสมยั 
 

พันธกิจ 
มุ่งมั่นที่จะพฒันำศกัยภำพและคณุภำพชีวิตของผูค้นในประเทศไทย ผ่ำนกำรสรรหำและน ำเสนอเทคโนโลยีทำงกำร

แพทยช์ัน้เยี่ยมจำกทั่วโลกที่บคุคลำกรดำ้นกำรแพทยต์อ้งกำรใช ้และใหผ้ลตอบแทนท่ีสมเหตสุมผลแก่ผูล้งทนุ พรอ้มทัง้สรำ้ง
ควำมภมูิใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุคน 
 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีมี่ประสิทธิผล 
 

คณะกรรมกำรบรษิัทตอ้งประกอบดว้ยบคุคลผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อ
ประโยชนแ์ก่บริษัท รวมถึงเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่ำย เป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยของบริษัท ทัง้นี ้กฎบัตร
คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหม้ีกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน เพื่อถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำงเหมำะสม โดยรำยละเอียดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษัท คุณสมบัติประธำนกรรมกำร คุณสมบัติกรรมกำรบริษัท วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำร
ประชุม อ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ กำรคดัเลือก กำรก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นไป
ตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ 

คณะกรรมกำรบรษิัทยงัไดก้ ำกบัดูแลใหม้ีกระบวนกำรสรรหำและเลือกตัง้บคุคลเขำ้เป็นกรรมกำรบรษิัทอย่ำงโปรง่ใส 
ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้ ตลอดจนมีกำรก ำหนด
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดใหม้ีควำมเหมำะสมกับหน้ำที่ควำม
รบัผิดชอบ และมีแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อน ำพำองคก์รใหส้ำมำรถบรรลเุป้ำหมำยหลกัของบริษัทที่ไดว้ำงไว ้โดยได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรสรรหำ และก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิเป็นประจ ำทกุปี 

บริษัทจดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรเป็นรำยบุคคล อย่ำงนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ โดยก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิัทเป็นตวัแทนจดัส่งแบบประเมินตนเอง (self-assessment) ของกรรมกำร ซึ่งแบบประเมินนี ้
เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดใ้ชเ้ป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ในประเด็นต่ำง ๆ ระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำว่ำได้มีกำรก ำกบัดแูลอย่ำงเพียงพอตำมอ ำนำจหนำ้ที่ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎ
บตัรหรือไม่ หลงัจำกนัน้เลขำนกุำรบรษิัทจะท ำกำรสรุปผลคะแนน พรอ้มเปิดเผยกระบวนกำร และหลกัเกณฑใ์นกำรประเมิน 
เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำ
รบัทรำบ และน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

นอกจำกนั้น ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนมีหนำ้ที่ในกำรจดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นประจ ำทกุปี โดยใชบ้รรทดัฐำน
ที่ไดต้กลงกนัไวล่้วงหนำ้ตำมเกณฑท์ี่เป็นรูปธรรม และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้ผลกำรประเมิน
ดงักล่ำวจะถกูน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรต่อไป 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์พื่อท ำหนำ้ที่จดัท ำ
และจัดเก็บรกัษำเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมทั้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร และกำรอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนท ำหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑต์่ำง ๆ รวมทัง้ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำกับดูแลกิจกำร 
และกำรท ำหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัทที่เก่ียวขอ้งซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ ทั้งนี ้เป็นไปตำมบทบำทหนำ้ที่ของ
เลขำนุกำรบริษัทตำมที่บริษัทไดก้ ำหนดไว้ นอกจำกนั้น เลขำนุกำรบริษัทยังเป็นผู้มีหน้ำที่ดูแล และจัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท กำรประชมุคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งเลขำนกุำรบรษิัทท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำร
ชดุย่อยนัน้ ๆ รวมถึงกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

เลขำนุกำรบริษัทจะตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้งตอ้ง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัท รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบรษิัท 
และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รำยละเอียดเก่ียวกับหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทซึ่งไดก้ ำหนดไวเ้ป็นลำยลักษณ์
อกัษร 
 
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร 
 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดคุณสมบัติของประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสรรหำบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติและประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อบริษัท เขำ้ร่วมปฏิบัติงำนกับบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมกฎบตัรประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยได้
ก ำหนดกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจน ในระดบัที่เหมำะสมกับหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ รวมถึง
สอดคลอ้งกับค่ำตอบแทนของบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนำดใกลเ้คียงกันควบคู่กันไปดว้ย และท ำกำร
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ปรบัปรุงเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลง ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะตอ้งอยู่ในระดับที่เหมำะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษำ
กรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนองบประมำณ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละปี เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ 

อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่เป็นผูบ้รหิำร พนกังำนบรษิัท หรือบรษิัทผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทน
ในฐำนะกรรมกำร หรือกรรมกำรชดุย่อยแต่อย่ำงใด 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและทบทวนกรอบและนโยบำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี 

คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้ง และควำมสมัพันธข์องผูถื้อหุน้ซึ่งอำจมีผลต่ออ ำนำจกำรควบคุม
กำรบรหิำรจดักำร 

ในดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหม้ีจ ำนวน ควำมรู ้
ทกัษะ ประสบกำรณ ์และแรงจูงใจที่เหมำะสม โดยมีนโยบำยส่งเสรมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู และเลขำนุกำรบรษิัทได้
เขำ้รบักำรอบรมเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดอบรมภำยในองคก์ร และจำก
สถำบนัภำยนอกอื่น ๆ เช่น ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำรเขำ้ใหม่ เพื่อใหก้รรมกำรมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยมอบหมำยให้
เลขำนกุำรบรษิัทจดัเตรียมขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบับรษิัท ไดแ้ก่ โครงสรำ้งองคก์ร โครงสรำ้งผูบ้รหิำร ขอ้มลูธุรกิจและลกัษณะ
กำรด ำเนินงำน ระเบียบขอ้บงัคบั และนโยบำยต่ำง ๆ ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึง
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่
เก่ียวขอ้งใหแ้ก่กรรมกำรเขำ้ใหม่ไดร้บัทรำบ เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ใจในธรุกิจและกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ตลอดจนรบัทรำบถึง
บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หรือกรรมกำรอิสระ (แลว้แต่กรณี) ใหก้บับรษิัท 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง จึง
ก ำหนดใหม้ีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (succession plan) เพื่อก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือก และสืบทอด
ต ำแหน่งส ำหรบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยมีกระบวนกำรที่โปรง่ใส ซึ่งจะตอ้งพิจำรณำจำกควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม ประสบกำรณ ์และจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ และจัดท ำแผนกำรพัฒนำประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อเตรียมพรอ้มบุคคลที่มีศักยภำพให้สำมำรถสืบทอดต ำแหน่งงำนในกรณีที่
ต  ำแหน่งว่ำงลง และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทไดท้รำบปีละ 1 ครัง้ เป็นอย่ำงนอ้ย 
 
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
 

คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำนวตักรรมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทจึงสนบัสนนุใหฝ่้ำย
จดักำรสรรหำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีมีนวตักรรม และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั สรำ้งประโยชนต์่อสงัคม กำรใชง้ำนของลกูคำ้ ควบคู่
ไปกับกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชง้ำนในองคก์ร โดยจดัใหม้ีกรอบ
กำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองคก์รตำมควำมเหมำะสมเพื่อพัฒนำกระบวนกำร
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ด ำเนินงำน และบรหิำรควำมเส่ียงของกิจกำร เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรไดอ้ย่ำง
ยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดแูลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
เรื่องดงักล่ำวจะสะทอ้นอยู่ในแผนกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำย และกลยุทธท์ำงธุรกิจ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรพัฒนำ จัดสรร และจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลเพื่อน ำไปใชใ้นกำรบรรลวุตัถปุระสงค ์เป้ำหมำย และกลยทุธท์ำงธุรกิจของบรษิัท โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำร
พฒันำทรพัยำกรตลอดสำย 
 

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยใน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบรหิำรจดักำรองคก์รอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสงูสดุ จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
ท ำหน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบกำรก ำกับดูแลที่ดี และกำรให้ควำมเห็นที่
ตรงไปตรงมำต่อรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนเปิดโอกำสใหฝ่้ำยจดักำร และผูส้อบบญัชีไดม้ี
กำรปรกึษำหำรือเพื่อจดักำรควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ และเพื่อใหร้ำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ มีคุณภำพที่ดี และมี
มูลค่ำเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด โดยกรรมกำรตรวจสอบจะต้องประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด เป็นจ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดของบริษัท และไม่น้อยกว่ำ 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ หรือ
ประสบกำรณด์ำ้นบญัชีหรือกำรเงิน และมีควำมรูต้่อเนื่องเก่ียวกับเหตุที่มีต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำยงำนทำงกำรเงิน ทัง้นี ้
รำยละเอียดเก่ียวกับองคป์ระกอบคณะกรรมกำรตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมกำรตรวจสอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำร
ประชมุ อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเพื่อท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลบรหิำรควำมเส่ียง
ของบริษัท ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบหรือ
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอเหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเส่ียง และกำรควบคมุภำยใน
ที่เพียงพอและเหมำะสม ดงันี ้

1. จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
2. นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) 
3. นโยบำยรำยกำรระหว่ำงกนั (Connected Transaction Policy) 
4. นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติ (Anti-Corruption Policy) 
5. นโยบำยกำรลงทนุ (Investment Policy) 
6. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล (Dividend Payment Policy) 
7. หลกัเกณฑก์ำรรบัเรื่องรอ้งเรียน และเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต กำรสอบสวน และกำรคุม้ครอง

ผูใ้หข้อ้มลู (Whistle blowing & Complaints Procedure) 
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บรษิัทไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม และไดใ้หค้วำมส ำคญักบัผูม้ส่ีวนไดเ้สียตำ่ง ๆ โดย
ไดร้ะบุรำยละเอียดควำมส ำคัญ และก ำหนดแนวปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ และประกำศใชเ้พื่อใหก้รรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกคนรบัทรำบ และถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครดั รวมทั้งไดก้ ำหนด โทษในกำรที่ไม่ปฏิบตัิตำมลักษณะแห่ง
ควำมผิดตำมควรแก่กรณี และไดเ้ปิดเผยจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจไวบ้นหนำ้เว็บไซตข์องบรษิัท ซึ่งจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว มีหลกักำรปฏิบตัิที่ส  ำคญัซึ่งครอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี ้

- ควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

- ควำมรบัผิดชอบต่อพนกังำนและลกูจำ้ง 

- ควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ 

- ควำมรบัผิดชอบต่อคู่คำ้ และเจำ้หนี ้

- ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

- กำรรว่มพฒันำชมุชน หรือสงัคม 

- ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนไดเ้สียจำกกำรมีนวัตกรรม ส่งเสริมและให้ควำมรู้

เก่ียวกบันวตักรรมที่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 

- ควำมรบัผิดชอบต่อสิทธิมนษุยชน 

- กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 

- กำรต่อตำ้นกำรทจุรติ 

- กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

- ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

- รำยกำรระหว่ำงกนั 

- กำรใชข้อ้มลูภำยใน และกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิัท 

- กำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ 

- กำรปกป้อง ดแูล และรกัษำสินทรพัยข์องบรษิัท 

- ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

- กิจกรรมทำงกำรเมือง 

- กำรรกัษำควำมลบั 

ทัง้นี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรำยสำมำรถสอบถำม รอ้งเรียน รำยงำน หรือแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดในเรื่องต่ำง ๆ ตำม
ช่องทำงที่บรษิัทไดก้ ำหนดไวซ้ึ่งไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท โดยบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีหลกัเกณฑก์ำรรบัเรื่องรอ้งเรียน และ
เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต กำรสอบสวน และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistleblowing & Complaints 
Procedure) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูล กำรด ำเนินกำร และกำรรำยงำนตำมล ำดับ 
รวมถึงมำตรกำรคุม้ครองแก่ผูแ้จง้เบำะแสดว้ยเจตนำสจุริต ทั้งนี ้ขอ้มลูรอ้งเรียน และเบำะแสที่บรษิัทไดร้บัแจง้จะถูกเก็บไว้
เป็นควำมลบั และบรษิัทจะด ำเนินกำรสั่งใหม้ีกำรตรวจสอบขอ้มลู และหำแนวทำงแกไ้ขโดยเรว็ และจะรำยงำนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทไดร้บัทรำบต่อไป 
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การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ในกำรด ำเนินธุรกิจไม่ว่ำจะเกิดจำกปัจจยัภำยใน หรือ

ปัจจัยภำยนอกก็ตำม เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงถือไดว้่ำเป็นกลไกส ำคัญที่จะน ำพำให้บริษัทสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำย และพนัธกิจตำมกลยทุธท์ี่บรษิัทไดก้ ำหนดไว ้ดว้ยเหตนุี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจึงไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง (Risk Management Policy) ที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และควำมเส่ียงที่ยอมรบัได้
ของบริษัทเพื่อใชเ้ป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของทุกหน่วยงำนภำยในองคก์รให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนั 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) เป็น
ผูท้  ำหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยไดจ้ดัท ำกรอบและก ำหนดนโยบำย 
มำตรกำรบรหิำรควำมเส่ียงเพื่อใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบัชัน้ยึดถือปฏิบตัิ และน ำไปประเมินและบรหิำรจดักำรควำม
เส่ียงที่อำจเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท โดยครอบคลมุควำมเส่ียงใน 5 ดำ้น ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ ์(Strategic 
Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk)ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน (Financial Risk) ควำมเส่ียงดำ้นกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง (Compliance Risk) ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต (Fraud Risk) และ
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัทไดท้รำบเพื่อหำแนวทำง และวิธีกำรบรหิำรควำมเส่ียงเพื่อน ำไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทใหอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 

การควบคุมภายใน 
บริษัทจัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน โดยน ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมแนว

ปฏิบัติของส ำนักงำนก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยม์ำใชก้ับองคก์รในกำรพัฒนำระบบงำนดำ้นตรวจสอบภำยใน 
กำรบริหำรงำนควบคุมภำยใน และงำนตรวจสอบภำยในใหม้ีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมกำร
บริษัทไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูด้  ำเนินกำรก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรทบทวนควำมมีประสิทธิผลและเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน ตลอดจนกำรติดตำมดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำย รำยละเอียดปรำกฎตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

นอกจำกนั้น บริษัทไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพตลอดจนควำมเพียงพอของระบบ
ควบคมุภำยใน และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีไดว้ำงไว ้
 

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูล 
 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยขอ้มูล และข่ำวสำรส ำคัญที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทอย่ ำงถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ โปรง่ใส ทนัเวลำ และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกรำยสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูได้
ง่ำย และเท่ำเทียมกัน ทัง้ที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงิน และไม่ใช่สำรสนเทศทำงกำรเงิน ตลอดจนขอ้มลูอื่นที่มีผล หรืออำจมี
ผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิัทซึ่งลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดย
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนมำตรฐำนบญัชีที่เป็นท่ียอมรบั 
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นอกจำกนัน้ บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท ำหนำ้ที่ติดต่อส่ือสำรกับนกั
ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนไดเ้สียอื่น ให้เหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์บริษัทจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ และหน่วยงำนรฐัที่เก่ียวขอ้งรบัทรำบสำรสนเทศที่ส ำคญัของบรษิัท 
 

สำรสนเทศที่ส ำคญัที่บรษิัทมีนโยบำยใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน มีดงันี ้
1. วิสยัทศัน ์ค่ำนิยมองคก์ร วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 
2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
3. โครงสรำ้งกำรถือหุน้ และโครงสรำ้งองคก์ร 
4. รำยชื่อคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัท รวมถึงขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  
5. จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง นโยบำย

ต่อตำ้นกำรทุจริต นโยบำยกำรลงทนุ นโยบำยรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน นโยบำยดำ้นอื่น ๆ ของบริษัท รวมไป
ถึงกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุต่ำง ๆ เป็นตน้ 

6. งบกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกนั รำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
7. ข้อมูล  และ เอกสำรที่ เ ก่ี ย วกับนักลงทุ นสัมพันธ์  ( Investor Relations) เพื่ อน ำ เสนอข้อมู ลแก่ 

นกัลงทนุและนกัวิเครำะห ์
8. แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และผลกำรด ำเนินงำนรวมถึง

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยบรหิำรรำยไตรมำส (MD&A) 
9. หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเอกสำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
10. เปิดเผยสำรสนเทศใด ๆ ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำย หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อสภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้และใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดัท ำงบ

กำรเงิน และสำรสนเทศทำงกำรเงินของบริษัทที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำน
คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบ รวมถึงจดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
บรษิัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกนัน้ ในกรณีที่บรษิัทประสบ
ปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีแผนในกำรแกปั้ญหำที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผล ภำยใตก้ำรค ำนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงเจำ้หนี ้

บรษิัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรใชข้อ้มลูภำยใน เช่น นโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เพื่อป้องกันมิใหก้รรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนักงำนใชข้อ้มลูภำยในเพื่อหำผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือผูอ้ื่นในทำงมิชอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตอ้งไม่ใช้
ขอ้มลูภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีมีสำระส ำคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น โดยบรษิัท
ไดม้ีกำรแจง้แนวทำง และนโยบำยใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ และมีกำรติดตำมผลอย่ำงสม ่ำเสมอ 

นอกจำกนั้น คณะกรรมกำร และผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้องเพื่อให้
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์และตัดสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัท
โดยรวม ซึ่งกรรมกำร และผูบ้ริหำร ที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่ท  ำกับบริษัทตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท ำธุรกรรม
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ดังกล่ำว และควรงดเวน้จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตำมขัน้ตอน หรือมำตรกำร
อนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัท 
 
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
 

1. บริษัทเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม และเป็นธรรม โดยจะไม่กระท ำกำร
ใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. บริษัทมีนโยบำยที่จะด ำเนิ นกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแห่งประเทศไทย และ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. บริษัทจะจัดท ำหนังสือเชิญประชุมพรอ้มทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง  ๆ ที่มีควำมถูกต้อง 
ครบถว้น เพียงพอต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด โดยในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบแล้วแต่กรณี รวมทั้งข้อมูล
ประกอบกำรประชุมที่เพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลำในกำรศึกษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อน
วนัประชมุ พรอ้มทัง้จะน ำขอ้มลูดงักล่ำวเผยแพรล่งบนหนำ้เว็บไซตข์องบรษิัทก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

4. บริษัทไดจ้ัดท ำหนงัสือมอบฉันทะโดยแนบไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวก
เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใด หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ้ 

5. กรรมกำรทุกคน ผูบ้รหิำร และบุคคลที่ เก่ียวขอ้งจะเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถสอบถำมใน
ประเด็นต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทได ้

6. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และตัง้ค ำถำมต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในวำระต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระ
ใด ๆ โดยจะมีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทที่เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบค ำถำมในที่
ประชมุ และจะท ำกำรบนัทึกประเด็นส ำคญัที่ไดม้ีกำรซกัถำม และชีแ้จงไวใ้นรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อให้
ผูถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

7. บรษิัทส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุผูถื้อหุน้
เป็นไปดว้ยควำมรวดเรว็ ถกูตอ้ง และแม่นย ำ 

8. ก่อนเริ่มกำรประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรบัทรำบจ ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและมอบฉนัทะ รวมถึงชีแ้จงถึงวิธีกำรประชมุ กำรลงคะแนนเสียง และกำรนบัคะแนนเสียง 

9. บริษัทสนับสนุนใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ และใหผู้ถื้อหุน้ลงมติแยกเป็นรำยวำระโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคน หรือครำวละ
หลำยคนรวมกันเป็นคณะครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่จะตอ้งเลือกตัง้ในครำวนัน้ ๆ  ทัง้นี ้เพื่อ
ควำมโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นกำรนบัผลกำรลงคะแนน ตลอดจนจดัใหม้ีบุคลำกรที่เป็นอิสระท ำหนำ้ที่ช่วย
ในกำรตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทจะเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระและมติที่ประชุมให้
ผูถื้อหุน้ทรำบในท่ีประชมุ  
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10. บริษัทจดัใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบั ตรวจสอบ หรือสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชุม 
และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวำระใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้
รบัทรำบเป็นรำยวำระไปตลอดกำรประชมุ พรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

11. ภำยหลงักำรประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิน้ บริษัทจะท ำกำรเผยแพร่มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละ
วำระ ผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทภำยในวนัดงักล่ำว 
หรืออย่ำงชำ้ภำยในวันท ำกำรถัดไป รวมถึงจะจดัท ำ และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่มีรำยละเอียด
ครบถว้นและเพียงพอ ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

12. บรษิัทสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ โดยส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด รวมทัง้เปิด
โอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมต่อคณะกรรมกำรในเรื่องที่ เก่ียวขอ้งกับบริษัทล่วงหนำ้ไม่
นอ้ยกว่ำ 1 เดือน ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้แต่ละปี ตำมหลักเกณฑท์ี่บริษัทก ำหนดซึ่งไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล
ผ่ำนหนำ้เว็บไซตข์องบรษิัท 

13. บรษิัทไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
 

ทัง้นี ้บริษัทเคำรพในสิทธิต่ำง ๆ ที่ผูถื้อหุน้มีอยู่ตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยบริษัทจะปฏิบตัิ
ต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำ จะเป็นผูถื้อหุน้รำยย่อย ชำวต่ำงชำติ นกัลงทุนสถำบนั หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ
ไม่ว่ำจะเป็นเชือ้ชำติ สญัชำติ หรือศำสนำใด ซึ่งผูถื้อหุน้ทกุรำยมีสิทธิที่จะไดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ใน
ดำ้นกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้รำยย่อย และกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยใน 
 

11.2. โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

โครงสรำ้งกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยรวมทั้งสิน้ 4 คณะ 
ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) คณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk 
Management Committee) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
11.2.1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัที่ 5 มีนำคม 2564 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัดิ์ โรจนส์รุกิตติ/1 ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยพิศทุธ์ิ อำรีมิตร/1 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำงขวญัธิดำ วฒันวรกิจกลุ/1 กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
4. พญ. เรณ ู อบุล/1 กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยอมัรณิ ภทัรนำวิก/2 กรรมกำรบรษิัท 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
6. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / 

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
7. นำยธนกร วิทยะสิรนินัท ์ กรรมกำรบรษิัท 
8. นำยมนสั สภุำพ กรรมกำรบรษิัท / รองประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
9. นำยบญุเถลิง ค ำปวนบตุร กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
10. นำงสำวยอดจฑุำ กญุชร ณ อยธุยำ/2 กรรมกำรบรษิัท 

หมายเหตุ : /1 ที่ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 2/2562 เม่ือวนัที่ 27 กนัยำยน 2562 มีมติแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท เพื่อเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรบริษัท ในฐำนะกรรมกำรอิสระ 

  /2 ที่ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 30 กรกฎำคม 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
- รำยละเอียดประวัติกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อยปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 และเอกสำรแนบ 2 ของเอกสำรฉบับนี ้
ตำมล ำดบั 

 

อนึ่ง นำยอัมริณ ภัทรนำวิก นำยธนกร วิทยะสิรินนัท ์และนำยนนัทิยะ ดำรกำนนท์ เป็นตัวแทนจำกผูถื้อหุน้ใหญ่ 
(นำยสุเมธ ดำรกำนนท)์ ส่งเข้ำมำเป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งนำยสุเมธฯ ถือว่ำเป็นผูม้ีอ  ำนำจควบคุมกิจกำร ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง กำรก ำหนดนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและ
เสนอขำยหลักทรพัย ์ส ำหรบันำยมนัส สุภำพ นำยบุญเถลิง ค ำปวนบุตร และนำงสำวยอดจุฑำ กุญชร ณ อยุธยำ เป็น
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร ทัง้นี ้นำยสเุมธฯ และนำยนนัทิยะฯ เป็นบคุคลที่กระท ำรว่มกนั (Concert Party) 
 

ทัง้นี ้นำงสำวยอดจุฑำ กุญชร ณ อยุธยำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2562 โดยนำงสำวยอดจุฑำฯ ไดผ่้ำนกำรอบรมหลกัสตูรที่
เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในต ำแหน่งเลขำนกุำรบรษิัท และมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในหลกักำร และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีของกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนเป็นผูม้ีประสบกำรณใ์นกำรท ำหนำ้ที่เลขำนุกำรบริษัท รวมถึงคุณสมบตัิอื่นที่สำมำรถช่วยให้
งำนเลขำนุกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (รำยละเอียดหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำร
บริษัทปรำกฎในส่วนที่ 2.3.10 โครงสรำ้งกำรจดักำร หัวขอ้ 10.3 “เลขำนุกำรบริษัท และผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบ
โดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี”) 
 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 8 กันยำยน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติกฎ
บตัรคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้

1. มีอ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ระเบียบ 
ขอ้บังคับ มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นที่ชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต และ
ระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัท 

2. ก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ภำรกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ ์แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ
ของบรษิัท โดยมีกำรทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ ำทกุปี 

3. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนกำรด ำเนินธุรกิจต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทท่ีเสนอโดยฝ่ำยบรหิำร 
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4. จดัใหม้ีกำรท ำงบดลุ และบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ
แลว้ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีพิจำรณำและอนมุตัิ 

5. จดัใหม้ีระบบกำรท ำบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีที่มีควำมเชื่อถือไดอ้ย่ำงครบถว้น ถกูตอ้ง 
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป ตลอดจนดูแลให้มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ท  ำให้
สำมำรถตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลูได ้

6. ควบคุมและก ำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรใหเ้ป็นไป
ตำมกลยทุธ ์นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

7. ก ำกับดูแลใหบ้ริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น เป็นตน้ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

8. พิจำรณำก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน โดยมีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร และคณะอนุกรรมกำรชดุอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม อำทิเช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นต้น รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และคณะอนกุรรมกำรท่ีไดแ้ต่งตัง้ 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ที่ก  ำหนดนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท  ำ
ใหค้ณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดอื่น ๆ ดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุมัติรำยกำรที่มีควำมขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย (ถำ้มี) ยกเวน้กรณีเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

9. ก ำกับดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เหมำะสม เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรทุจริต และกำรใชอ้  ำนำจอย่ำงไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนป้องกันกำรกระท ำผิด
กฎหมำย 

10. ก ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) และก ำกับดูแลใหม้ีกำรบริหำรควำม
เส่ียงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกำรทบทวนและประเมินระบบกำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ 

11. ก ำกับดูแลใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทปฏิบัติงำนตำมแนวทำงของหลกับรรษัทภิบำล 
(Corporate Governance) จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต (Anti-Corruption Policy) ของบริษัท ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ
ปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure) เพื่อใช้เป็นแนวทำงและควบคุมกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำเนินงำนภำยในองคก์รอย่ำงเป็นระบบ 

12. ก ำกับดูแล และสนับสนุนกำรสรำ้งนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่บริษัท และบริษัทย่อย ควบคู่กับกำรสรำ้ง
คณุประโยชนใ์หก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วน 

13. ก ำกบัดแูลใหม้ีกระบวนกำร และช่องทำงในกำรรบัและจดักำรกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท้ี่ประสงคแ์จง้เบำะแสจำกผู้
มีส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วน รวมถึงกำรเปิดโอกำสใหส้ำมำรถติดต่อ และ/หรือ รอ้งเรียนเรื่องที่อำจเป็นปัญหำกับ
คณะกรรมกำรบรษิัทไดโ้ดยตรง 

14. ก ำกับดูแลใหม้ีกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 



    
 

                  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.3.11 ส่วนที่ 2.3.11 หนำ้ที่ 13 

15. ก ำกับดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัต่ำง ๆ อย่ำงถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ ซึ่งเป็นไปตำมกฎเกณฑ ์และ
แนวปฏิบตัิต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

16. ติดตำมดแูล และจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงบรษิัทกบัคณะกรรมกำรบรษิัท ฝ่ำย
จดักำร หรือผูถื้อหุน้ ตลอดจนก ำกับดูแลใหม้ีกำรป้องกันกำรใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์นของบรษิัท และ
กำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

17. พิจำรณำแผนพัฒนำผูบ้ริหำรระดับสูง รวมถึงกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) และก ำกับ
ดแูลใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นประจ ำทกุปี 

18. พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่น กำรเขำ้รว่มอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรปฏิบัติหนำ้ที่กรรมกำร หรือกำรเขำ้ร่วมสัมมนำที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรูใ้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

19. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ และกรรมกำรรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำผล
กำรประเมินมำใชใ้นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนใหม้ีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

20. ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ คณะกรรมกำรบรษิัทอำจขอค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำอิสระจำกภำยนอก หรือผูเ้ชี่ยวชำญใน
วิชำชีพอื่นเป็นกำรเฉพำะในเรื่องนัน้ ๆ ก็ได ้หำกเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

1. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมัญประจ ำปี กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรบริษัทแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 
3 โดยใหพ้ิจำรณำจำกกรรมกำรบรษิัทท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

อนึ่ง กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำว อำจไดร้บัเลือกตัง้เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้
2. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทตำมวำระแลว้ กรรมกำรอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎบัตรฉบับนี ้ขอ้บังคับของบริษัท กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท
มหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจำกต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
มำตรำ 76 

- ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 
3. กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้แจง้เป็นลำยลักษณ์อักษรต่อประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั และใหม้ีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท หรือวนัที่ระบุให้กำรลำออกมีผล ทัง้นี ้
แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั 

4. กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรมีมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยู่เลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิ และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือน 
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ทัง้นี ้บคุคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหนง่กรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมกำรที่ตนแทน 

5. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 3 วำระ หรือไม่เกิน 9 ปี แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนำน
กว่ำ กรณีคณะกรรมกำรบรษิัทเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอใหก้รรมกำรอิสระที่ด  ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำครบ
ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไวด้  ำรงต ำแหน่งต่อไป ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทขยำยระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระออกไปไดอ้ีกตำมที่เห็นสมควร 

 

11.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำงขวญัธิดำ วฒันวรกิจกลุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยพิศทุธ์ิ อำรีมิตร กรรมกำรตรวจสอบ 
3. พญ. เรณ ู อบุล กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีนำงขวัญธิดำ วัฒนวรกิจกุล เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูค้วำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์เพียง

พอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบรษิัท ทัง้นี ้นำงสำววิมลพนัธ ์อินทรพ์ร ต ำแหน่ง
ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 8 กันยำยน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติกฎ
บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี ้

1. สอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้งและพอเพียง 
2. สอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. พิจำรณำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกัน (Related Party Transaction) หรือรำยกำรที่ อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ รำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

4. พิจำรณำรำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น (Acquisition and Disposal) ท่ีมีนัยส ำคญัใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
บรษิัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และรำยกำรไดม้ำ
และจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นใหม้ีควำมถกูตอ้งครบถว้น 

5. สอบทำนใหบ้รษิัทมีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
6. สอบทำนใหบ้รษิัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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7. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุมดว้ย 
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

8. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้ริหำร 
หรือบคุคลใดที่เก่ียวขอ้งของบรษิัท และบรษิัทย่อยมำใหค้วำมเห็น เขำ้รว่มประชมุ หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งตำม
ควำมจ ำเป็น 

9. มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ และสอบสวนตำมที่จ ำเป็นในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ไดแ้ก่ 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ข) กำรทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
10. กรรมกำรตรวจสอบควรไดร้บักำรอบรม และเสรมิสรำ้งควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ

กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหท้ันต่อกำรเปล่ียนแปลงที่อำจเกิดขึน้ และควรไดเ้พิ่มพูน
ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

11. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
12. ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ ของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรกึษำทำงวิชำชีพอื่นได ้โดยบริษัทจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิัท 
ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบไดอ้ีกครัง้ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ก ำหนดในกฎบัตรนี ้ หรือตำมหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

- ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจำกต ำแหน่งแลว้แต่กรณี 
- ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

3. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรต่อประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

4. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวต้องออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเป็นกรรมกำรตรวจสอบ
แทนภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด โดยบุคคลที่เขำ้
เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
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11.2.3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยมนสั สภุำพ กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยบญุเถลิง ค ำปวนบตุร กรรมกำรบรหิำร 

4. นำงสำวยอดจฑุำ กญุชร ณ อยธุยำ กรรมกำรบรหิำร 
ทัง้นี ้นำงสำวจิระนนัท ์คมใส เป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 8 กันยำยน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติกฎ
บตัรคณะกรรมกำรบรหิำรซึ่งไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร ดงันี ้

1. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย 
มติที่ประชมุคณะกรรมกำร และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกำร กำรพัฒนำ และกำรขยำยธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทัศน ์พันธกิจ ภำรกิจ 
เป้ำหมำย กลยทุธ ์แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบรษิัท 

3. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นต่อเรื่องที่ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเวน้ในกิจกรรมใด ๆ ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำยใหค้ณะอนกุรรมกำรชดุอื่นเป็นผูด้  ำเนินกำรไวแ้ลว้ 

4. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตัง้ ว่ำจำ้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง ก ำหนดเงิน
ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนสัตัง้แต่ระดบัต ่ำกว่ำประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (Chief Executive Officer) 

5. พิจำรณำกลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ำยจัดกำรซึ่งเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรพัฒนำ กำรลงทุน 
กำรขยำยกิจกำร กำรแสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่  เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

6. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับงบประมำณ และนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ
บรษิัท 

7. พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตำมงบลงทนุหรืองบประมำณที่ไดร้บัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงินส ำหรบัแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร
ของบริษัท (Authorization Manual) ที่ได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว แต่ไม่เกิน
งบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท รวมถึงกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
ดงักล่ำว 

8. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร และเป้ำหมำยที่ไดก้ ำหนดไว ้
พรอ้มทัง้ก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

9. ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พรอ้ม
วิธีแกไ้ข หำกผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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10. พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติรำยกำรเก่ียวกับกำรลงทุนและจ ำหน่ำยทรพัยสิ์น กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 
กำรเงินและกำรบริหำรกำรเงิน กำรบริหำรงำนทั่วไป และรำยกำรอื่นใดที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทภำยใน
ขอบเขตอ ำนำจที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

11. พิจำรณำและสอบทำนกำรบรหิำรควำมเส่ียง และระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
12. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทและบรษิัทย่อยมำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วม

ประชมุ หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งตำมควำมจ ำเป็น 
13. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใตก้ำร

ควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่ อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะ
กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำร
อำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจนั้น ๆ ไดต้ำมที่
เห็นสมควร 

14. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมหน้ำที่ อ  ำนำจ และควำมรบัผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยหน้ำที่ให้
ด  ำเนินกำรเป็นกรณี ๆ ไป 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรท่ีตน 
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งประกำศก ำหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง โดยที่คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มีอ ำนำจ
อนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว ซึ่งเรื่องที่ไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร 
และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจำรณำและอนมุตัิต่อไป เวน้แต่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำม
ธุรกิจปกติ และเงื่อนไขกำรคำ้ปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งประกำศก ำหนด 

15. ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ คณะกรรมกำรบริหำรอำจขอค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำอิสระจำกภำยนอก หรือผูเ้ชี่ยวชำญใน
วิชำชีพอื่นเป็นกำรเฉพำะในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำก็ได ้หำกเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม 

สรุปตารางอ านาจอนุมัติทั่วไป  
ต าแหน่ง 

รายละเอียด 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
1. อนมุตัิงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุประจ ำปี อนมุตัิโดย 

คณะกรรมกำรบรษิัท 
-- -- 

2. อนมุตัิเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุระหว่ำงปี วงเงินเกิน 
50.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
50.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
20.00 ลำ้นบำท 

3. อนมุตัิงบประมำณค่ำใชจ้่ำยประจ ำปี อนมุตัิโดย 
คณะกรรมกำรบรษิัท 

-- -- 

4. อนมุตัิเพิ่มเติมงบประมำณค่ำใชจ้่ำยระหว่ำงปี วงเงินเกิน 
10.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
10.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
5.00 ลำ้นบำท 
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ต าแหน่ง 
รายละเอียด 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

5. อนุมัติจัดหำสินค้ำหรือบริกำร เพื่อจ ำหน่ำย หรือ
ใหบ้รกิำรกบัลกูคำ้ (กรณีซือ้จำกในประเทศ) 

วงเงินเกิน 
20.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
20.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
10.00 ลำ้นบำท 

6. อนุมัติจัดหำสินค้ำหรือบริกำร เพื่อจ ำหน่ำย หรือ
ใหบ้รกิำรกบัลกูคำ้ (กรณีซือ้จำกต่ำงประเทศ) 

วงเงินเกิน 
2.00 ลำ้นเหรียญสหรฐั 

วงเงินไม่เกิน 
2.00 ลำ้นเหรียญสหรฐั 

วงเงินไม่เกิน 
1.00 ลำ้นเหรียญสหรฐั 

7. อนมุตัิยื่นรำคำประมลูงำน วงเงินเกิน 
150.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
150.00 ลำ้นบำท 

วงเงินไม่เกิน 
100.00 ลำ้นบำท 

หมำยเหต ุ:     - ตำรำงอ ำนำจอนมุตัิขำ้งตน้ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที ่1/2564 เม่ือวนัที่ 20 มกรำคม 2564 
 - กรณีบริษัทจะเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อ ำนำจอนุมตัิจะตอ้งพิจำรณำเกณฑก์ำรท ำ “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ตำม

มำตรำ 89/12 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง 
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคู่ดว้ย 

- กรณีบริษัทจะเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรือขำยสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อย อ ำนำจอนุมตัิจะตอ้งพิจำรณำเกณฑก์ำรท ำ “รำยกำร
ไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย”์ ตำมมำตรำ 89/29 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุที่ ทจ.20/2551 และ
ประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ย 

- ผูมี้อ ำนำจในกำรอนมุตัิรำยกำรดงักล่ำวจะไม่สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนเองมีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

1. กรรมกำรบรหิำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมกำรบรหิำรเป็นกรรมกำรบรษิัทใหม้ีวำระ
อยู่ในต ำแหน่งตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิัท  

ทัง้นี ้กรรมกำรบรหิำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรหิำรไดอ้ีก 
2. คณะกรรมกำรบรหิำร จะพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรบรหิำรตำมที่ก ำหนดในกฎบตัรนี ้หรือตำมกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
- ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจำกต ำแหน่งแลว้แต่กรณี 
- ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

3. กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลำยลักษณอ์ักษรต่อประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

4. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวตอ้งออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นด ำรงต ำแหน่งแทนเพื่อใหม้ีจ ำนวนกรรมกำรครบตำมที่ก ำหนดไว ้
โดยบคุคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตน
แทน 
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11.2.4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

รำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 
ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยพิศทุธ์ิ อำรีมิตร ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำงขวญัธิดำ วฒันวรกิจกลุ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 ทัง้นี ้นำงสำวยอดจฑุำ กุญชร ณ อยุธยำ เป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 8 กันยำยน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติกฎ

บัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงันี ้
 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรสรรหำ 

1. พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ ์นโยบำย วิธีกำร และขัน้ตอนในกำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ
กรรมกำรชดุย่อยของบรษิัท 

2. พิจำรณำสรรหำรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในดำ้นควำมรู ้ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ
เฉพำะดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ หรืออตุสำหกรรมหลกัที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ ท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ และ/หรือ เสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

3. พิจำรณำสรรหำผู้ที่ เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรส ำหรับกรณีที่ต  ำแหน่งว่ำงลง 
ตลอดจนพิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู 

4. พิจำรณำเสนอรำยชื่อบุคคลของบรษิัทที่จะไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย บรษิัทร่วม และบริษัท
รว่มคำ้ของบรษิัท 

5. ดแูลกำรจดัปฐมนิเทศ ส ำหรบักรรมกำรเขำ้ใหม่ 
6. จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร และควำมรูท้ี่ เก่ียวกับธุรกิจของกิจกำรให้แก่

คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิัทอย่ำงต่อเนื่อง 
7. จัดท ำแผนกำรพัฒนำประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำรระดับสูง (succession plan) เพื่อเตรียมพรอ้ม

บุคคลที่มีศักยภำพใหส้ำมำรถสืบทอดต ำแหน่งงำนในกรณีที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง
เกษียณ ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้

8. จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นประจ ำทกุปีตำมหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ ำหนด
ไว ้และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

9. ดแูลกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรแต่ละรำย พรอ้มทัง้รำยงำน
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 

10. ว่ำจำ้งที่ปรกึษำ หรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อใหค้วำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
11. ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำย 
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ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. พิจำรณำก ำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูงตำมที่ เหมำะสมและมีควำมสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ
อตุสำหกรรมเดียวกนั ไม่ว่ำค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงิน หรือค่ำตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ 

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรำยปีของกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิ และ/หรือ น ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิแลว้แต่กรณี 

3. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนเพื่อก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรปรบัขึน้เงินเดือน
ประจ ำปีใหแ้ก่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรของบรษิัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ 

4. ว่ำจำ้งที่ปรกึษำ หรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อใหค้วำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น 
5. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลใดที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทมำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุม หรือให้

ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 
6. ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำย 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิัท 
ทั้งนี ้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตั้งเป็น

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดอ้ีก 
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่ก ำหนดในกฎบัตรนี ้หรือตำม
กฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

- ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจำกต ำแหน่งแลว้แต่กรณี 
- ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

3. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรต่อประธำน
คณะกรรมกำรบรษิัทล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

4. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวตอ้งออกตำม
วำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นด ำรงต ำแหน่งแทนเพื่อใหม้ีจ ำนวนกรรมกำร
ครบตำมที่ก ำหนดไว ้โดยบคุคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งได้
เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
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11.2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ณ วนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
2. นำยมนสั สภุำพ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
3. นำยบญุเถลิง ค ำปวนบตุร กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
4. นำยรำชนัย ์วงศอ์ำรยะชยั กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

 ทัง้นี ้นำงสำววิมลพนัธ ์อินทรพ์ร เป็นผูท้  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 8 กันยำยน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติกฎ
บตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ดงันี ้

1. ประเมินควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบที่อำจมีต่อองคก์ร 
2. ก ำหนดแผนกำรจัดกำร และกำรบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท 

ตลอดจนรำยงำนผลกำรปฏิบตัิต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. จดัใหม้ีกำรประเมินควำมเส่ียง จัดล ำดับควำมเส่ียง ตลอดจนก ำหนดแนวทำง และกลยุทธ์กำรบริหำรควำม

เส่ียงเพื่อใหค้วำมเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรบัไดต้ำมควำมเหมำะสม 
4. ดูแลติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง กำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเส่ียง รวมทั้งวิเครำะห ์

ประเมินผล จดักำรติดตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
บรษิัทท่ีก ำหนดไว ้

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเส่ียง ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
รวมถึงแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม บรรเทำ หรือกำรพฒันำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
องคก์รอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

6. ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อทรำบ และพจิำรณำโดยเรว็ที่สดุ 

7. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ มอบหมำยเป็นครำว ๆ ไป 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็น
กรรมกำรบรษิัทใหม้ีวำระอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิัท 

ทัง้นี ้กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรหิำร
ควำมเส่ียงไดอ้ีก 

2. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง จะพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
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- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมที่ก ำหนดในกฎบตัรนี ้หรอืตำมกฎหมำยอื่น

ใดที่เก่ียวขอ้ง 
- พน้จำกกำรเป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือพน้จำกกำรเป็นผูบ้รหิำรที่รบัผิดชอบเก่ียวกับควำม

เส่ียงของบรษิัท 
- ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจำกต ำแหน่งแลว้แต่กรณี 
- ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

3. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อประธำน
คณะกรรมกำรบรษิัทล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

4. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวตอ้งออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนด ำรงต ำแหน่งแทน โดยบุคคลที่ เข้ำเป็น
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

 

11.2.6. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำสรรหำผูท้ี่มีควำมเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว โดยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรมี
ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้
 
ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิกฎบัตรประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร ซึ่งไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ดงันี ้

1. ควบคมุกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำน และบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิัท 

2. ตดัสินในเรื่องที่ส  ำคญัของบริษัท ก ำหนดภำรกิจ วตัถปุระสงค ์แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรควบคุม
กำรบรหิำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ 

3. ก ำกับดแูลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของฝ่ำยจดักำรใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน งบประมำณ เปำ้หมำย และนโยบำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบ และอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

4. เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรมสญัญำ เอกสำรค ำสั่ง หนงัสือ
แจง้ใด ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

5. มีอ ำนำจสั่งกำร ออกกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกำศ ค ำสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน และสอดคลอ้งกับ
นโยบำยต่ำง ๆ เพื่อประโยชนใ์นกำรบรหิำรงำนของบบรษิัท  

6. มีอ ำนำจว่ำจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออก และเลิกจำ้งพนกังำนบรษิทัตำมที่เห็นสมควรส ำหรบัต ำแหน่งที่ไม่อยู่
ในอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท หรือคณะกรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ 
และผลตอบแทนที่เหมำะสม ของพนกังำนระดบัต่ำง ๆ  ภำยใตก้รอบและนโยบำยของบรษิัทท่ีไดว้ำงไว ้

7. มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเงื่อนไขทำงกำรคำ้เพื่อประโยชนข์องบรษิัท 
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8. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่  หรือกำรเลิกธุรกิจเพื่ อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบรษิัท 

9. ติดตำมกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบรษิัทย่อย โดยก ำหนดใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
ฝ่ำยต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

10. ด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย ์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น รวมถึงระเบียบต่ำง ๆ ของบรษิัท ซึ่งมีมติอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

11. เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรติดต่อส่ือสำรกับผูถื้อหุน้และนักลงทุน ตลอดจนสนับสนุนกำรจัดใหม้ีช่องทำง
ส่ือสำรต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม โดยยึดถือแนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเป็นมำตรฐำน ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และมีควำมโปรง่ใส 

12. อนมุตัิและแต่งตัง้ที่ปรกึษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

13. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบรษิัท 

 

ทั้งนี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรดังกล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึง
อ ำนำจ และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่ตน หรือผูร้บัมอบอ ำนำจช่วง หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 
(ตำมที่นิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้งประกำศก ำหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัท หรือบรษิัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทที่เก่ียวขอ้ง โดยประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำง ซึ่งเรื่องที่ไดก้ล่ำวมำแลว้
ขำ้งตน้จะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจำรณำ และอนมุตัิต่อไป เวน้แต่
เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติ และเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งประกำศก ำหนด 

 

11.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมในกำรเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสงู โดยจะท ำกำรคดัเลือกบุคคลตำมหลกัเกณฑ ์นโยบำย วิธีกำร และขัน้ตอนกำรสรร
หำที่ไดก้ ำหนดไว ้และน ำเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป 
แลว้แต่กรณี 

ในกำรพิจำรณำเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยเดิมเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน จะท ำกำรพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงผลกำรปฏิบตัิงำน ประวตัิกำรเขำ้ร่วมและกำรมีส่วนร่วมในกำร
ประชมุ และกำรสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษิัท 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บังคับบริษัท ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และขอ้ก ำหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้
จะตอ้งมีควำมโปรง่ใส และชดัเจน 
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11.3.1. คณะกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบ คุณสมบตัิ กำรสรรหำ และแต่งตัง้ กรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท 
ดงันี ้

 

องคป์ระกอบ 
1. บรษิัทตอ้งมีกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถิ่น

ที่อยู่ในรำชอำณำจกัร 
2. คณะกรรมกำรบรษิัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิัท 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน 
3. ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
4. กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษัท ซึ่งก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่ง (1) 

หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง แต่ละคนจะตอ้งออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลำยคนรวมกันเป็น
คณะกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลใดหรือคณะใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้รวมถึงกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง โดยในกำรสรรหำ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมจะตอ้งมีควำมโปร่งใส ชัดเจน ผ่ำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้
ถือหุน้พิจำรณำแต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

 

คณุสมบตั ิ
1. ตอ้งเป็นบคุคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และมีประสบกำรณจ์ำกหลำกหลำยสำขำอำชีพที่เป็นประโยชนต์่อกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียง
พอท่ีจะอทุิศเวลำ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษิัทอย่ำงเต็มที่ 

2. ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

3. ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รกิำรจดักำรกิจกำรที่มีมหำชน
เป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เรื่อง กำรก ำหนด
ลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท 

4. กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบรษิัท บริษัท
ย่อย หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำร
แข่งขนักับกิจกำรของบรษิัท บรษิัทย่อย ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่นก็ตำม เวน้แต่จะไดแ้จง้ต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบก่อนมีมติแต่งตัง้กรรมกำรดงักล่ำว 

5. กรรมกำรทกุคนตอ้งสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ และแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระอย่ำงตรงไปตรงมำ 
6. กรณีที่กรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระ (Independent Director) จะตอ้งมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ใน

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง ก ำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่
อออกใหม่ ขอ้ 17 (2) รวมถึงหลกัเกณฑ ์และ/หรือ ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด 



    
 

                  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.3.11 ส่วนที่ 2.3.11 หนำ้ที่ 25 

บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรตอ้งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ดงัต่อไปนี ้
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำร
อิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ี
อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท 
หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสัมพนัธท์ำงธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูข้อ
บรษิัท สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้
เป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำย หรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
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ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่
ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำ
ที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำร

อิสระอำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำร
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีที่บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจ หรือกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชีพเกินมลูค่ำที่ก ำหนดตำมขอ้ (4) หรือ ขอ้ (6) ใหบ้รษิัทไดร้บักำรผ่อนผนั
ขอ้หำ้มกำรมี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อ
บริษัทไดจ้ดัใหม้ีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำไดพ้ิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แลว้ว่ำ กำร
แต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ และจัดใหม้ีกำร
เปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระดว้ย 

(1) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ หรือกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชีพ ที่ท  ำใหบ้คุคลดงักล่ำวมีคณุสมบตัิ
ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

(2) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคง หรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอใหม้ีกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำร

อิสระ 
เพื่อประโยชนต์ำมขอ้ (5) และ ขอ้ (6) ค ำว่ำ “หุน้ส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำก

ส ำนกังำนสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำน
กำรใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนำมของนิติบคุคลนัน้ 

 

11.3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบ คุณสมบตัิ กำรสรรหำ และแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ดงันี ้

 

องคป์ระกอบ 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน และอย่ำงนอ้ยหนึ่ง 1 คน ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ หรือมีประสบกำรณด์ำ้นบญัชี หรือกำรเงินเพียงพอที่จะท ำหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน 
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2. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบมำจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือบุคคลที่กรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

ซึ่งบุคคลดังกล่ำวตอ้งสนับสนุน และคอยช่วยเหลือกำรท ำหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำร
จดัเตรียมวำระกำรประชมุ และบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 

คณุสมบตั ิ
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัทซึง่มคีณุสมบตัิตำมนิยำมที่บรษิัทก ำหนดไวใ้น

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิัท และตำมนิยำมที่ก ำหนดไวใ้นหลกัเกณฑ ์และ/หรือขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
4. ตอ้งเป็นบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและมีประสบกำรณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศเวลำ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษิัทอย่ำงเต็มที่ 

 

11.3.3. คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบ คณุสมบตัิ กำรสรรหำ และแต่งตัง้ กรรมกำรบรหิำรไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร 
ดงันี ้

 

องคป์ระกอบ 
1. คณะกรรมกำรบรหิำรไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน 
2. กรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูท้ี่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร 
3. ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรตอ้งไม่ใช่บคุคลคนเดียวกบัประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท 
4. ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรตำมควำมเหมำะสม ซึ่งบุคคล

ดงักล่ำวตอ้งสนบัสนุน และคอยช่วยเหลือกำรท ำหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรตลอดจนกำรจดัเตรยีมวำระ
กำรประชมุ และบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 

คณุสมบตั ิ
1. ตอ้งเป็นบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและมีประสบกำรณท์ี่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศเวลำ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษิัทอย่ำงเต็มที่ 

2. ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

3. ตอ้งไม่ประกอบกิจกำร เขำ้เป็นหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำร
แข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือของผูอ้ื่นก็ตำม เวน้แต่จะไดร้บักำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
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4. ตอ้งรกัษำควำมลบัหรือกลยทุธใ์นทำงกำรคำ้ของบรษิัท และจะเปิดเผยขอ้มลูที่ตนไดร้บัรูห้รือรบัทรำบเฉพำะกบั
บคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดร้บัทรำบเท่ำที่จ  ำเป็น และเหมำะสมเท่ำนัน้ 

 

11.3.4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบ คุณสมบตัิ กำรสรรหำ และแต่งตัง้ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดก้ ำหนดไว้ในกฎ
บตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงันี ้

 

องคป์ระกอบ 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยประกอบดว้ย

กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน และส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
2. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
3. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรบรษิัท 
4. เลขำนุกำรบริษัทท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนและ

ช่วยเหลือกำรท ำหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ตลอดจนกำรจัดเตรียมวำระกำร
ประชมุ และบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 

คณุสมบตั ิ
1. ตอ้งเป็นบคุคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและมีประสบกำรณท์ี่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร สรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทนไดเ้ป็นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียง
พอท่ีจะอทุิศเวลำ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษิัทอย่ำงเต็มที่ 

2. กรณีที่กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติตำมนิยำมที่
บรษิัทประกำศ และภำยใตข้อ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 

11.3.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบ คุณสมบัติ กำรสรรหำ และแต่งตั้ง กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดก้ ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ดงันี ้

 

องคป์ระกอบ 
1. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ย

กว่ำ 3 คน 
2. ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมำจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูบ้ริหำรสงูสุดระดับประธำน

เจำ้หนำ้ที่ในดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิัท 
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมำจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงเห็นสมควร ซึ่ งบุคคลดังกล่ำวต้องสนับสนุน และคอยช่วยเหลือกำรท ำหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ตลอดจนกำรจดัเตรียมวำระกำรประชมุ และบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 
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คณุสมบตั ิ
1. ตอ้งเป็นบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และมีประสบกำรณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย ์สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศเวลำ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษิัทอย่ำงเต็มที่ 

2. เป็นผูม้ีควำมเขำ้ใจในธุรกิจและมีประสบกำรณต์รงในธุรกิจ เพื่อก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียง ให้
ครอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ำกับดูแลใหม้ีระบบ หรือกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงเพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบรษิัทอย่ำงเหมำะสม 

3. ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

4. ตอ้งไม่ประกอบกิจกำร เขำ้เป็นหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำร
แข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือของผูอ้ื่นก็ตำม เวน้แต่จะไดร้บักำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

 

11.3.6. การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะพิจำรณำสรรหำผู้ที่ เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรส ำหรบักรณีที่ต  ำแหน่งว่ำงลง ตลอดจนจัดท ำแผนกำรพัฒนำประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรเพื่อเตรียมพรอ้ม
บคุคลที่มีศกัยภำพใหส้ำมำรถสืบทอดต ำแหน่งงำนในกรณีที่เกษียณ ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้รวมถึงจดัใหม้ี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทุกปีตำมหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ ำหนดไว ้และรำยงำนผล
กำรประเมินต่อคณะกรรมกำรรบัทรำบ ทัง้นี ้ผลกำรประเมินดงักล่ำวจะถกูน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
ของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรต่อไป 
 

11.4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดกลไกในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษำ
ผลประโยชนจ์ำกเงินลงทนุของบรษิัท ดงันี ้

1. บรษิัทจะส่ง “ตวัแทน” ของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบตัิ และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับธุรกิจและกำรด ำเนินกำร
ของแต่ละบริษัทที่เขำ้ไปลงทุน โดยกำรเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำและ
เห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. “ตัวแทน” ของบริษัท อำจด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร กรรมกำร ผูบ้ริหำร
ระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัท ที่ปรำศจำกควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนก์ับธุรกิจของบริษัทเหล่ำนั้น 
ทัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัท สำมำรถก ำกับดูแลกิจกำร และกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทไดเ้หมือนเป็นหน่วยงำน
หน่ึงของตนเอง ตลอดจนควบคุมดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียนบ ขอ้บงัคบั และ
นโยบำยต่ำง ๆ ของบรษิัท 

3. กำรส่ง “ตวัแทน” เพื่อเป็นกรรมกำรในบริษัทท่ีไดเ้ขำ้ไปรว่มลงทนุดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ใน
แต่ละบรษิัท และ/หรือ ขอ้ตกลงร่วมกนัในกำรณีที่เป็นบรษิัทร่วม เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรที่
จะเขำ้ไปควบคมุดแูล 
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4. บริษัท จะก ำหนดแผนงำน และด ำเนินกำรที่จ  ำเป็นเพื่อใหม้ั่นใจว่ำแต่ละบริษัทที่ไดเ้ข้ำไปลงทุนเช่นว่ำนั้น  
มีกำรเปิดเผยขอ้มลู และระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

5. บริษัท จะติดตำมผลประกอบกำร และผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทที่ไดเ้ข้ำไปลงทุนอย่ำงใกลช้ิด 
รวมถึงกำรก ำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บขอ้มูล และกำรบันทึกบัญชีของแต่ละบริษัทที่ไดเ้ขำ้ไปลงทุน เพื่อให้
บรษิัท สำมำรถตรวจสอบได ้

 

11.5. การดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน 

บริษัทหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดับชั้นใชข้อ้มูลภำยใน (Insider Information) ที่ตนไดจ้ำก
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของตนที่มีนยัส ำคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อแสวงหำผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง หรือผูอ้ื่น ไม่
ว่ำจะทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยไม่ค ำนึงว่ำกระท ำในนำมตนเอง หรือผูอ้ื่นก็ตำม ซึ่งกำรกระท ำดงักล่ำวอำจมีผลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรพัยข์องบรษิัท หรือหำกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูแลว้อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย หรือเสียเปรียบต่อบรษิัท ได ้

อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็นกำรป้องกันมิใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์บริษัทมีนโยบำยไม่ใหก้รรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกระดับชั้น ซึ่งรบัทรำบขอ้มูลภำยในของผลกำรด ำเนินงำน ซือ้ขำยหลักทรพัยข์องบริษัท ตั้งแต่วันที่ทรำบ
ขอ้มลูจนกระทั่งขอ้มลูไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณชนเรียบรอ้ยแลว้ และหำ้นน ำขอ้มลูภำยในท่ีไม่เคยเปิดเผยไปเผยแพรเ่พื่อเป็นกำร
สรำ้งรำคำใหก้ับหลกัทรพัย ์โดยเฉพำะกำรซือ้ขำยหลักทรพัยข์องกลุ่มบริษัทในช่วงระยะเวลำ 30 วนั ก่อนกำรเปิดเผยงบ
กำรเงินประจ ำไตรมำส และประจ ำปี หรือเผยแพรเ่ก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท ต่อสำธำรณชน  

นอกจำกนัน้ บรษิัทก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรมีหนำ้ที่ตอ้งจดัท ำ และเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย ์
และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยท์ุกครัง้ที่มีกำรซือ้ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรัพยข์องบริษัท ภำยใน 3 
วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่มีกำรซือ้ขำย โอน หรือรบัโอนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ
จดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร และผูบ้รหิำรต่อบริษัท เพื่อใหบ้รษิัท มีขอ้มลูส ำหรบัใชป้ระโยชนภ์ำยในบรษิัท 
โดยเลขำนกุำรบรษิัทจดัส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรบรษิัท และประธำนกรรมกำรรตรวจสอบภำยใน 7 
วนั นบัแต่วนัท่ีบรษิัท ไดร้บัรำยงำนเชน่ว่ำนัน้ 

ทัง้นี ้หำกมีกำรกระท ำอนัฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่ำวขำ้งตน้ และบรษิัทด ำเนินกำรสอบสวนควำมผิดนัน้พบว่ำมี
กำรฝ่ำฝืนระเบียบปฎิบตัิดงักล่ำว บริษัทจะถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมคู่มือระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิัท โดยจะ
พิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณีตั้งแต่ กำรตักเตือนดว้ยวำจำ กำรตัดเตือนเป็นหนังสือ ใหพ้ักงำนโดยไม่ไดร้ับค่ำจำ้งมี
ระยะเวลำไม่เกิน 7 วนั ตลอดจนเลิกจำ้ง 
 
 

11.6. คา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

11.6.1. คา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบ และ/หรือ สอบทำนงบกำรเงินส ำหรบังวดบัญชีปี 2563 ถึงปี 2564 ใหแ้ก่

ผูส้อบบญัชี ดงันี ้
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(หน่วย : บำท) 
 ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท วินเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน)   
1. ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 1,420,000 700,000 
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล 1,380,000 750,000 

รวม 2,800,000 1,450,000 
บริษัท อะนิวเดย ์จ ากดั   
1. ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 230,000 200,000 
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล 240,000 300,000 

รวม 470,000 500,000 
รวมทัง้หมด 3,270,000 1,950,000 

 

11.6.2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 
 (หน่วย : บำท) 

 ปี 2563 
บริษัท วินเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน)  
1. ค่ำบรกิำรอื่น/1 80,500 

รวม 80,500 
บริษัท อะนิวเดย ์จ ากัด  
1. ค่ำบรกิำรอื่น/1 15,600 

รวม 15,600 
รวมทัง้หมด 96,100 

หมายเหตุ : /1 ค่ำบริกำรอื่น ประกอบดว้ย คำ่ท ำงำนล่วงเวลำ  
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

12.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้วิสัยทัศน์ “เรำสรำ้งสรรคน์ิยำมใหม่ของกำรดูแลรกัษำสุขภำพในประเทศไทยดว้ยกำร
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย” โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยควำม
รบัผิดชอบต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบำล 
(Environmental, Social and Governance : ESG) บริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริกำรที่เป็นนวตักรรมใหม่ของ
บริษัทนั้น ตอ้งไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรท ำใหโ้ลกดีขึน้ และ
ปลอดภยัยิ่งขึน้ส ำหรบัชนรุ่นหลงั อีกทัง้ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจในระยะยำวอย่ำงเป็นธรรมกบัทุกฝ่ำยที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
แนวทำงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งจำกหลกักำร Why Statement ที่บรษิัทยึดถือ และใชเ้ป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด ยิ่งไปกว่ำนัน้ บรษิัทประกอบธุรกิจอยู่บนพืน้ฐำนของจรยิธรรมและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี รวมทัง้ สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบในกำรด ำเนินธุรกิจที่มีต่อ
ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับบริษัทในทุก ๆ ดำ้น บริษัทจึงไดก้ ำหนดแนวทำงเก่ียวกับควำมรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรตำม
หลกักำรท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในดำ้นต่ำง ๆ ดงันี ้
 
12.1.1 การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

บริษัทเห็นควำมส ำคัญในเรื่องหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรซึ่ง
ครอบคลมุบริษัทและบรษิัทย่อย เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้บริษัทเชื่อว่ำ กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นปัจจยัส ำคญัในกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้สำมำรถเติบโต รวมถึงเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจน  
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยในระยะยำว นอกจำกนี ้บรษิัทมีเจตนำรมณม์ุ่งมั่นท่ีจะใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบัชัน้
ปฏิบตัิตำมนโยบำย และแนวปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครดัเพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยในกำรสรำ้งควำมมั่นคง และควำม
เจรญิเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วนต่อไปในระยะยำว 
 
12.1.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทยึดมั่นในหลกักำรด ำเนินธุรกิจ และกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรีและเป็นธรรม ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบำย
ในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีใด ๆ ก็ตำมเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งขอ้มลูของคู่คำ้อย่ำงผิดกฎหมำยและขดัต่อจริยธรรม ตลอดจน
กำรกระท ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนักำรผกูขำด 
 
12.1.3 การต่อต้านการทุจริต 

บรษิัทต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นทุกกรูปแบบ โดยไม่มีกำรเสนอเงิน ส่ิงจงูใจ ของก ำนลั สิทธิประโยชนพ์ิเศษในรูปแบบ
ใด ๆ ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยออ้มใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ก็ตำม เพื่อให้ไดม้ำ หรือคงไวซ้ึ่งประโยชน ์หรือควำมไดเ้ปรียบในทำง
ธุรกิจแต่อย่ำงใด ทัง้นี ้เวน้แต่ เป็นกำรให้เลีย้งรบัรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม ส่วนลดทำงกำรคำ้ และโครงกำรส่งเสริม
กำรขำยของบรษิัทตำมสมควรเท่ำนัน้ 
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12.1.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิัทเคำรพในสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนกำรปฏิบตัิตำมหลกัสิทธิมนุษยชนทัง้ในระดบัประเทศ และในระดบั

สำกล ทัง้นี ้ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจของบริษัท และจะไม่ด ำเนินกำร มีส่วนรว่ม หรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิด หรือขดั
ต่อหลกัสิทธิมนษุยชน 
 
12.1.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญแก่พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเชื่อว่ำพนักงำนและ
ลกูจำ้งคือปัจจยัส ำคญัอย่ำงยิ่งที่จะช่วยน ำพำบริษัท ใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค์ บริษัทจึงไดส่้งเสริมใหม้ีกำร
พฒันำควำมรูข้องพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน ตลอดจนส่งเสริม
กำรท ำงำนรว่มกนัอย่ำงเป็นทีม และกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ยกนัอย่ำงสภุำพ 
 
12.1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสรำ้งควำมมั่นใจในผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำรที่มีคุณภำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยจะต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสม 
ตลอดจนจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้และบรกิำรอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

นอกจำกนัน้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั มีหนำ้ที่ที่จะตอ้งรักษำควำมลบั และขอ้มลูของลกูคำ้ทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมและเคร่งครัด เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมที่บทบัญญัติของ
กฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้อีกทัง้จะตอ้งไม่น ำขอ้มลูใด ๆ ของลกูคำ้มำใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นก็ตำม 
 
12.1.7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งค ำนึงถึงกำรดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้ม
ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท ตลอดจนกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชนส์งูสดุ อีกทัง้ลด
กำรสรำ้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบรษิัทควบคุมใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเครง่ครดั และใหก้ำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบนอ้ยที่สดุ เพื่อ
เป็นกำรช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ลดปัญหำโลกรอ้น กำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ และภยัธรรมชำติ 
ผ่ำนกำรบรหิำรจดักำรดำ้นพลงังำน กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ กำรบรหิำรจดักำรขยะ ของเสีย มลพิษ ดงันี ้

กำรบรหิำรจดักำรดำ้นพลงังำน 
บรษิัทใหค้วำมส ำคญักบัควำมรบัผิดชอบต่อกำรจดักำรพลงังำน และประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนของบรษิัท โดย

กำรลดค่ำใชจ้่ำยและผลกระทบดำ้นพลงังำนผ่ำนวิธีแกไ้ขต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับเศรษฐกิจคำรบ์อนต ่ำ (Low Carbon Economy) 
และกำรจดักำรกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศในอนำคต 

ถึงแม้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นจะมีลักษณะเป็นกำรน ำเข้ำเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยจ์ำก
ต่ำงประเทศเพื่อจดัจ ำหน่ำยภำยในประเทศ ซึ่งบรษิัทไม่มีกระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑด์งักล่ำว ในเชิงอตุสำหกรรมเองก็ตำม 
ฝ่ำยบริหำรก็ไดต้ระหนัก และเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรอนุรกัษ์พลังงำนและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดร้่วมกันก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินกิจกำรในทุกกระบวนกำรด ำเนินงำนตัง้แต่กำรสรรหำผลิตภัณฑแ์ละบริกำร กำรขำยและกำรตลำด กำร
จดัซือ้จดัจำ้ง กำรขนส่ง กำรส่งมอบสินคำ้และบรกิำร กำรบรกิำรหลงักำรขำย รวมไปถึงหน่วยงำนท่ีปฏิบตัิงำนในส่วนกลำง 
(back office) ใหด้  ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงกำรลดคำรบ์อนฟตุพริน้ท ์(Carbon Footprint) ขององคก์รเป็นส ำคญั ไดแ้ก่ กำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ กำรจัดกำรของเสีย กำรขนส่ง กำรใชพ้ำหนะขององค์กร กำรใชว้ัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนที่มี
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คุณลักษณะประหยัดพลังงำน หรือเป็นกำรใชพ้ลังงำนหมุนเวียน เพื่อลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมำจำก
กิจกรรมขององคก์ร ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรประหยดัตน้ทุนให้กับบริษัทแลว้ ยงัเป็นกำรช่วยประหยดัพลงังำนใหก้บัโลก อนั
จะมีส่วนช่วยบรรเทำวิกฤตกำรณท์ำงธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ ของชุมชนและโลกอีกทำงหนึ่ง บริษัทจึงไดก้ ำหนด
แนวปฏิบตัิเบือ้งตน้ดงันี ้

1) มุ่งเนน้กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เขำ้มำเพื่อกำรพัฒนำปรบัปรุงเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน
ขัน้ตอนและวิธีกำรปฏิบตัิงำนในแตล่ะฝ่ำยงำนอยำ่งเหมำะสม และใหส้ำมำรถช่วยลดกำรใชพ้ลงังำนทกุ
รูปแบบ เช่น นโยบำยกำรลดกำรใช้กระดำษภำยในองค์กร (paperless) โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ประยกุตใ์ชก้ับขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนของทกุหน่วยงำนเพื่อใหม้ีกำรใชก้ระดำษในขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน
น้อยที่สุดผ่ำนกำรใช้ระบบกำรท ำงำนภำยใต้ Microsoft Dynamics Navision รวมถึงกำรน ำระบบ
ออนไลน ์(online) ต่ำง ๆ มำใชก้บักำรจดัท ำและจดัเก็บเอกสำรเขำ้สู่ระบบกำรใชง้ำนออนไลน ์(online) 
ภำยในองคก์ร หรือกำรน ำระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพและเสียง (Video Conference) หรือ
กำรประชุมเสมือน (Virtual Meeting) เข้ำมำใช้กับกำรประชุมทุกรูปแบบเพื่อลดกำรเดินทำงโดย
ยำนพำหนะในกำรเขำ้รว่มประชมุ เป็นตน้ 

2) ส่งเสรมิใหภ้ำยในองคก์ร มีกำรใชพ้ลงังำนในหน่วยงำน และใชท้รพัยำกรธรรมชำติอย่ำงรูค้ณุค่ำ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ เพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนโดยรวมของบรษิัท เช่น กำรจดักิจกรรมผ่ำนโครงกำร The 
4 Disciplines of Execution (4DX) โดยบรษิัทไดจ้ดัประกวดกำรลดปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของแต่ละฝ่ำย
งำนภำยในองคก์ร โดยมีกำรเปรียบเทียบค่ำใชจ้่ำยในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลำ 1 ปี ว่ำมีอตัรำลดลง
อย่ำงมีนยัส ำคญั ซึ่งสำมำรถช่วยสรำ้งวฒันธรรมกำรรว่มมือกนัประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำในจดุที่ไม่ใชง้ำน 
ท ำใหพ้นักงำนลดกำรใชร้ะบบไฟส่องสว่ำงในที่ที่ไม่จ ำเป็น และกำรใชร้ะบบปรบัอำกำศเท่ำที่จ  ำเป็น
อย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่องอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3) มีนโยบำยกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริกำร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรกจำกผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำย (manufacturer and supplier) โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรเลือกซือ้สินคำ้ที่ใหค้วำมส ำคญักบักำรน ำวสัดกุลบัมำใชใ้หม่ในกระบวนกำรผลิตสินคำ้ 

4) เพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนและพลังงำนสะอำด และส่งเสริมกิจกรรมคำรบ์อนต ่ำ (Low 
Carbon) เช่น บริษัทมีแผนกำรน ำระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์(Solar Rooftop) มำผลิต
ไฟฟ้ำใหก้บัอำคำรปฏิบตัิกำรส ำหรบัธุรกิจใหม่ของบรษิัทเพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำลง เป็นตน้ 

5) จัดให้มีกำรซ่อมบ ำรุงและตรวจสภำพอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำม
ก ำหนด โดยกำรก ำหนดระยะเวลำกำรบ ำรุงรกัษำอุปกรณค์วบคมุกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำ ระบบปรบั
อำกำศ ห้องเย็น เครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์ที่ ติดตั้งอยู่ตำมโรงพยำบำลต่ำง ๆ ตลอดจน
ยำนพำหนะของบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ีประสิทธิภำพสงูสดุ และลดกำรก่อมลภำวะต่ำง ๆ 

6) ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรดำ้นพลงังำนในแต่ละปี และส่ือสำรใหพ้นกังำนทุก
คนเขำ้ใจและปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 
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กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน ำ้อย่ำงยั่งยืน ดว้ยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม 

มำตรฐำนสำกล และขอ้บงัคบัในประเทศ กำรลดปรมิำณกำรใชน้ ำ้ภำยในองคก์ร รวมถึงกำรสรำ้งควำมตระหนกัในเรื่องกำร
ใชน้ ำ้อย่ำงรูค้ณุค่ำและมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ จึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิเบือ้งตน้ดงันี ้

1) ส่งเสริมพนักงำนในองคก์รบริหำรจดักำรกำรใชน้ ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงสรำ้งควำมตระหนักใน
เรื่องกำรใชน้ ำ้อย่ำงรูค้ณุค่ำและมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ 

2) จัดให้มีกำรซ่อมบ ำรุงและตรวจสภำพอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบกำรจ่ำยน ำ้ภำยในอำคำร
ส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ใหอ้ยู่ในสภำพดีเหมำะสมกบักำรใชง้ำนอย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้สุ่มตรวจสอบ
กำรจดักำรน ำ้ทิง้ว่ำเป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกอำคำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทมี
กำรจดักำรน ำ้ทิง้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) ก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ในแต่ละปี และส่ือสำรใหพ้นกังำนทุก
คนเขำ้ใจและปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

 
กำรบรหิำรจดักำรขยะ ของเสีย มลพิษ 
บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรจดักำรเศษขยะ ส่ิงปฏิกูล หรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ ดว้ยควำมรบัผิดชอบ และใช้

มำตรฐำน ขอ้บังคบัตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมุ่งเนน้ที่จะลดปริมำณเศษขยะ ส่ิงปฏิกูล หรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ ตลอดจน
มลพษิในกระบวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีอำจสรำ้งปัญหำใหแ้ก่
ชมุชนและสงัคม จึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิเบือ้งตน้ดงันี ้

1) จัดให้มีระบบกำรจัดกำรเศษขยะ ส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรคดัแยกประเภทของขยะก่อนน ำไปทิง้ เช่น กำรคัดแยกขยะรีไซเคิล (Recycle) ได้
แยกต่ำงหำกจำกขยะทั่วไป เป็นตน้ 

2) รณรงคใ์หพ้นกังำนภำยในองคก์รเห็นควำมส ำคญัของกำรน ำวสัดุกลบัมำใชใ้หม่ (Reuse) เช่น กำรน ำ
บรรจุภัณฑ์ที่มีสภำพดีและยังสำมำรถใช้งำนได ้เช่น กล่องกระดำษ ถุงพลำสติกจำกคลังสินคำ้มำ
หมนุเวียนใชซ้  ำ้ หรือกำรน ำกระดำษที่ใชเ้พียงหนำ้เดียวมำใชซ้  ำ้อีกหนำ้ เป็นตน้ 

3) วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรสั่งซือ้สินคำ้เพื่อให้มีปริมำณสินคำ้คงคลังอย่ำงเหมำะสม โดย
บริษัทมีนโยบำยในเรื่องปริมำณกำรสั่งซือ้สินคำ้ที่จะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกำรขำยและกำรตลำด 
รวมถึงค ำสั่งซือ้จำกลกูคำ้ ทัง้นี ้เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหำสินคำ้คงคลงัลำ้สมยั หรือสินคำ้เส่ือมคณุภำพ 

4) ร่วมกันวำงแผนกำรสั่งซือ้และกำรส่งมอบสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้จำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งทั้งระบบ ไดแ้ก่ 
ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด ฝ่ำยจดัซือ้ ฝ่ำยน ำเขำ้สินคำ้ และฝ่ำยคลงัสินคำ้และขนส่ง เพื่อกำรบริหำร
จดักำรในเรื่องกำรขนส่งสินคำ้ตัง้แต่ตน้ทำงจนปลำยทำงอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นกำรลดค่ำใชจ้่ำย
ขององคก์ร กำรบรหิำรจดักำรกำรสั่งซือ้และกำรส่งมอบสินคำ้สำมำรถส่งผลต่อกำรลดจ ำนวนเที่ยวของ
กำรขนส่งลงไดซ้ึ่งสำมำรถช่วยลดปรมิำณกำรใชน้ ำ้มนัเชือ้เพลิง และมลพิษที่เกิดจำกกำรใชย้ำนพำหนะ
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรขนส่งตัง้แต่ผูผ้ลิตไปยงัลกูคำ้ ซึ่งอำจจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพ
และควำมปลอดภยัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

5) ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรขยะ ของเสีย ในแต่ละปี และส่ือสำรใหพ้นกังำนทุก
คนเขำ้ใจและปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง  
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12.1.8 ผลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่ำนมำบริษัทยงัไม่ไดม้ีกำรจัดท ำขอ้มลูกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ทั้งนีบ้ริษัทมีแผนในกำรจัดเก็บขอ้มลู เพื่อ

น ำไปประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้วยตนเอง  เพื่อให้ทรำบข้อมูลเบื ้องต้น และน ำข้อมูลดังกล่ำวเสนอแก่
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงพิจำรณำ เพื่อศกึษำและประเมินผลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่จะเกิดขึน้ในอนำคต พรอ้ม
ทัง้หำแนวทำงลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก หรือทดแทนดว้ยกำรใชพ้ลงังำนหมุนเวียนและพลงังำนสะอำด หรือวิธีอื่น ๆ 
ตำมมำตรฐำนสำกล และเปิดเผยในรำยงำนใหท้รำบต่อไป 

ในปี 2564 บรษิัทมีแผนลงทุนระบบพลงังำนสะอำดจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์หรือ Solar Roof Top ส ำหรบัใชใ้น
โกดงัสินคำ้ของบรษิัท 
 
12.1.9 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษิัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรื่องกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสงัคม โดย
สนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณะในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเป็นกำรช่วยเหลือสงัคม พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อน ำไปสู่กำร
พึ่งตนเองในระยะยำวอนัเป็นกำรยกระดับคุณภำพสังคมใหด้ีขึน้ ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นจิตอำสำที่เก่ียวขอ้งกับกำร
พัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง และปลูกจิตส ำนึกดำ้นควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มให้กับ
พนกังำนทกุระดบัชัน้ 
 
12.1.10 การมีนวัตกรรมและส่งเสริมนวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทยึดถือแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำร WHY Statement ที่บริษัทไดก้ ำหนดไว ้โดยเชื่อว่ำคณุภำพ

ชีวิตของคน สำมำรถพัฒนำให้ดีขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญดว้ยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีควำมโดดเด่นและ
แตกต่ำงเชิงกลยทุธม์ำพฒันำขึน้เป็นผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีมีเอกลกัษณพ์ิเศษ และทนัสมยั 

บริษัทยงัคงเชื่อมั่นอีกว่ำ กำรใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริกำรที่เป็นนวตักรรมใหม่ของบริษัทนัน้ ตอ้งไม่เป็นอนัตรำยต่ อ
สขุภำพ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรท ำใหโ้ลกดีขึน้ และปลอดภยัยิ่ งขึน้ส ำหรบัชนรุ่นหลัง 
ดงันัน้ บริษัทจึงคิดคน้ สรำ้งสรรค ์และแสวงหำสินคำ้และบริกำร เพื่อตอบโจทยท์ี่ดีที่สุดใหแ้ก่ลกูคำ้ อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นที่จะ
ด ำเนินธุรกิจในระยะยำวอย่ำงเป็นธรรมกบัทกุฝ่ำยที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

12.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษัทไดก้ ำหนดควำมรบัผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภำยใตคู้่มือจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต พรอ้มทัง้จดัใหม้ีช่องทำงเผยแพร่ขอ้มลูเพื่อใหผู้ม้ีส่วนได้
เสียสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก และจดัท ำช่องทำงในกำรรอ้งเรียนเก่ียวกบักำรทจุรติทกุรูปแบบ 
 

12.3 การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
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12.4  กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

12.4.1 บริจาคเรือให้ทมีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ตวัแทนจำกบริษัทน ำโดยคณะผูบ้ริหำร พนักงำน และทีมหน่วยกูภ้ยั Rescue Group by North 12 ร่วมรบัมอบ

เรือยำงจ ำนวน 2 ชดุ เมื่อวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ณ คลงัสินคำ้ของบริษัท ซอยลำดพรำ้ว 80 เพื่อไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
จงัหวดัอุบลรำชธำนี ทัง้นี ้เรือที่บรษิัทไดบ้รจิำคไม่ไดแ้ค่ช่วยเหลืออุทกภยัเท่ำนัน้ หน่วยกูภ้ยัยงัสำมำรถน ำไปท ำสำธำรณะ
ประโยชนอ์ย่ำงอื่นไดอ้ีกมำกมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.4.2 โครงการ “COINS FOR LIFE” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกฎุคีรีวนั ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 

จังหวดันครราชสีมา 
เมื่อวนัที่ 11 มกรำคม 2563 คณะผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทไดเ้ดินทำงไปเยี่ยมเยียนนอ้ง ๆ ท่ีมีควำมพิกำร

ทำงสำยตำ ณ โรงเรียนคนตำบอดสอนคนตำบอดมกฎุคีรีวนั ต ำบลโป่งตำลอง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ ซึ่งเป็น
กำรสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคมโดยกำรจดัโครงกำรท่ีชื่อว่ำ “COINS FOR LIFE” เหรียญเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นกำรน ำเหรียญเงิน
ประเภทต่ำง ๆ ท่ีไดร้วบรวมไวแ้ลว้น ำไปแลกเป็นธนบัตรเพื่อน ำไปซือ้ส่ิงของเครื่องใชท้ี่จ  ำเป็นส ำหรบัเด็ก และยงัไดน้ ำเงิน
บำงส่วนมอบใหเ้ป็นทนุกำรศกึษำ และค่ำอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่นอ้ง ๆ ท่ีพิกำรทำงสำยตำอีกดว้ย 
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12.4.3 มอบเคร่ืองมืออุปกรณท์างการแพทย ์Plasma Intercept Blood System ให้แก่ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ในโครงการรับบริจาค Covid-19 Convalescent Plasma 
เมื่อวนัที่ 1 พฤษภำคม 2563 บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด น ำโดย ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท  ผศ.ดร.นพ.

เทอดศกัดิ์ โรจนส์รุกิต ิคุณนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ไดน้ ำเครื่องมืออปุกรณท์ำง
กำรแพทย ์Plasma Intercept Blood System ส ำหรบัใชเ้พื่อกำรท ำ Pathogen Inactivation ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จำกบริษัท 
Cerus Corporation ประเทศสหรฐัอเมริกำ จ ำนวน 50 ชุด มอบให้แก่ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ใน
โครงกำรรบับรจิำค Covid-19 Convalescent Plasma ซึ่งใชใ้นกำรรกัษำผูป่้วย Covid-19 โดยมี รองศำสตรำจำรย ์แพทย์
หญิงดจุใจ ชยัวำนิชศิร ิผูอ้  ำนวยกำรศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย เป็นผูร้บัมอบอปุกรณด์งักล่ำว 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

13.1 ความเหน็ของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษทั 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2563 (ครัง้แรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่  8 กันยำยน 2563 ซึ่งมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบในฐำนะกรรมกำรอิสระของบริษัทรวม 3 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมดว้ย ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทในดำ้นต่ำง ๆ ทัง้ 5 ส่วน ตำมแนวทำงของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบดว้ย 

(1) กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
(2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
(3) กำรควบคมุกำรปฎิบตัิงำน (Control Activities) 
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information and Communication) 
(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

ส ำหรบักำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยมีควำมเห็นว่ำบรษิัทและบรษิัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยใน
เพียงพอและเหมำะสมกับขนำดของกิจกำร สำมำรถป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรสญูหำย หรือกำร
น ำไปใชโ้ดยบุคคลที่ไม่มีอ  ำนำจหนำ้ที่ สำมำรถจัดกำรกับควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญ และช่วยใหก้ำรท ำบัญชีและรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมถูกตอ้ง เปิดเผยขอ้มลูครบถว้น เพียงพอ และน่ำเชื่อถือ นอกจำกนี ้ผูบ้ริหำร
และพนกังำนของบรษิัทและบริษัทย่อยมีกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว ้ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก.ล.ต ที่คณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นุมัติแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในของบริษัทไว ้ซึ่งไดส้รุปรำยละเอียดกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในไว้ในแบบกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในโปรดพิจำรณำรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 4 

 

13.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชเีกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 

จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทส ำหรบัปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ำกัด ผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ไดต้รวจสอบประสิทธิภำพระบบกำรควบคมุภำยในทำงบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อ
ประโยชนใ์นกำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบใหร้ดักุมและเหมำะสม โดยผูส้อบบญัชีมีรำยงำนขอ้สังเกตและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับระบบควบคุมภำยในทำงบัญชีประจ ำปี 2563 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 โดยบริษัทไดน้ ำ
ขอ้สังเกตดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่  1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 โดยผูส้อบบญัชีไดเ้ขำ้ตรวจ และติดตำมประเด็นท่ีปรำกฏ
ดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุกไตรมำส ทัง้นี ้จำกกำรตรวจและติดตำมประเด็นขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับระบบควบคุม
ภำยในทำงบัญชีประจ ำปี 2563 พบว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้ด ำเนินกำรแก้ไขประเด็นต่ำง ๆ ที่ปรำกฎตำมรำยงำน
ข้อสังเกตฯ โดยคงเหลือประเด็นที่ต้องติดตำม 1 ประเด็น ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้รำยงำนผลกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 และคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 เรียบรอ้ยแลว้ และสำมำรถ
สรุปรำยละเอียดได ้ดงันี ้



 

                     บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที่ 2.3.13 ส่วนที่ 2.3.13 - หนำ้ที่ 2 

 

หมายเหตุ : * ผูส้อบบัญชี ไดป้ระเมินประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีของเดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 โดย ณ วนัท่ี 16 
ม.ีค. 2564 ผูส้อบบญัชีมีขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตจำกกำรทดสอบกำรควบคมุภำยใน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้สังเกตของผู้สอบบัญช ี ข้อเสนอแนะ 
ความเหน็ของฝ่าย

บริหาร 
การติดตามผล  
ในปี 2563 

ส่ิงที่ตรวจพบ 
 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรขำย
สินค้ำ ก่อนรำยกำรซือ้สินค้ำ ท ำ
ให้ระบบรับรูต้ ้นทุนขำยและตัด
สินคำ้ในระบบและสินคำ้จะแสดง
เป็นรำยกำรสินคำ้ติดลบ ซึ่งตน้ทุน
ที่รบัรูต้ำมระบบจะไม่เป็นไปตำม
วิธีเข้ำก่อน -ออกก่อน และฝ่ำย
บญัชีจะท ำกำรปรบัปรุงตน้ทนุและ
สินคำ้ในระบบโดยวิธี Manual ทุก
สิน้เดือน 
 
ผลกระทบ 

ระบบ สินค้ำและก ำรรับ รู ้
ต้นทุนขำยมีกำรปรับปรุงโดยวิธี 
Manual ดั งนั้ น  อ ำจก่ อ ให้ เกิ ด
ข้อ ผิ ดพ ลำด ในกำ รป รับ ป รุง
รำยกำรอย่ำงครบถว้น ถกูตอ้ง 

 
บ ริษั ท ค ว รจั ด ให้ มี

ระบบกำรควบคุมภำยในที่
ดี  เพื่ อ ป้ อ ง กั น ก ำ รท ำ
รำยกำรขำยสินค้ำโดยที่
ระบบไม่มี สินค้ำคงเหลือ
เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดกำรขำยสินค้ำที่จะท ำ
ให้สินค้ำในระบบติดลบ
และระบบค ำนวณมูลค่ำ
ต้นทุนของสินค้ำ โดยไม่
เป็นไปตำมวิธีกำรเขำ้ก่อน-
ออกก่อน และท ำใหไ้ม่ตอ้ง
มีกำรปรบัปรุงระบบโดยวิธี 
Manual 

 
ปั จ จุ บั น ตั้ ง แ ต่

วั น ที่  1 ม ก ร ำ ค ม 
2564 บ ริ ษั ท มี ก ำ ร
เป ล่ียนมำใช้ระบบ 
NAV (Navision ERP 
system) ซึ่งสำมำรถ
รองรับกำรค ำนวณ
ต้นทุนสินค้ำด้วยวิธี 
FIFO และสำมำรถ
น ำ เส น อ ร ำ ย ง ำ น
มูลค่ำสินค้ำตำมวิธี 
FIFO จำก ระบบ ได้
ถูกต้อง จึงไม่ต้องมี
กำรปรับป รุงมูลค่ ำ
ตน้ทนุสินคำ้ทกุวนัสิน้
ง ว ด ท ำ ง บั ญ ชี
เหมือนกบัท่ีผ่ำนมำ 

 
เนื่ องจำกบริษัทได้มี

กำรใชร้ะบบบัญชีใหม่ใหม่
ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1 ม ก รำ ค ม 
2564 ซึ่ ง ผู้ ส อบ บั ญ ชี ได้
ก ำหนดแผนกำรทดสอบ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่
เ ก่ี ย วข้องกับ งบกำรเงิน 
และสรุปผลกำรทดสอบ
ระบบภำยในเดือนมีนำคม 
2564 นี*้ 

 
 

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญช ี ข้อเสนอแนะ 
ความเหน็ของฝ่าย

บริหาร 
การติดตามผล  

สิ่งทีต่รวจพบ 
 ระบบกำรซือ้สินค้ำและกำรจ่ำย
ช ำระเงิน : ในกำรบันทึกบัญชีซื ้อ
สินค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำ บริษัทรบัรู ้
รำยกำรซื ้อสินค้ำตำมวัน ท่ี ในใบ
ค ำนวณต้นทุนสินค้ำ (Cost Sheet) 
ซึ่งไม่ตรงกับวันท่ีในใบรับเข้ำสินค้ำ
ของฝ่ำยคลงัสินคำ้ 
ผลกระทบ 

บริษัทรบัรูร้ำยกำรซือ้สินคำ้และ
เจ้ำหนี้กำรค้ำไม่ตรงกับวันท่ีท่ีมีกำร
รบัสินคำ้จำกผูจ้  ำหน่ำย 

 
บริษัทควรเพิ่ ม

จุดตรวจสอบเพื่อให้
ก ำ ร ส อ น ท ำ น
ครอบคลุมกำรบันทึก
บญัชีอย่ำงละเอียด 

 
ฝ่ ำยบริหำรขอ ง

บริษัทรบัทรำบประเด็น
ดังกล่ำว โดยได้ก ำชับ 
ให้ เพิ่ มจุดตรวจสอบ
และเพิ่มกระบวนกำร
ใ น  SOP ท่ี ร ะ บุ ใ ห้
ผูจ้ดัท ำและผูต้รวจสอบ 
เพิ่มกำรตรวจสอบแลว้ 

 
จำกกำรตรวจติดตำม

กำรบนัทึกบัญชีซือ้สินคำ้และ
เจำ้หนีก้ำรค้ำเพิ่มเติม พบว่ำ 
บริษัทไดม้ีกำรบนัทึกบญัชีซือ้
สิ น ค้ ำแล ะ เจ้ำห นี้ก ำรค้ ำ
ถูกต้อง ตรงตำมวันท่ีในใบ
รบัเขำ้สินคำ้แลว้ 

 
 



 

                     บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที่ 2.3.13 ส่วนที่ 2.3.13 - หนำ้ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  บริษัทจัดท ำรำยงำนอำยุสินคำ้คำ้งนำน (Inventory Aging) และรำยงำนสินคำ้ไม่เคลื่อนไหว (Slow Moving) 
จำกกำรดึงขอ้มลูสินคำ้คงเหลือจำกระบบ NAV และใชวิ้ธีกำรค ำนวณอำยุสินคำ้คำ้งนำนโดยวิธี Manual เพื่อ
ใชใ้นกำรพิจำรณำตัง้ส  ำรองค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้คงเหลือตำมนโยบำยท่ีบริษัทก ำหนด  

ข้อสังเกตของผูส้อบบญัช ี ข้อเสนอแนะ 
ความเหน็ของฝ่าย

บริหาร 
การติดตามผล  

สิ่งทีต่รวจพบ 
 บริษัทรบัรูร้ำยกำรซือ้สินคำ้จำก
ต่ำงประเทศ โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน
ตำมเอกสำรประกอบกำรส่งมอบ
สินค้ำ ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรส่ง
มอบสินคำ้ท่ีตกลงกับผูจ้  ำหน่ำยแลว้ 
เช่น กำรส่งมอบสินค้ำตำมเงื่อนไข 
EXW ซึ่งควรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนตำม
วั น ท่ี  Commercial Invoice ห รื อ 
Packing Slip แ ต่ บ ริ ษั ท ใช้ อั ต ร ำ
แลกเปลี่ยนตำมวนัท่ี Airway Bill ใน
กำรบนัทึกซือ้สินคำ้ เป็นตน้ 
 
ผลกระทบ 
 บริษั ท รับ รู ้มู ล ค่ ำสิ นค้ ำแล ะ
เจ้ ำ ห นี้ ก ำ ร ค้ ำ ต่ ำ ง ป ร ะ เท ศ
คลำดเคลื่อนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ี
ถกูตอ้งตำมเงื่อนไขกำรส่งมอบสินคำ้
ท่ีตกลงกบัผูจ้  ำหน่ำย 

 บริษัทควรเพิ่มจุด
ตรวจสอบเพื่อให้กำร
สอบทำนครอบคลุม
กำรบันทึกบัญชีอย่ำง
ละเอียด 

 ฝ่ ำ ย บ ริ ห ำ ร ข อ ง
บริษัทรบัทรำบประเด็น
ดังกล่ำว โดยได้ก ำชับ 
ให้ เพิ่ มจุดตรวจสอบ
และเพิ่มกระบวนกำร
ใ น  SOP ท่ี ร ะ บุ ใ ห้
ผูจ้ดัท ำและผูต้รวจสอบ 
เพิ่มกำรตรวจสอบแลว้ 

จำกกำรตรวจติดตำมกำร
บั น ทึ ก บั ญ ชี ซื ้ อ สิ น ค้ ำ
ต่ ำ งป ระ เท ศ แล ะ เจ้ ำห นี้
กำรค้ำเพิ่มเติม พบว่ำบริษัท
ไดม้ีกำรบนัทึกบัญชีซือ้สินคำ้
และเจ้ำหนี้กำรค้ำด้วยอัตรำ
แลกเปลี่ ยน ท่ีถูกต้อ งและ
เป็นไปตำมเงื่ อนไขกำรส่ ง
มอบสินคำ้แลว้ 

สิ่งทีต่รวจพบ 
 บริษัทจัดท ำรำยกำรอำยุสินค้ำ
ค้ ำ งน ำน  (Inventory Aging) แล ะ
รำยงำนสินค้ำไม่เคลื่อนไหว (Slow 
Moving) โดยวิธี Manual เพื่อใช้ใน
กำรพิจำรณำตั้งส  ำรองค่ำเผื่อกำรลด
มู ล ค่ ำ ข อ งสิ น ค้ ำค ง เห ลื อ ต ำม
นโยบำยของบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยใชข้อ้มูล Stock Card จำกระบบ 
NAV ท่ีเป็นไปตำมวิธีเข้ำก่อน-ออก
ก่อนในกำรจดัท ำรำยงำนดงักล่ำว 
 
ผลกระทบ 
กำรจัดท ำรำยงำนดังกล่ำว โดยวิธี 
Manual ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำร
จดัท ำรำยงำน 

บริษัทควรก ำหนดให้
ร ำ ย ง ำน ดั ง ก ล่ ำ ว
จดัท ำจำกระบบ NAV 
เพื่อประหยัดเวลำใน
กำรจัด ท ำรำยงำน 
แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ
ตอบสนองต่ อ ผู้ ใช้
รำยงำนไดท้นัเวลำ 

บริษัทจัดท ำรำยงำน
ดังกล่ำวโดยใช้ข้อมูล 
Stock Card จำกระบบ 
NAV ท่ีมีควำมถูกต้อง
ใ น ก ำ ร จั ด ท ำ  ซึ่ ง
เพียงพอและสำมำรถ
ใช้รำยงำนดังกล่ำวใน
กำรจัดท ำงบกำรเงินได้
ทันเวลำ ทั้งนี ้ เพื่ อให้
เกิดประสิทธิภำพ ท่ีดี
ม ำ ก ขึ ้ น  บ ริ ษั ท อ ยู่
ระหว่ำงประสำนงำน
กับผู้ซัพพอร์ต ระบบ 
NAV เพื่อสรำ้งรำยงำน
ดั ง ก ล่ ำ ว จ ำก ร ะ บ บ 
ภำยในเดือน เม.ย. 64 

กำ ร ท่ี บ ริษั ท มี ก ำ รจั ด ท ำ
ร ำย ง ำน ดั ง ก ล่ ำ ว โด ย วิ ธี 
Manual ไม่ มี ผลกระทบต่ อ
กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ขอ งบ ริษั ทภ ำย ใน เวล ำ ท่ี
ก ำหนด 
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 ขอ้มลูสินคำ้คงเหลือจำกระบบ NAVท่ีใชใ้นกำรค ำนวณรำยงำนดงักล่ำว ไดแ้สดงขอ้มลู รหสัสินคำ้ ชื่อ
สินคำ้ วันท่ีรบัเขำ้สินคำ้ ปริมำณสินคำ้และมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ รวมถึง วันท่ีเคลื่อนไหวของสินคำ้ล่ำสุดท่ีมี
กำรรบัเขำ้จ่ำยออกไวแ้ล้ว ซึ่งข้อมูลท่ีมีเพียงพอในกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อใหเ้ห็นถึงอำยุของสินคำ้ และกำร
เคลื่อนไหวของสินคำ้ไดช้ดัเจน ทัง้นี ้รำยกำรสินคำ้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเภทน ำ้ยำ และอุปกรณช์ดุตรวจ
ทำงกำรแพทย ์ซึ่งบริษัทเนน้กำรจ ำหน่ำยตำมค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ ท ำใหส้ำมำรถบริหำรจดักำรสินคำ้คงเหลือได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงส่งผลใหม้ีอัตรำหมุนเวียนของสินคำ้เร็ว ดังนัน้ ถึงแมว่้ำบริษัทจะจัดท ำรำยงำนอำยุ
สินคำ้คำ้งนำน และรำยงำนสินคำ้ไม่เคลื่อนไหวโดยวิธี Manual ก็ไม่ส่งผลต่อกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงเหลือ
ของบริษัท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไดท้ ำกำรทดสอบวิธีกำรค ำนวณรำยงำนสินคำ้คำ้งนำนและสินคำ้ไม่เคลื่อนไหวทุก
ไตรมำส  
 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนผูซ้ัพพอรต์ระบบ NAV เพื่อกำรสรำ้งรำยงำนดังกล่ำวจำก
ระบบ NAV ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2564 นี ้ โดยจะสำมำรถเรียกรำยงำน ณ วันท่ี 31 
มีนำคม 2564 เพื่อประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงินไตรมำส 1 ปี 2564 ได ้

 

13.3 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษัทย่อย 

บริษัทแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกัด (“KPS Audit”) ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทและ
บรษิัทย่อย ตัง้แต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562 โดยมี นำยวิวัฒน ์ลิม้นันทศิลป์ ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ัดกำร เป็นผูร้บัผิดชอบ
หลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคณุสมบตัิของ 
KPS Audit และ นำยวิวฒัน ์ลิม้นนัทศิลป์ อำทิ ประสบกำรณ ์ประวตัิกำรศกึษำ ประวตัิกำรเขำ้อบรม และประวตัิกำรท ำงำน 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3 “รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำนของบริษัท”) แลว้เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ ซึ่งมี
ประสบกำรณม์ำกกว่ำ 25 ปีในกำรปฏิบัติงำนและไดเ้ขำ้รบักำรอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำร
ตรวจสอบภำยใน 

อนึง่ บรษิัทไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยหลงัจำกไดร้บัแต่งตัง้ ใหม้ีหนำ้ที่สอบ
ทำนใหบ้ริษัทและบรษิัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่มี
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะใหม้ีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นส่ิงส ำคญั พรอ้มทัง้
น ำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรปรบัปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคมุภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็น เสนอคณะกรรมกำรบรษิัท โดยสอบ
ทำนรว่มกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูช้่วยผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

KPS Audit เข้ำตรวจสอบระบบควบคุมภำยในทุกระบบของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่  1 ในช่วงวันที่  2 
พฤษภำคม 2562 ถึงวนัที่ 20 กันยำยน 2562 โดยตรวจสอบครอบคลมุทุกระบบงำน (work system) และทุกกระบวนกำร 
(work process) ของระบบงำน ประกอบดว้ย 

(1) กำรควบคมุภำยในระดบัองคก์ร (COSO 2013) 
(2) กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบคุคล 
(3) กำรบรหิำรจดักำรสินทรพัยถ์ำวร 
(4) กำรบรหิำรจดักำรรำยได ้
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(5) กำรบรหิำรจดักำรสินคำ้คงคลงั 
(6) กำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
(7) กำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำย 
(8) กำรจดัท ำบญัชีและกำรปรบัปรุงบญัชี 
(9) กำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(10) กระบวนกำรบรหิำรงบประมำณ 
ต่อมำบริษัทและบริษัทย่อย ไดพิ้จำรณำประเด็นที่ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของ KPS 

Audit และด ำเนินกำรแกไ้ข โดยทำง KPS Audit เขำ้ด ำเนินกำรตรวจติดตำมผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1 ในช่วงวนัที่ 2 - 16 
ธันวำคม 2562 ครัง้ที่ 2 ในช่วงวันที่ 2 - 27 กุมภำพันธ์ 2563 ครัง้ที่ 3 ในช่วงวันที่ 16 - 27 มีนำคม 2563 ครัง้ที่ 4 ในช่วง
วันที่ 23 เมษำยน - 7 พฤษภำคม 2563 และเขำ้ตรวจติดตำมผลกำรตรวจสอบและตรวจเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 ในช่วงวันที่ 7 
กรกฎำคม - 31 สิงหำคม 2563 และครัง้ที่ 6 ในช่วงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ตำมล ำดับ และ
รำยงำนกำรตรวจติดตำมผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัท เรียบรอ้ยแลว้ 

อย่ำงไรก็ดี KPS Audit ได้มีกำรเข้ำตรวจติดตำมผลกำรตรวจสอบและตรวจเพิ่มเติมครัง้ที่  7 ในช่วงวันที่  1 
กมุภำพนัธ์ 2564 ถึงวนัที่ 17 กมุภำพนัธ ์2564 พบว่ำบริษัทและบริษัทย่อยไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขประเด็นควำมเส่ียงที่ปรำกฎ
ในรำยงำนทั้ง 6 ฉบับ โดยคงเหลือประเด็นควำมเส่ียงต ่ำที่ตอ้งติดตำม 6 ประเด็น แบ่งเป็นประเด็นที่ตรวจพบ 4 ประเด็น 
และประเด็นติดตำม 2 ประเด็น ซึ่ง KPS Audit ได้รำยงำนกำรตรวจติดตำมผลกำรตรวจสอบและตรวจเพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 และคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 เรียบรอ้ยแลว้ 
ทัง้นี ้สำมำรถสรุปรำยละเอียดประเด็นที่ตรวจพบ และผลกำรตรวจติดตำม ดงันี ้
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ข้อเทจ็จริงทีต่รวจพบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นทีต่รวจพบ 
ระเบียบ นโยบายข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
1. ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และร่ำงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร ไม่ครอบคลุม

กบักำรปฏิบตัิงำนจรงิ โดยจำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ 
- ไม่ไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมครบถว้น ถูกตอ้งของสินคำ้ก่อนกำรบันทึกขอ้มูลเขำ้

ระบบ E-Submission 
- ขัน้ตอนกำรบันทึกขอ้มูลเขำ้ระบบ E-Submission ไม่ครอบคลุมกรณีที่เอกสำร / ขอ้มูลไม่ผ่ำน

กำรพิจำรณำจำกเจำ้หนำ้ที่ อย. 
- ขัน้ตอนกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ ไม่ครอบคลมุกรณีกำรน ำเขำ้สินคำ้ประเภทแบตเตอรร์ี่ 

และเครื่องแกว้ที่ใชใ้นหอ้งปฏิบตัิกำร 
- ไม่ระบขุัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนกรณีสินคำ้เสียหำยจำกกำรน ำเขำ้ 
- ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนไม่ไดร้ะบเุกณฑ ์/ มลูค่ำขัน้ต ่ำของสินคำ้ที่ไม่ตอ้งท ำประกนัภยัสินคำ้ 

ต ่ำ เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงำนมีแนวทำงกำรท ำงำนที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ป้องกันกำรเกิดขอ้ผิดพลำด ลด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนดำ้นเอกสำรและหัวหนำ้งำนสำมำรถสอบ
ทำนควำมถูกต้องครบถ้วนของผู้ปฏิบัติงำนได้ ฝ่ำยประสำนงำน
รำชกำรควรด ำเนินกำรแกไ้ขขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนใหส้อดคลอ้ง และ
ครอบคลมุกบักำรปฏิบตัิงำนจรงิ 

ความเหน็ของฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดป้ฏิบตัิงำนตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพเหมำะสมและเพียงพอแลว้ ทัง้นี ้เพื่อให ้SOP สอดคลอ้งกับกำรปฏิบตัิงำนจริง ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรได้
ด ำเนินกำรปรบัปรุง SOP โดยเพิ่มเติมขอ้ควำม ดงันี ้

1. ขัน้ตอนกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลู โดยระบผุูต้รวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน ก่อนกำรบนัทึกขอ้มลูในระบบ E-Submission  
2. ขัน้ตอนกรณีเจำ้หนำ้ที่ อย. ไม่อนมุตัิค  ำขอน ำเขำ้สินคำ้ / แกไ้ขเอกสำร / ขอขอ้มลูเพิ่มเติมจำกผูข้ำย  
3. ขัน้ตอนกำรจดัเตรียมเอกสำรเพื่อกำรน ำเขำ้ใหค้รอบคลมุกำรน ำเขำ้สินคำ้ประเภทเครื่องชั่งตวงวดั และแบตเตอรี่ที่ตอ้งตดิต่อกบัส ำนกังำนกลำงชั่งตวงวดั กรมกำรคำ้ภำยในและกรม

สรรพสำมิต ซึ่งตอ้งด ำเนินกำรเฉพำะกำรน ำเขำ้สินคำ้ประเภทดงักล่ำวในครัง้แรก 
4. ขัน้ตอนกำรติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวขอ้ง และกำรจดัเตรียมสินคำ้กรณีสินคำ้เสียหำย  
5. ระบมุลูค่ำสินคำ้น ำเขำ้ที่จะท ำประกนัภยัสินคำ้  

ก าหนดแลว้เสร็จ : ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2564 

ผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน  
 ภำยหลงัจำกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 ฝ่ำยบริหำรไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยใน โดยฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดป้รบัปรุง
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน เรื่องกำรขอหนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้เครื่องแพทย ์และเรื่องกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ โดยไดร้บัอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจและมีผลบงัคบัใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 
เป็นตน้ไป ทัง้นี ้จำกกำรสอบทำนของผูต้รวจสอบภำยใน พบว่ำ 
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1. ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรก ำหนดใหม้ีกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของรำยกำรผลิตภณัฑก์่อนยื่นเขำ้ระบบ E-Submission อย่ำงนอ้ย 1 คน ทัง้นี ้ในระหว่ำงวนัที่ 1-9 มีนำคม 2564 
ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรยงัไม่มีกำรยื่นขอ้มลูเขำ้ระบบ E-Submission ผูต้รวจสอบภำยใน จึงขอตรวจติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนในครัง้ถดัไป 

2. ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดเ้พิ่มขั้นตอนกำรแกไ้ขข้อมลูในระบบ E-Submission ภำยหลงัจำกเจำ้หนำ้ที่ไม่อนุมตัิไวใ้นขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เรื่องกำรขอหนังสือรบัรองกำรน ำเขำ้
เครื่องมือแพทย ์โดยหำกไม่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกเจำ้หนำ้ที่ ฝ่ำยประสำนงำนจะตอ้งจดัเตรียมเอกสำรเพิ่มเติม และบนัทึกขอ้มลูเอกสำรเพิ่มเติมลงในระบบ E-Submission ในเลขค ำขอ
เดิม และรอเจำ้หนำ้ที่พิจำรณำแลว้ 

3. ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดเ้พิ่มเติมขัน้ตอนกำรน ำเขำ้สินคำ้ประเภทเครื่องชั่ง ตวง วัด / แบตเตอรี่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกรณีสินคำ้เสียหำย และมลูค่ำขั้นต ่ำของสินคำ้ที่ไม่ท ำ
ประกนัภยัไวใ้นขัน้ตอนปฏิบตัิงำน เรื่อง กำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศแลว้ 

 
 อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครดั ผูต้รวจสอบภำยใน มีควำมเห็นว่ำประเด็นดงักล่ำวมีควำมเส่ียงต ่ำ และขอตรวจติดตำมอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
 
 

ข้อเทจ็จริงทีต่รวจพบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นทีต่รวจพบ 
ระเบียบ นโยบายข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
2. ขอ้มูลพนักงำนในระบบ HR Focus และแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (KPI) ควรไดร้บักำร

ปรบัปรุง โดยจำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ 
- ชื่อต ำแหน่งงำนในระบบ HR Focus ไม่สอดคลอ้งกับชื่อต ำแหน่งงำนในใบพรรณนำงำนตำม

โครงสรำ้งฝ่ำย 
- ไม่มีกำรระบุวิธีกำรวัดผลกำรปฏิบัติ งำน และเอกสำรที่ เก่ียวข้องในแบบประเมินผลกำร

ปฏิบตัิงำนรำยบคุคลใหช้ดัเจน  

ต ่ำ 1. เพื่อให้ฐำนข้อมูลพนักงำนถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ฝ่ำย
บริหำรทรพัยำกรบุคคลควรด ำเนินกำรปรบัปรุงขอ้มูลพนักงำนใน
ระบบ HR Focus ให้สอดคล้องกับโครงสรำ้งฝ่ำยงำน และใบ
พรรณำงำนทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข 

2. เพื่อลดระยะเวลำ และขัน้ตอนในกำรสอบทำนผลกำรประเมิน KPI 
รำยบุคคล และผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถบันทึกเอกสำร / ข้อมูล
สนับสนุนผลงำนไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง ฝ่ำยบริหำรทรพัยำกรบุคคล
ควรเพิ่ มช่องวิ ธีกำรวัดผล และเอกสำรที่ เก่ี ยวข้องในแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล พรอ้มทั้งส่ือสำรให้ทุกฝ่ำย
งำนในบรษิัทรบัทรำบ และปฏิบตัิตำม 
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ความเหน็ของฝ่ายบริหาร 
1. ก ำหนดใหฝ่้ำย HR ด ำเนินกำรแกไ้ขทะเบียนพนกังำนในระบบ HR Focus ใหส้อดคลอ้งกบัชื่อต ำแหน่งงำนในใบพรรณนำงำน รวมถึงก ำหนดวนัในกำรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ นบัจำกวนัที่

ไดร้บัทรำบกำรเปล่ียนแปลงทะเบียนพนกังำน และจดัพิมพเ์อกสำรที่แกไ้ขเพื่อเก็บไวก้บัเอกสำรโครงสรำ้งฝ่ำย ไวอ้ย่ำงชดัเจนแลว้ 
2. ฝ่ำย HR ไดร้ะบุวิธีวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนในแบบฟอรม์ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีใหม้ีควำมชดัเจนมำกขึน้ และก ำหนดใหท้กุฝ่ำยงำนตอ้งแนบเอกสำรประกอบในกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนรำยบคุคลที่ลงนำมรบัรองขอ้มลูโดยหวัหนำ้หน่วยงำนสงูสดุ และส่ือสำรใหพ้นกังำนรบัทรำบ และปฏิบตัิตำม 
ก าหนดแล้วเสร็จ : ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมื่อกมุภำพนัธ ์2564 
ผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน  
 ภำยหลงัจำกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 ฝ่ำยบริหำรไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยใน ทัง้นี ้จำกกำรสอบทำนของผูต้รวจสอบ
ภำยใน พบว่ำ 

1. ฝ่ำยบรหิำรไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขชื่อต ำแหน่งงำนของผูป้ฏิบตัิงำนในระบบ HR Focus ใหส้อดคลอ้งกบัชื่อต ำแหน่งงำนในใบพรรณำงำนตำมโครงสรำ้งฝ่ำยแลว้เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2564  
2. ฝ่ำยบรหิำรไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงแบบประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2564 โดยเพิ่มช่องนิยำม / วิธีกำรค ำนวณคะแนนผลงำนของฝ่ำยตน้สงักดัแลว้ และไดส่ื้อสำรใหพ้นกังำนรบัทรำบ 

และปฏิบตัิตำมเมื่อวนัท่ี 3 มีนำคม 2564 
 

ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบภำยในไดส้อบทำน และปิดประเด็นเรียบรอ้ยแลว้ 
 

ข้อเทจ็จริงทีต่รวจพบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นทีต่รวจพบ 
ระเบียบ นโยบายข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
3. ไม่พบเอกสำรแจง้ใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียนสินคำ้ และขำดกำรพิจำรณำทบทวนกำรต่ออำยุหนงัสือ

รบัรองประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยจ์ำกฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ 
- ฝ่ำยขำยและฝ่ำยพัฒนำธุรกิจส่งอีเมล์หรือแจ้งทำงโทรศัพท์ให้ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร

ด ำเนินกำรจดทะเบียนสินคำ้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญำต โดยไม่มีเอกสำรแจง้วัตถุประสงค์ที่
ชดัเจนในกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนหนงัสือรบัรองประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทย ์กรณีสินคำ้
ใหม่ และรำยละเอียดสินคำ้ และน ำเสนอผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิลงนำม 

- ฝ่ำยขำยและฝ่ำยพฒันำธุรกิจไม่มีกำรสอบทำนงบประมำณค่ำธรรมเนียม ใบอนญุำต เครื่องมือ
แพทยค์งเหลือของหน่วยงำนตนเอง ก่อนแจง้ใหฝ่้ำยประสำนงำนรำชกำรด ำเนินกำรยื่นค ำขอจด
ทะเบียนหนงัสือรบัรองประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องแพทย ์เพื่อใหน้ ำงบประมำณไปบรหิำรจดักำร 

ต ่ำ เพื่อให้ลดค่ำใช้จ่ำย และทรพัยำกรในกำรด ำเนินกำรต่ออำยุหนังสือ
รบัรองประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทย ์สำมำรถควบคมุงบประมำณ
ของฝ่ำยงำนได ้และเพื่อใหเ้กิดกำรควบคมุภำยในท่ีดี ฝ่ำยประสำนงำน
รำชกำร ควรด ำเนินกำรดงันี ้
1. ควรจัดท ำแบบฟอร์มขอจดหนังสือรับรองประกอบกำรน ำเข้ำ

เครื่องมือแพทย์ โดยก ำหนดให้ฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้องระบุข้อมูลที่
จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน และระบุงบประมำณคงเหลือ ก่อนส่งใหผู้้
มีอ  ำนำจอนมุตัิ หรืออนมุตัิผ่ำนทำงอีเมล ์

2. ควรมีกำรพิจำรณำทบทวนกำรต่ออำยุหนังสือรบัรองประกอบกำร
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- ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรจะด ำเนินกำรต่ออำยหุนงัสือรบัรองประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทย์
ทกุฉบบัทนัทีที่ใกลห้มดอำย ุโดยมิไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนต่อหนงัสือรบัรองประกอบกำรน ำเขำ้
เครื่องมือแพทยป์ระจ ำปี ซึ่งอำจมีสินคำ้ที่ยกเลิกกำรขำย หรือไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรต่ออำยุ
หนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยแ์ลว้ 

น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์เป็นประจ ำทุกปี โดยฝ่ำยประสำนงำน
รำชกำรจัดท ำข้อมูลหนังสือรับรองประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือ
แพทย์ที่จะหมดอำยุภำยในปี ส่งให้ฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้องทบทวน
ควำมจ ำเป็นในกำรต่ออำย ุ

3. ควรเพิ่มแบบฟอร์มขอจดหนังสือรับรองประกอบกำรน ำ เข้ำ
เครื่องมือแพทย ์และเพิ่มกำรพิจำรณำทบทวนกำรต่ออำยุหนังสือ
รบัรองประกอบกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทยใ์นขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน
ใหส้อดคลอ้งกนั 

ความเหน็ของฝ่ายบริหาร 
1. เพื่อใหม้ีขั้นตอนที่ชดัเจน และรดักุมในกำรด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนหนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทย ์ฝ่ำยงำนที่เก่ียวขอ้งไดจ้ัดท ำแบบฟอรม์ค ำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ ์

เรียบรอ้ยแลว้ 
2. บริษัทจดัใหม้ีวิธีกำรทบทวนกำรต่ออำยุหนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้เครื่องมือแพทย ์โดยจดัท ำขอ้มลูสรุปรำยกำรหนงัสือรบัรองประกอบกำรน ำเขำ้ฯ ภำยในปี เพื่อส่งให้ฝ่ำยงำนที่เก่ียวขอ้ง

ทบทวนควำมจ ำเป็น รวมถึงก ำหนดแบบฟอรม์กำรขอจดหนงัสือรบัรองประกอบกำรน ำเขำ้ส ำหรบัสินคำ้ใหม่  
 ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรของบริษัทจะพิจำรณำขอจดหนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้ หรือต่ออำยุหนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้ฯ จำกโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต ซึ่งค่ำใชจ้่ำยในกำรขอหนังสือรบัรองกำรน ำเขำ้ฯ 
หรือต่ออำยหุนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้ฯ ที่ผ่ำนมำในแต่ละปี มีมลูค่ำนอ้ยมำก เมื่อเทียบกบัรำยไดข้องบรษิัทและโอกำสทำงธุรกิจที่จะมีในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้  
ก าหนดแล้วเสร็จ : ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 
ผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน  
 ภำยหลงัจำกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 ฝ่ำยบริหำรไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยใน โดยฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดป้รบัปรุง
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน เรื่องกำรขอหนงัสือรบัรองกำรน ำเขำ้เครื่องแพทย ์โดยไดร้บัอนุมตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจและมีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัที่ 1 มีนำคม 2564 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้จำกกำรสอบทำนของผู้
ตรวจสอบภำยใน พบว่ำ 

1. ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดจ้ัดท ำ “แบบฟอรม์ค ำขอจดทะเบียนผลิตภณัฑ”์ โดยก ำหนดใหฝ่้ำยขำยและฝ่ำยพัฒนำธุรกิจกรอกขอ้มลูรำยละเอียดชื่อสินคำ้ ผูต้ิดต่อ งบประมำณ ลงใน
แบบฟอรม์ก่อนส่งใหผู้ม้ีอ  ำนำจลงนำมอนมุตัิ 

2. ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดเ้พิ่มขัน้ตอนกำรทบทวนและยืนยนัรำยกำรสินคำ้ที่จะต่ออำยผุ่ำนทำงอีเมล ์
 

อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเครง่ครดั ผูต้รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำประเด็นดงักล่ำวมีควำมเส่ียงต ่ำ และขอตรวจติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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 ส่วนที่ 2.3.13 ส่วนที่ 2.3.13 - หนำ้ที่ 10 

ข้อเทจ็จริงทีต่รวจพบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นทีต่รวจพบ 
การน าเข้าสินค้าต่างประเทศ 
4. เสียค่ำบรกิำรเช่ำคลงัสินคำ้เนื่องจำกน ำเขำ้สินคำ้ไม่ทนัตำมเวลำที่ก ำหนด โดยจำกกำรตรวจสอบ 

พบว่ำ ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรด ำเนินกำรน ำเขำ้สินคำ้ไม่ทนัตำมเวลำที่ก ำหนด โดยนับจำกวนัที่
สินคำ้เขำ้ท่ำเรือ / สนำมบินจนถึงวนัที่สินคำ้เขำ้คลงัสินคำ้ของบริษัท ซึ่งท ำใหบ้ริษัทเสียค่ำบริกำร
เช่ำคลงัสินคำ้ระหว่ำงด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรน ำเขำ้ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

ต ่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จ ำเป็น ลดระยะเวลำในกำร
จัดเตรียมข้อมูล / เอกสำร และสำมำรถรับสินค้ำที่ส่งมำถึงท่ำเรือ / 
สนำมบินไดท้นัก ำหนดเวลำ ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร ควรด ำเนินกำร
ดงันี ้
1. จัดท ำตำรำงคุมรำยกำรสินค้ำที่บริษัทเคยน ำเข้ำมำเป็นสินค้ำ

ตวัอย่ำง เพื่อป้องกนักำรยื่นเอกสำรขอน ำเขำ้สินคำ้ตวัอย่ำงซ ำ้ซอ้น 
2. ควรมีกำรบนัทึกเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มลูที่เจำ้หนำ้ที่ศุลกำกร

มกัจะมีกำรขอเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐำนขอ้มูลในกำรจดัเตรียมเอกสำร
ในกำรน ำเขำ้สินคำ้ 

ความเหน็ของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร ไดด้  ำเนินกำรดงันี ้

1. จดัท ำทะเบียนคมุรำยกำรสินคำ้ที่น ำเขำ้มำเป็นตวัอย่ำงเพื่อป้องกนัควำมผิดพลำดรำยกำรซ ำ้ 
2. ท ำกำรบนัทึกรำยกำรเอกสำรที่ทำงเจำ้หนำ้ที่ศลุกำกรขอเพิ่มเติมลงในรำยงำนกำรน ำเขำ้ประจ ำเดือน 

ก าหนดแล้วเสร็จ : ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมื่อมกรำคม 2564 
ผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ภำยหลังจำกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2564 ฝ่ำยบริหำรไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยใน โดยฝ่ำยประสำนงำนรำชกำรไดจ้ดัท ำ
ทะเบียนคมุรำยกำรสินคำ้ที่น ำเขำ้มำเป็นสินคำ้ตวัอย่ำงแลว้ โดยเริ่มบนัทึกขอ้มลูน ำเขำ้สินคำ้ตวัอย่ำงตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป และบนัทึกรำยกำรเอกสำรท่ีเจำ้หนำ้ที่ศลุกำกรขอเพิ่มลงช่องหมำย
เหตขุองรำยกำรน ำเขำ้ประจ ำเดือน โดยบรษิัทไดด้  ำเนินกำรตำมขอ้เสนอและของผูต้รวจสอบภำยในเรียบรอ้ยแลว้  
 
อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเครง่ครดั ผูต้รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำประเด็นดงักล่ำวมีควำมเส่ียงต ่ำ และขอตรวจติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ข้อเทจ็จริงทีต่รวจพบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นติดตาม 
COSO หลักการที ่12 : องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งทีค่าดหวัง และขั้นตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบตัิได ้
1. ฝ่ำยบญัชียงัไม่มีเครื่องมือในกำรรวบรวม และสอบทำนควำมครบถว้น ถูกตอ้งของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง

ตำมค ำนิยำมของขอ้ก ำหนด และรำยกำรที่เกิดขึน้ระหว่ำงบริษัทกับบุคลที่เก่ียวขอ้ง และรำยกำรที่
เก่ียวโยง 

ต ่ำ 1. ฝ่ำยบริหำรควรพิจำรณำปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่ เก่ียวข้องใน
เครื่องมือที่ใช้กำรรวบรวม / สอบทำนควำมครบถ้วนของข้อมูล
บคุคลที่เก่ียวขอ้ง (Excel) ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นปัจจบุนั 

2. ฝ่ำยบรหิำรควรพิจำรณำปรบัปรุงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนที่เก่ียวขอ้ง
กับรำยกำรที่เก่ียวโยงใหส้ำมำรถปฏิบัติไดจ้ริง และเหมำะสมกับ
โครงสรำ้งองค์กร / โครงสรำ้งฝ่ำยบริหำร รวมถึงมีจุดควบคุมที่
เพียงพอเหมำะสมใหค้รบถว้น และเป็นปัจจบุนั 

ประเด็นจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 
จำกกำรสอบทำนรำ่งคู่มือปฏิบตัิงำน เรือ่งกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เปรียบเทียบกบักำรปฏิบตัิงำนจรงิ พบว่ำ 
1. ฝ่ำยกฎหมำย / ฝ่ำยบคุคลด ำเนินกำรแจง้ทุกครัง้ที่มีกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงสถำนะกรรมกำรและผูบ้รหิำร ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัท่ีเกิดรำยกำร แต่ในกำรปฏิบตัิจรงิไม่สำมำรถสอบทำน

วนัท่ีฝ่ำยกฎหมำย / บคุคลไดร้บัขอ้มลู และเมื่อฝ่ำยกฎหมำยไดร้บัแจง้ตอ้งด ำเนินกำรคดัหนงัสือรบัรองบรษิัท สอบทำนควำมถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูและเอกสำรก่อนส่งใหฝ่้ำยบญัชี ท ำให้
ระยะเวลำอำจมำกกว่ำ 3 วนั 

2. ฝ่ำยบญัชี อพัเดทขอ้มลูของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันรวมถึงรำยกำรเก่ียวขอ้งและรำยกำรเก่ียวโยงระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งในตำรำง RPT ภำยใน 3 วนันบัจำก
วนัท่ีไดร้บัแจง้ แต่ไม่ระบวุนัท่ีบนัทึกขอ้มลูในตำรำง RPT ท ำใหไ้ม่สำมำรถสอบทำนระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จนถึงวนัท่ีบนัทึกขอ้มลูได ้

3. ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีจดัท ำขอ้มูลธุรกรรมรำยกำรที่เก่ียวขอ้ง และรำยกำรที่เก่ียวโยงที่เกิดขึน้ทุกรำยกำรกับกรรมกำร ผูบ้รหิำร บุคคลที่เก่ียวขอ้งกันจำกฐำนขอ้มูลกำรบันทึกบัญชีของบริษัท 
พรอ้มตรวจสอบขอ้มูลเบือ้งตน้ ภำยใน 15 วัน จำกวนัสิน้เดือน แต่ไม่สำมำรถสอบทำนวันที่เริ่มด ำเนินกำร และวันที่ด  ำเนินกำรแลว้เสร็จได ้เนื่องจำกไม่ไดร้ะบุวันที่ด  ำเนินกำรและวันที่
ด  ำเนินกำรเสรจ็ 

4. CFO ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ครบถว้นของรำยกำรทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งและขอ้มลู Transaction ที่เกิดขึน้ทกุเดือน แต่ไม่สำมำรถสอบทำนไดว้่ำ CFO ไดท้ ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้น
หรือไม่ เนื่องจำกตำมขอ้มลูที่ไดร้บัยงัพบว่ำกำรบนัทึกขอ้มลูกรรมกำรยงัไม่ครบถว้น และกำรบนัทึกรำยกำรซือ้ / ขำย และบรกิำรระหว่ำงกนัยงัไม่ถกูตอ้ง 

5. กำรก ำหนดแบบฟอรม์กำรตรวจสอบรำยกำรเก่ียวโยงกัน ก ำหนดช่องลงนำมส ำหรบัฝ่ำยตน้เรื่อง และผู้จัดกำรฝ่ำย แต่ปฏิบัติงำนจริงฝ่ำยตน้เรื่องและผู้จัดกำรฝ่ำยไม่มีกำรลงนำมใน
แบบฟอรม์ดงักล่ำว เนื่องจำกฝ่ำยตน้เรื่อง และผูจ้ดักำรเห็นว่ำมีกำรลงนำมในใบขอซือ้แลว้ จึงไม่จ ำเป็นตน้ลงนำมในแบบฟอรม์ดงักล่ำวอีก  
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ความเหน็ของฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ำยบรหิำรไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในเรื่องดงักล่ำวไวอ้ย่ำงชดัเจน แต่เนื่องจำกกำรปฏิบตัิงำนจริง ไม่สอดคลอ้งกบั SOP ที่มีอยู่ ดงันัน้ ฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจึงก ำหนดใหม้ีกำรปรบัปรุง 
SOP เพื่อเสนออนมุตัิและประกำศใชต้่อไป ไดแ้ก่  

1. ปรบัเพิ่มวนัในกำรด ำเนินกำรของแต่ละฝ่ำยงำน 
2. ปรบัปรุงแบบฟอรม์รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งโดยระบวุนัที่ที่มีกำรปรบัปรุงขอ้มลูใหช้ดัเจน รวมถึงก ำหนดผูร้บัผิดชอบในกำรจดัส่งแบบฟอรม์ดงักล่ำว  
3. ก ำหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำ (ผูจ้ดัท ำ) ผูส้อบทำน และผูต้รวจสอบ ส ำหรบักำรอพัเดทขอ้มลูบุคคลที่เก่ียวโยง ในตำรำงสรุปขอ้มลูบุคคลที่เก่ียวโยงของบรษิัท พรอ้มระบุวนัที่ใน

กำรด ำเนินกำรและลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งไวอ้ย่ำงชดัเจน 
4. ก ำหนดระยะเวลำในกำรจดัท ำรำยกำรระหว่ำงกัน ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลำ ส ำหรบักำรเขำ้ตรวจของผูส้อบบญัชี รวมถึงจดัท ำรำยงำนสรุปรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อน ำเสนอตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 
 ก าหนดแล้วเสร็จ : ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 8 มีนำคม 2564 
ผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

ทัง้นี ้หลงัจำกประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 ฝ่ำยบรหิำรไดด้  ำเนินกำรแกไ้ข ตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยใน โดยฝ่ำยบญัชีไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงคู่มือ
ปฏิบตัิงำน เรือ่งกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรควบคมุงบประมำณ โดยไดร้บัอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจและมีผลบงัคบัใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 8 มีนำคม 2564 เป็นตน้ไป  

 
อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเครง่ครดั ผูต้รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำประเด็นดงักล่ำวมีควำมเส่ียงต ่ำ และขอตรวจติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
หมายเหตุ :  ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินไดเ้ขำ้สอบทำนขอ้มลูในตำรำงสรุปขอ้มลูบคุคลท่ีเก่ียวโยงของบริษัท โดยอำ้งอิงบคุคลที่เก่ียวโยงตำมนิยำมของส ำนกังำน ก.ล.ต. และเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พบว่ำบริษทัได้

รวบรวมขอ้มลูบคุคลที่เก่ียวโยงสอดคลอ้งกบันิยำมดงักล่ำวแลว้ 
 

ข้อเทจ็จริงทีต่รวจพบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ขอ้เสนอแนะ 

ประเด็นติดตาม 
กระบวนการบริหารงบประมาณ 
ไม่ตรวจสอบงบประมำณค่ำใชจ้่ำยก่อนท ำ
กำรซือ้สินคำ้ และบริกำรตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีบรษิัทก ำหนด 

ต ่ำ 1. ฝ่ำยบรหิำรควรพิจำรณำปรบัปรุงกระบวนกำรควบคุมงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้อดคลอ้งกบังบประมำณที่แต่ละ
ฝ่ำยงำนขออนมุตัิไว ้โดยด ำเนินกำร ดงันี ้
1.1. ควรรวบรวบขอ้มูลตัง้ตน้งบประมำณทั้งในหมวดค่ำใชจ้่ำยและสินทรพัยถ์ำวรที่มำจำก BOD และ CEO อนุมัติเพิ่มเติม

ระหว่ำงกำลพรอ้มหลกัฐำนกำรอนุมตัิและกระทบยอดกับเครื่องมือควบคุมงบประมำณที่บริษัทจัดท ำขึน้ (Excel Budget 
Control และ Excel DATA1) ใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
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1.2. ควรกระทบยอดข้อมูลในเครื่องมือควบคุมงบประมำณที่บริษัทจัดท ำ (Excel Budget Control และ Excel DATA1) 
เปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือใหถ้กูตอ้งตรงกนั 

1.3. ควรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้อัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงประเทศที่ชัดเจน พรอ้มทั้ง 
ก ำหนดให้ผู้มีหน้ำที่ควบคุมงบประมำณต้องกลับมำแก้ไขยอดกำรจองใช้งบประมำณให้ถูกต้องตำมอัตรำสกุลเงิน
ต่ำงประเทศตำมที่ไดใ้ชจ้รงิ  

1.4. ควรน ำงบประมำณปีก่อนที่มียอดผกูพนัตอ้งใชจ้รงิ และตอ้งบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยของปีปัจจบุนัมำรวมไวใ้นงบประมำณของ
ปีปัจจบุนั หรือจดัใหม้ีเครื่องมือควบคมุเฉพำะ เพื่อป้องกนักำรขอใชง้บประมำณไม่ตรงตำมปีที่ขอ  

1.5. กรณีกำรควบคมุงบประมำณกรณีซือ้วสัดสุ ำนกังำนส่วนกลำง เพื่อใชส้ ำหรบัแต่ละฝ่ำยงำนเบิกใช ้(เครื่องเขยีนแบบพิมพ)์ ที่
โอนไปยังฝ่ำยจัดซือ้จัดจำ้งควรปรบัปรุงใหฝ่้ำยจัดซือ้จัดจ้ำงเป็นผู้บันทึกขอใช้งบประมำณ เมื่อเปิด PR และจัดท ำสรุป
รำยกำร จ ำนวน จ ำนวนเงิน เพื่อใหฝ่้ำยบญัชีบนัทึกใชง้บประมำณเครื่องเขียน และแบบพมิพข์องแต่ละฝ่ำยตำมที่ใชจ้รงิใน 
Excel DATA1 

1.6. ควรกระทบยอดขอ้มูลในเครื่องมือควบคุมงบประมำณที่บริษัทจัดท ำขึน้ (Excel Budget Compare และ Excel DATA1) 
กบั ACCPAC ประจ ำทกุเดือน 

3. บริษัทควรจดัท ำคู่มือปฏิบัติงำน เรื่อง กำรควบคุมงบประมำณ(Budgeting Control) เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนพรอ้มทั้ง
น ำเสนอต่อผูม้ีอ  ำนำจเพื่ออนมุตัิและประกำศใช ้

ประเด็นจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 
จำกกำรสอบทำนกระบวนกำรควบคมุงบประมำณของบรษิัท และบรษิัทย่อยจำกระบบ NAV โดยเริ่มควบคมุงบประมำณประจ ำปี 2564 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้มำ  
รำ่งคู่มือปฏิบตัิงำน เรือ่งกำรควบคมุงบประมำณ 

1. ก ำหนดใหผู้้ควบคุมงบประมำณกลำงลงนำมรับงบประมำณของหน่วยงำนอื่นที่หน่วยงำนกลำงเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งปัจจุบันงบประมำณดังกล่ำวถูกควบคุมโดยหน่วยงำนเจำ้ของ
งบประมำณ โดยหน่วยงำนกลำงสำมำรถใชง้บประมำณดงักล่ำวไดต้ำมค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ ตำมประเภทงบประมำณที่หน่วยงำนกลำงเก่ียวขอ้ง ซึ่งหำกงบประมำณดงักล่ำวไม่เพียงพอ 
หน่วยงำนเจำ้ของงบประมำณจะเป็นผูบ้รหิำรจดักำรงบประมำณใหม้ีเพียงพอ 

2. ไม่ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรจดัท ำตำรำงสรุปขอเพิ่มงบประมำณระหว่ำงปีที่เสนออนมุตัิประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรในวงเงินไม่เกนิ 5 ลำ้นบำทต่อปี เพื่อป้องกนัไม่ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรอนมุตัิ
เกินวงเงินท่ีก ำหนด 

3. ยงัไม่ก ำหนดขัน้ตอนควบคุมงบประมำณ กรณีกำรจดัซือ้วสัดุสิน้เปลืองส ำนกังำนตำมที่ไดส้รุปแนวทำงกำรจดัซือ้วสัดุสิน้เปลืองส ำนกังำน เมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ ์2564 ซึ่งปัจจุบนัฝ่ำย
จดัซือ้ยงัไม่มีกำรสั่งซือ้วสัดุสิน้เปลืองส ำนกังำนมำเป็น stock เพิ่ม แต่หน่วยงำนต่ำงๆมีกำรเบิกใชง้ำนวสัดุสิน้เปลืองส ำนกังำน โดยฝ่ำยจดัซือ้ไดม้ีกำรบนัทึกขอ้มลูกำรเบิกจ่ำยและจดัท ำ
รำยงำนวสัดสิุน้เปลืองส ำนกังำน 
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ขอ้มลูงบประมำณคงเหลือ ณ 31 มกรำคม 2564 จำกระบบ NAV และกำรใชง้บประมำณจรงิ 
1. หน่วยงำนท่ีเบิกใชง้บประมำณไม่ใช่เจำ้ของงบประมำณที่มีกำรตดัเบิกใช ้และไม่ใช่หน่วยงำนกลำงที่มีหนำ้ที่บรหิำรจดักำรงบประมำณ ดงันี ้

- ฝ่ำยกิจกำรส ำนกังำนเป็นผูด้  ำเนินกำรขอเบิกเงินทดรองจ่ำย เป็นค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบักำรเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์มลูค่ำรวม 36,438.80 บำท 
- ฝ่ำยกิจกำรส ำนกังำนจดัท ำเอกสำรเคลียรเ์งินทดรองจ่ำยซึ่งมีหวัหนำ้ฝ่ำยกิจกำรส ำนกังำนเป็นผูส้อบทำนและลงนำมอนมุตัิ 
- ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวถกูบนัทึกตดัเบิกงบประมำณจำกแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์และผูร้บัผิดชอบงบประมำณไม่ทรำบว่ำมีกำรเบิกใชง้บประมำณดงักล่ำว 

2. ไม่พบกำรบนัทึกตดัเบิกงบประมำณค่ำบรกิำรส่วนกลำง ค่ำสำธำรณปูโภค ของฝ่ำยกิจกำรส ำนกังำนมลูค่ำ 100 บำท  
ความเหน็ของฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ำยบรหิำรไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุง SOP เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรบรหิำรงบประมำณของบรษิัท ดงันี ้

1. แยกงบประมำณตำมฝ่ำยงำนแต่ละฝ่ำยไวอ้ย่ำงชดัเจน ภำยใตง้บประมำณที่ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหเ้กิดในกำรบริหำรจดักำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ
มำกขึน้ กล่ำวคือสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณไดเ้ฉพำะฝ่ำยงำนท่ีเป็นเจำ้ของงบประมำณเท่ำนัน้ ซึ่งเริ่มถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป  

2. จดัท ำตำรำงสรุปกำรขอเพิ่มงบประมำณระหว่ำงปีที่เสนอต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อเตรียมใชส้ ำหรบัปี 2564 (บรษิัทมีกำรจดัท ำตำรำงสรุปกำรขอเพิ่มงบประมำณดงักล่ำวแลว้ตัง้แต่
ปี 2563 แต่เนื่องจำกในช่วงกำรเขำ้ตรวจของผูต้รวจสอบภำยใน ยงัไม่เกิดรำยกำรดงักล่ำว จึงไม่พบกำรจดัท ำตำรำงสรุปฯ ในปี 2564)  

3. ปรบัปรุงขัน้ตอนในกำรเปิด PR ส ำหรบักำรจดัซือ้วสัดสิุน้เปลืองส ำนกังำน โดยแยกใหแ้ต่ละฝ่ำยงำนท่ีตอ้งกำรขอซือ้เป็นผูด้  ำเนินกำร ซึ่งฝ่ำยจดัซือ้จะเป็นผูร้วบรวมและด ำเนินกำรเปิด PO 
ส ำหรบักำรสั่งซือ้จำก Supplier ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ ถกูก ำหนดใหต้ดัจำกงบประมำณของแต่ละฝ่ำยงำนท่ีขอซือ้ 

 ทัง้นี ้ส ำหรบัรำยกำรค่ำบรกิำรของฝ่ำยกิจกำรส ำนกังำน มลูค่ำ 100 บำท เป็นรำยกำรค่ำโทรศพัทส์ ำนกังำนที่เกิดขึน้ในปี 2563 ซึ่งฝ่ำยบญัชีไดร้บัใบเรียกเก็บและบนัทึกบญัชีในเดือนมกรำคม 
2564 ทัง้นี ้ฝ่ำยบญัชีไดต้ดัจำกงบประมำณของปี 2563 เรียบรอ้ยแลว้ จึงไม่พบกำรตดัเบิกงบประมำณในปี 2564 
ก าหนดแล้วเสร็จ : ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 8 มีนำคม 2564 
ผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

ทัง้นี ้หลงัจำกประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2564 ฝ่ำยบริหำรไดด้  ำเนินกำรแกไ้ข ตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยใน โดยฝ่ำยบญัชีไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงคู่มือ
ปฏิบตัิงำน เรื่องกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรควบคุมงบประมำณ โดยไดร้บัอนุมัติจำกผูม้ีอ  ำนำจและมีผลบงัคบัใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 8 มีนำคม 2564 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้จำกกำรสอบทำนคู่มือ
ปฏิบตัิงำน พบว่ำ  

1. กำรขอเพิ่มงบประมำณระหว่ำงปี ไม่ไดก้ ำหนดใหผู้จ้ดักำรแผนกบญัชีท ำกำร print out รำยละเอียดงบประมำณที่ไดต้รวจสอบ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนพรอ้มลงนำมผูด้  ำเนินกำรและวนัที่ได้
ตรวจสอบ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัควำมเห็นของฝ่ำยบรหิำร  /1 

2. กำรควบคุมงบประมำณส ำหรบักำรสั่งซือ้อุปกรณ์ส ำนักงำน และกำรควบคุมกำรใชง้บประมำณใหถู้กตอ้งตำมค่ำใชจ้่ำยของแต่ละฝ่ำยงำน รวมถึงกำรจ ำกัดสิทธิในกำรเขำ้ถึงและใช้
งบประมำณขำ้มฝ่ำยในระบบ NAV เนื่องจำกฝ่ำยบรหิำรเพิ่งไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขและไดป้รบัปรุงกระบวนกำรปฏิบตัิงำน จึงขอตรวจติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนในครัง้ถดัไป 

 
อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเครง่ครดั ผูต้รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำประเด็นดงักล่ำวมีควำมเส่ียงต ่ำ และขอตรวจติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
หมำยเหต ุ: /1 ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรปรบัปรุง SOP เรียบรอ้ยแลว้เม่ือวนัที่ 19 เมษำยน 2564 
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15. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
ผูส้อบบญัชี : นำย อธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 3500 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด (เป็น

ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดง
ควำมเห็นโดย
ผูส้อบบญัชี 

: รำยงำนของผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สรุปว่ำงบกำรเงินนีแ้สดงฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท  ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส ำหรบักิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 

   
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
ผูส้อบบญัชี : นำย อธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 3500 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจ ำกัด (เป็น

ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดง
ควำมเห็นโดย
ผูส้อบบญัชี 

: รำยงำนของผูส้อบบัญชีไดใ้หข้อ้สรุปว่ำงบกำรเงินรวม และงบเฉพำะกิจกำรนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31ธันวำคม 2562 มีผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว ้

   
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
ผูส้อบบญัชี : นำย อธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 3500 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจ ำกัด (เป็น

ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดง
ควำมเห็นโดย
ผูส้อบบญัชี 

: รำยงำนของผูส้อบบัญชีไดใ้หข้อ้สรุปว่ำงบกำรเงินรวม และงบเฉพำะกิจกำรนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว ้

 
บริษัทไดม้ีกำรจัดโครงสรำ้งกิจกำรเพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อเตรียม

ควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ โดยในปี 2562 บริษัทรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือแพทย์ 
และวสัดุอุปกรณก์ำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษัท วินเนอรย์ี่โฮลดิง้ จ ำกัด (WHO), บริษัท ไบโอพูล จ ำกัด (BP) 
และบริษัท ไบโอสเปซ จ ำกัด (BS) และรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (จ ำหน่ำย
เครื่องดักจบัยุง และแมลงดูดเลือด) จำก WHO และบริษัท แพนไซเอ็นซ ์1999 จ ำกัด (PAN) โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้
ทยอยรบัซือ้เครื่องมือทำงกำรแพทยว์สัดุอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์และสินคำ้คงเหลือจำก WHO, BP, BS และ PAN นอกจำกนี ้
บริษัทไดร้บัโอนสินทรพัยถ์ำวรซึ่งเป็นเครื่องมือแพทยท์ั้งหมดจำก WHO ซึ่ง ณ วันรบัโอนสินทรพัยด์ังกล่ำวบริษัทไม่ไดร้บั
สินทรพัยส์ทุธิอื่นใดจำกกำรรบัโอนส่วนงำนดงักล่ำว  
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ในปี 2563 ฝ่ำยบริหำรของบริษัท ไดพ้ิจำรณำเนือ้หำของกำรรวมธุรกิจในกลุ่มบริษัทขำ้งตน้ และพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
กำรจดัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกกำรรบัโอนสินทรพัยห์ลกัที่มีเนือ้หำเป็นนยัส ำคญั
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจไดสิ้น้สดุลงเมื่อวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ดงันัน้ บริษัทไดม้ีกำรปรบัปรุงกำรโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษัทอื่นก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันของ  WHO BP BS และ PAN โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ทัง้นี ้กำรปรบัปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมแต่อย่ำงใด 

 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 18.07 5.14% 7.32 2.21% 8.29 1.69% 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-สทุธิ 148.81 42.31% 140.30 42.31% 174.75 35.51% 
สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ 19.57 5.56% 13.02 3.93% 7.74 1.57% 
สินคำ้คงเหลือ-สทุธิ 57.85 16.45% 59.69 18.00% 61.72 12.54% 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 2.11 0.60% 4.72 1.42% 3.52 0.72% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 246.41 70.06% 225.05 67.87% 256.02 52.03% 
อปุกรณ-์สทุธิ 92.86 26.40% 82.26 24.81% 103.12 20.96% 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-สทุธิ 0.09 0.03% 12.39 3.74% 13.38 2.72% 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช-้สทุธิ - 0.00% - 0.00% 62.15 12.63% 
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 1.75 0.50% - 0.00% -  0.00% 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 7.42 2.11% 9.74 2.94% 7.70 1.56% 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 0.06 0.02% - 0.00% 45.72 9.29% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3.13 0.89% 2.16 0.65% 4.01 0.81% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 105.30 29.94% 106.55 32.13% 236.08 47.97% 
รวมสินทรัพย ์ 351.72 100.00% 331.60 100.00% 492.10 100.00% 

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 243.70 69.29% 104.63 31.55% 155.78 31.66% 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 48.26 13.72% 69.29 20.90% 58.67 11.92% 

หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ 31.19 8.87% 36.37 10.97% 7.28 1.48% 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน1ปี 0.01 0.00% - 0.00% 2.77 0.56% 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

- 0.00% - 0.00% 5.67 1.15% 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 14.09 4.01% 13.07 3.94% 2.50 0.51% 
หนีส้ินสญัญำอนพุนัธ ์ - 0.00% - 0.00% 0.11 0.02% 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 3.77 1.07% 0.90 0.27% 4.17 0.85% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 341.02 96.96% 224.26 67.63% 236.95 48.15% 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ-สทุธิ - 0.00% - 0.00% 41.70 8.47% 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สทุธิ - 0.00% - 0.00% 9.11 1.85% 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 14.13 4.02% 16.78 5.06% 15.55 3.16% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14.13 4.02% 16.78 5.06% 66.36 13.49% 
รวมหนี้สิน 355.15 100.97% 241.04 72.69% 303.31 61.64% 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ทนุจดทะเบียน 55.00 15.64% 55.00 16.59% 200.00 40.64% 
ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 55.00 15.64% 55.00 16.59% 140.00 28.45% 
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้จำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 0.00%     3.36   
ก ำไรสะสม 

  
        

            จดัสรระแลว้-ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 0.50 0.14% 1.91 0.58% 6.86 1.39% 
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7.53 2.14% 33.65 10.15% 38.57 7.84% 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 63.03 17.92% 90.56 27.31% 188.79 38.36% 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทอ่ืนก่อนกำรรวมธุรกิจ 
ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 

(66.46) (18.90%) - 0.00% - 0.00% 

รวมส่วนของเจ้าของ (3.43) (0.97%) 90.56 27.31% 188.79 38.36% 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 351.72 100.00% 331.60 100.00% 492.10 100.00% 

หมายเหตุ: 1. ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มผูบ้ริหำรซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทไดจ้ัดโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบริษัท และเป็นไป
ตำมแนวทำงปฏิบตัิทำงกำรบญัชีส ำหรบักำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี  

2 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้บริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 12 ธันวำคม 2561 วำระที่ 2 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม
5.00 ลำ้นบำท เป็น 55.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 5.00 ลำ้นหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อ
เสนอขำยใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมตำมสดัส่วน 

3 ที่ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เม่ือวนัที่ 28 สิงหำคม 2563 มีมติอนมุตัิ 
1) เปลี่ยนเปลงมลูค่ำที่ตรำไวต้่อหุน้จำก 10 บำทต่อหุน้ เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 
2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 55.00 ลำ้นบำท เป็น 140.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 170.00 ลำ้นหุน้ เพ่ือ

เสนอขำยใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมตำมสดัส่วน 
3) เพ่ิมทนุจดทะเบียนจำก 140.00 ลำ้นบำท เป็น 200.00 ลำ้นบำท เพ่ือเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก 
 
 

2. งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31ธ.ค. 2563 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 477.88 92.94% 453.18 92.04% 490.20 92.40% 
รำยไดค้่ำเช่ำ 36.28 7.06% 39.19 7.96% 40.33 7.60% 

รายได้จากการด าเนินงาน 514.16 100.00% 492.37 100.00% 530.53 100.00% 
ตน้ทนุขำยและใหบ้ริกำร (261.69) -50.90% (234.90) -47.71% (261.11) -49.22% 
ตน้ทนุค่ำเช่ำ (19.96) -3.88% (20.75) -4.21% (21.21) -4.00% 

รวมต้นทุน (281.65) -54.78% (255.65) -51.92% (282.32) -53.21% 
ก าไรข้ันต้น 232.51 45.22% 236.72 48.08% 248.21 46.79% 

รำยไดอ่ื้น 1.80 0.35% 5.92 1.20% 0.51 0.10% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (97.60) -18.98% (92.10) -18.71% (84.09) -15.85% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (68.44) -13.31% (88.02) -17.88% (94.64) -17.84% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

เงินได้ 
68.27 13.28% 62.52 12.70% 69.99 13.19% 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (12.72) -2.47% (11.02) -2.24% (8.05) -1.52% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 55.55 10.80% 51.50 10.46% 61.94 11.67% 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.4.15 ส่วนที่ 2.4.15 หนำ้ที่ 4 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31ธ.ค. 2563 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (14.59) -2.84% (14.31) -2.91% (10.35) -1.95% 
ก าไรส าหรับงวด 40.96 7.97% 37.19 7.55% 51.59 9.72% 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน       
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำร

คณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
- 0.00% - 0.00% 4.10 0.77% 

ภำษีเงินไดข้องก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน
ส ำหรบัรำยกำรที่จะไม่ถกูจดัประเภทรำยกำร
ใหม ่

- 0.00% - 0.00% (0.82) 0.15% 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 40.96 7.97% 37.19 7.55% 54.87 10.34% 
การแบ่งปันก าไร 

  
       

ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษัทใหญ่ (6.40) -1.25% 45.27 9.19% 54.87 10.34% 
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้อ่ืนจำกกำรรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 

47.36 9.21% (8.08) -1.64% - 0.00% 

ก าไรส าหรับงวด 40.96 7.97% 37.19 7.55% 54.87 10.34% 

หมายเหตุ: 1. ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มผูบ้ริหำรซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ที่มีอ ำนำจควบคมุบริษัทไดจ้ดัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบริษัท และเป็นไปตำม
แนวทำงปฏิบตัิทำงกำรบญัชีส ำหรบักำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี  

2. รำยไดอ่ื้นประกอบดว้ยก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยไดเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 
3. งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ก ำไรสทุธิ 40.96 37.19 51.59    
 

รายการปรับปรุง 
  

 
ค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 21.11 18.58 23.17 
ขำดทนุจำกกำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื 0.74 1.44 0.06 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรพัย ์ 0.83 - - 
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียน 

ส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 
1.70 2.65 3.02 

ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบัรำยกำร) 0.26 (2.38) 0.26 
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรขำยและ 

ตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ 
0.01 (0.00) - 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (0.95) (1.27) 1.88 
ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมสญัญำอนพุนัธ ์ - - 0.12 
ผลตำ่งจำกกำรไดร้บัยกเวน้ค่ำเช่ำ - - 0.13 
ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - 3.36 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.4.15 ส่วนที่ 2.4.15 หนำ้ที่ 5 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบีย้รบั (0.00) (0.04) (0.00) 
ค่ำใชจ้่ำยตน้ทนุทำงกำรเงิน 12.72 11.02 8.05 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 14.59 14.31 10.34 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 

ในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด าเนินงาน 
91.97 81.50 101.98 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน 
 

   
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-สทุธิ 24.38 (11.05) (29.91) 
สินคำ้คงเหลือ-สทุธิ 23.24 (4.46) (2.08) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (0.50) (2.68) 1.20 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1.04 (1.21) (1.85) 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น (74.49) 26.03 (15.53) 
หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ 2.12 5.18 (29.08) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (0.87) 2.78 3.26 

เงินสดไดม้ำ(จ่ำยไป)จำกกำรด ำเนินงำน 66.89 96.09 27.99 
หกัเงินสดจ่ำยภำษีเงินไดน้ติิบคุคล (3.02) (18.08) (19.70) 
จ่ำยหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำน  - (0.15) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจการด าเนินงาน 63.87 78.01 8.14 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  

 
เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์
- - (41.68) 

เงินสดรบัจำกกำรขำยอปุกรณ ์ - - 0.12 
เงินสดจ่ำยซือ้อปุกรณ ์ (14.42) (7.89) (38.96) 
เงินสดจ่ำยซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  (12.39) (1.04) 
เงินสดจ่ำยซือ้สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - (12.12) 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ - - (4.04) 
เงินสดรบัจำกดอกเบีย้รบั 0.00 0.04 0.48 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (14.42) (20.24) (97.24) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  
 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
จำกสภำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 

11.91 (86.05) 51.15 

เงินสดจ่ำยหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (0.11) (0.01) (10.42) 
เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 17.00 
เงินสดจ่ำยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - (2.22) 
เงินสดจ่ำยเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (15.00) -   
เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ 50.00 - 85.00 
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (3.00) (8.24) (45.00) 
เงินสดจ่ำยตน้ทนุทำงกำรเงิน (12.72) (11.02) (5.44) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดการเงิน 31.08 (105.32) 90.07 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.4.15 ส่วนที่ 2.4.15 หนำ้ที่ 6 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
(ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายการกับบริษัทนอกเหนือจากกลุ่มบริษัท 
ทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

12.65 8.66 - 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทอ่ืนก่อนกำรรวมธุรกิจ 
ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 

(89.77) 29.24 - 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)-
สุทธิ 

3.41 (9.65) 0.97 

"เงินสดลดลงจากการโอนกลับส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน" 

 (1.10)  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 14.66 18.07 7.32 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 18.07 7.32 8.29 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด 
  

 
โอนอปุกรณไ์ปเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.11 -  
โอนอปุกรณไ์ปเป็นอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 1.89 - - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใชเ้พ่ิมขึน้จำกหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 52.87 

หมายเหตุ: ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มผูบ้ริหำรซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทไดจ้ัดโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบริษัท และเป็นไปตำม
แนวทำงปฏิบตัิทำงกำรบญัชีส ำหรบักำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี  

 

15.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ  

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 2561 2562 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 0.72  1.00  1.08  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.55  0.72  0.81  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.19  0.28  0.04  

อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 3.94  3.49  3.48  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 93.00  105.00  105.00  
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้ส ำเรจ็รูป เท่ำ 3.95  4.39  5.25  

ระยะเวลำขำยสินคำ้ส ำเรจ็รูปเฉลี่ย วนั 93.00 84.00 70.00 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 3.75 4.00 4.30 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั 98.00 92.00 85.00 

อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้ เท่ำ 4.29  3.52  4.36  
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 86.00 104.00 84.00 
CASH CYCLE วนั  105.00  93.00  106.00  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร % 45.24% 48.17% 46.73% 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2.4.15 ส่วนที่ 2.4.15 หนำ้ที่ 7 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำ % 44.99% 47.05% 47.40% 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้รวม % 45.22% 48.08% 46.79% 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 13.28% 12.70% 13.36% 
อตัรำส่วนรำยไดอ้ื่นต่อรำยไดร้วม % 0.35% 1.19% 0.10% 
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 93.56% 124.78% 11.49% 

อตัรำก ำไรสทุธิ % 7.94% 7.46% 9.71% 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % N/A 85.36% 36.94% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัรำผลตอบแทนสินทรพัย ์ % 11.98% 10.88% 12.53% 
อตัรำผลตอบแทนสินทรพัยถ์ำวร % 57.29% 52.65% 43.64% 

อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์ เท่ำ 1.51 1.46 1.29 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ  N/A  2.66  1.61  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 5.26  8.72  3.46  
หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เท่ำ 

                        
2.73  

                        
1.29  

                        
1.83  

อตัรำส่วนควำมสำมำรถ 
ช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เท่ำ 0.37 0.78 0.58 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 20.12% 121.02% 80.81% 

หมายเหตุ: 1. ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มผูบ้ริหำรซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทไดจ้ัดโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบริษัทและเป็นไป
ตำมแนวทำงปฏิบตัิทำงกำรบญัชีส ำหรบักำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี  

2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่  2/2564 เม่ือวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเป็นจ ำนวนเงินรวม 41.69 ลำ้นบำท โดยจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวภำยในเดือน
เมษำยน 2564 

 
 
 

 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 1 

14. รายการระหว่างกัน 
 

14.1 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

บรษิัทมีรายการระหว่างกนักบับคุคลที่เก่ียวโยง ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
1.นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ -- • กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และมี

นางสาวจิณหธาน ์ปัญญาศร ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบันายนนัทิยะ ดารกานนท ์เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 13.91 ของทนุจดทะเบียน (ก่อน IPO) 

2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ากดั (WHO) ธุรกิจใหบ้รกิารเช่าเรือ / 
ธุรกิจใหเ้ชา่พืน้ท่ี และการ

ลงทนุในบรษิัทอื่น 
(Holding Company) 

• นิติบคุคลที่มีนายสเุมธ ดารกานนท ์(ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ากดั (WHO) โดยถือหุน้ใน WHO คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 95.53 ของทนุจดทะเบยีน 

• มี (1) นายนนัทิยะ ดารกานนท ์(2) นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์(3) นายอมัรณิ ภทัรนาวกิ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม รว่มกนักบับรษิัท 

3.บรษิัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี
แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั (PROLAB) 

ธุรกิจเก่ียวกบั
หอ้งปฏิบตัิการทาง

การแพทย ์

• นิติบคุคลที่มีบรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ โดยถือหุน้ใน PROLAB คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.55 ของทนุจดทะเบยีน 

4.บรษิัท ไอที อินเทรนด ์จ ากดั (ITI) ใหบ้รกิารวางระบบ
สารสนเทศ 

• นิติบคุคลที่มีนายสเุมธ ดารกานนท ์(ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุของ 
WHO และบรษิัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ จ ากดั (WTR) โดยถือหุน้ใน ITI ผ่าน WHO คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.25 
ของทนุจดทะเบียน และผ่าน WTR คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.75 ของทนุจดทะเบียน 

• มี (1) นายนนัทิยะ ดารกานนท ์(2) นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์(3) นายอมัรณิ ภทัรนาวกิ (4) นายมนสั สภุาพ เป็น
กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม รว่มกนักบับรษิัท 

5.บรษิัท วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(WIC) 
 
 
 
 

จ าหน่ายรถขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ขายปลีกถงับรรจุ
ก๊าซ คอมเพรสเซอรส์ถานี
หลกับรกิารขนส่งก๊าซ

ธรรมชาต ิ

• นิติบคุคลที่มีนายสเุมธ ดารกานนท ์(ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท) เป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ทางตรง
และทางออ้มผ่าน WHO และนติบิคุคลที่เก่ียวขอ้งอีก 1 แหง่ รวมสดัสว่นการถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 87.86 ของทนุ
จดทะเบยีน WIC 

• นิติบคุคลที่มีนางสาวจิณหธาน ์ปัญญาศร (ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิทั) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ โดยถือหุน้ใน WIC คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 12.14 ของทนุจดทะเบียน  

• มี (1) นายนนัทิยะ ดารกานนท ์(2) นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์(3) นายอมัรณิ ภทัรนาวกิ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม รว่มกนักบับรษิัท 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 2 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
6.บรษิัท ไบโอพลู จ ากดั (BIO) จ าหน่ายสินคา้ประเภท

เคมีภณัฑ ์เครื่องใชท้าง
วิทยาศาสตร ์เครื่องมือ

แพทย ์

• นิติบคุคลที่มีนายสเุมธ ดารกานนท ์(ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท) เป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุและเป็นผูถื้อหุน้ใน BIO ผ่าน 
WHO คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน BIO 

• มี (1) นายนนัทิยะ ดารกานนท ์(2) นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์เป็นกรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
รว่มกนักบับรษิัท 

7.บรษิัทแพนไซเอนซ ์1999 จ ากดั 
(PAN)/1 

ด าเนินธรุกิจ จ าหน่ายเครื่อง
ดกัจบัยงุ เครื่องใชท้าง
วิทยาศาสตร ์และ

อปุกรณเ์สริมความงาม 

• นิติบคุคลที่มีนายสเุมธ ดารกานนท ์(ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท) เป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุและเป็นผูถื้อหุน้ใน PAN 
ผ่าน WHO คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน PAN 

• มี (1) นายนนัทิยะ ดารกานนท ์(2) นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์(3) นายมนสั สภุาพ เป็นกรรมการ และกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนาม รว่มกนักบับรษิัท 

หมายเหต ุ: /1 ปัจจบุนั PAN หยดุด าเนินธุรกิจและแกไ้ขวตัถปุระสงคบ์ริษัทใหไ้ม่แข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 3 

14.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกับบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

บริษัทไดม้ีกำรจดัโครงสรำ้งกิจกำรเพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ โดยในปี 
2562 บริษัทรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือแพทย์ และวสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษัท วินเนอรย์ี่โฮลดิง้ จ ำกัด (WHO), บรษิัท ไบโอพูล จ ำกัด (BP) และ
บรษิัท ไบโอสเปซ จ ำกดั (BS) และรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องใชท้ำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (จ ำหน่ำยเครื่องดกัจบัยงุ และแมลงดดูเลือด) จำก WHO และบรษิัท แพนไซเอ็นซ ์
1999 จ ำกดั (PAN) โดยบรษิัทและบริษัทย่อยไดท้ยอยรบัซือ้เครื่องมือทำงกำรแพทยว์สัดอุุปกรณท์ำงกำรแพทย ์และสินคำ้คงเหลือจำก WHO, BP, BS และ PAN นอกจำกนี ้บรษิัทไดร้บัโอน
สินทรพัยถ์ำวรซึ่งเป็นเครื่องมือแพทยท์ัง้หมดจำก WHO ซึ่ง ณ วนัรบัโอนสินทรพัยด์งักล่ำวบรษิัทไม่ไดร้บัสินทรพัยส์ทุธิอื่นใดจำกกำรรบัโอนส่วนงำนดงักล่ำว  

ในปี 2563 ฝ่ำยบริหำรของบรษิัท ไดพ้ิจำรณำเนือ้หำของกำรรวมธุรกิจในกลุ่มบริษัทขำ้งตน้ และพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรจดัโครงสรำ้งกลุ่มบริษัทแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
เนื่องจำกกำรรบัโอนสินทรพัยห์ลกัที่มีเนือ้หำเป็นนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจไดสิ้น้สดุลงเมื่อวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดงันัน้ บรษิัทไดม้ีกำรปรบัปรุงกำรโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท
อื่นก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัของ WHO BP BS และ PAN โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ทัง้นี ้กำรปรบัปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมแต่อย่ำงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 4 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีเก่ียวโยง ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
1.นายนนัทิยะ ดารกานนท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า้ประกันวงเงนิสนิเชือ่ 
นายนนัทิยะฯ และ WHO 
รว่มค า้ประกนัวงเงนิสินเชื่อ
ใหแ้ก่บรษิัทและบรษิัทย่อย 

 
วงเงินค า้ประกนั 

405.00 ลา้นบาท 
และ 3.35 ลา้น USD 

 

 
วงเงินค า้ประกนั 

724.65 ลา้นบาท 
และ 3.00 ลา้น USD 

นายนันทิยะ ดารกานนท ์และ WHO ร่วมค า้ประกันวงเงินสินเชื่อกับเจา้หนี ้
สถาบันการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี ้
สถาบันการเงินก าหนด โดยนายนันทิยะฯไม่ไดค้ิดค่าตอบแทนจากการค า้
ประกนัวงเงินสินเชื่อดงักล่าวแต่อย่างใด 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท 
รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่เจา้หนีส้ถาบันการเงินก าหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
รายการค ้าป ระกันวงเงิน สิน เชื่ อดั งก ล่ าว  เป็ นรายการที่ เหมาะสม 
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์่อบรษิัท และบรษิัทย่อย 

2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO) 
 
 
 
 
 
 
 

ค า้ประกันวงเงนิสนิเชือ่ 
WHO และนายนนัทิยะฯ 
รว่มค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อ
ใหแ้ก่บรษิัทและบรษิัทย่อย 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บรษิัทและบรษิัทย่อย จ่าย
ค่าค า้ประกนัวงเงนิสินเชื่อให ้
WHO  

 
วงเงินค า้ประกนั 

554.50 
และ 3.35 ลา้น USD 

 
 

-- 
 
 

 
วงเงินค า้ประกนั 

716.15 ลา้นบาท 
และ 3.00 ลา้น USD 

 
 

3.38 
 
 

WHO และนายนันทิยะ ดารกานนท ์ร่วมค า้ประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี ้
สถาบันการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี ้
สถาบันการเงินก าหนด โดยการค า้ประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว WHO คิด
อตัราค่าตอบแทนจากการค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อตัง้แต่รอ้ยละ 0.25 - รอ้ยละ 
1.25 ของวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับ อ้างอิงตามอัตราค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารแห่งหนึง่ โดย WHO เรียกเก็บค่าค า้ประกันวงเงินสินเชื่อใหก้ับบรษิัท
และบริษัทย่อยส าหรบังวด 12 เดือนสิน้สุด 31 ธ.ค. 2563 เท่ากับ 3.38 ลา้น
บาท ซึ่ง ณ วันที่  31 ธ.ค. 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเจ้าหนี ้
หมนุเวียนอื่นที่เกิดจากรายการค่าค า้ประกันคา้งช าระเท่ากับ 0.73 ลา้นบาท 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 5 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอืน่ 

 
0.73 

 
-- 

 

ซึ่งในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไดช้ าระรายการเจา้หนีด้ังกล่าวให ้WHO 
เรียบรอ้ยแลว้ และ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษัทและบรษิัทย่อย ไม่มีรายการ
ดงักล่าว 
ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 15 ก.พ. 2564 WHO มีหนังสือแจง้ความจ านงมายังบริษัทว่า
จะไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ จากการเขา้เป็นผูค้  า้ประกันในสัญญาสินเชื่อทุก
ประเภทที่ค  า้ประกันไวข้องบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยใหม้ีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 
1 มี.ค. 2564 เป็นตน้ไป  
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564
ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนว์่า รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภท รายการรบั
ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจา้หนี ้
สถาบันการเงินก าหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค า้
ประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว เป็นรายการที่ เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ค า้ประกันวงเงนิสนิเชือ่ 
บรษิัทค า้ประกนัวงเงิน
สินเชื่อใหแ้ก่ WHO 
 
 
 
ลูกหนีห้มนุเวียนอื่น  

 
วงเงินค า้ประกนั 

179.00 
 
 
 

0.09 

 
วงเงินค า้ประกนั 

-- 
 
 
 

-- 

บริษัทค า้ประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ WHO ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ เจ้าหนี ้
สถาบันการเงินก าหนด โดยการค า้ประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว บริษัทคิด
อตัราค่าตอบแทนจากการค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อตัง้แต่รอ้ยละ 0.25 – รอ้ยละ 
1.25 ของวงเงินสินเชื่อที่  WHO ได้รับ อ้างอิงตามอัตราค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทเรียกเก็บค่าค า้ประกันวงเงินสินเชื่อใหก้ับ WHO 
ส าหรบังวด 12 เดือนสิน้สดุ 31 ธ.ค. 2563 เท่ากบั 0.03 ลา้นบาท ซึ่ง ณ วนัที่ 
31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการลูกหนีห้มุนเวียนอื่นที่เกิดจากรายการค่าค า้



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 6 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค่าค า้ประกัน)  ประกันคา้งรับช าระเท่ากับ 0.09 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทไดร้ับช าระ
รายการลกูหนีด้งักล่าวจาก WHO เรียบรอ้ยแลว้ และ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 
บริษัท ไม่มีรายการดังกล่าว ทั้งนี ้บริษัทได้ปลดการค า้ประกันดังกล่าวกับ
สถาบนัการเงินแลว้ เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563  
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์า่ รายการค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อดงักล่าว
เป็นรายการประเภท รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีส้ถาบันการเงินก าหนด เป็นรายการท่ี
เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ยกเลิกการค า้ประกนัวงเงินดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

ซือ้สนิทรัพย ์
บรษิัทซือ้ทรพัยสิ์นส่วนธุรกจิ
อปุกรณท์างการแพทย ์และ
คอมพิวเตอร ์และอปุกรณ์
ต่อพ่วงจาก WHO 
 
เจ้าหนีค้่าซือ้ทรัพยส์นิ 

 
74.81 

 
 
 

8.76 

 
0.04 

 
 
 

-- 

บริษัทซือ้ทรพัยสิ์นส่วนธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย ์และคอมพิวเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วง (ส าหรบัใชใ้นส านักงาน) ของพนักงาน WHO ที่รบัผิดชอบ
งานในส่วนธุรกิจอุปกรณ์การแพทย ์ซึ่งถูกย้ายมาท าหนา้ที่ในบริษัทเพื่อจัด
โครงสรา้งกลุ่มบริษัท และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับ
เตรียมน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้
ราคาซือ้สินทรพัยด์งักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564  ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 7 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภท 
สินทรัพยห์รือบริการ โดยบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเข้าท ารายการดังกล่าว 
เนื่องจากการจดัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั ท าใหม้ีการบรหิารจดัการบคุคลากรบาง
ต าแหน่งและทรพัยสิ์นใหม้ีความชดัเจนเหมาะสม เป็นประโยชนต์่อบรษิัท โดย
ราคาซือ้ทรพัยสิ์นที่ใชง้านแลว้อา้งอิงจากราคาตลาด เป็นราคาที่สมเหตสุมผล 

รายการคา่เช่าส านักงาน 
และคลังสนิค้า คา่
ส่วนกลาง และค่า
สาธารณูปโภคกับ WHO 
มีดังนี ้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บรษิัทและบรษิัทย่อยช าระ
ค่าสาธารณปูโภค และค่า
ส่วนกลางให ้WHO 
 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีคา่
สาธารณปูโภคคา้งจา่ยกบั 
WHO 
 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
บรษิัท และบรษิัทย่อยช าระ
ค่าบรกิารส่วนกลางล่วงหนา้

 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

0.26 
 

 
 
 
 
 
 

2.41 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 
 

0.56 
 

บรษิัทและบริษัทย่อยช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลางให ้WHO ตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน และอาคารคลังสินคา้ โดย WHO 
เรียกเก็บค่าสาธารณปูโภคจากบรษิัทและบรษิัทย่อยตามจรงิ และเรียกเก็บค่า
ส่วนกลางจากบรษิัทและบรษิัทย่อยในอตัรา 50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ส าหรบัอาคารส านกังาน และ  11 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนส าหรบัอาคาร
คลังสินคา้ (WHO ก าหนดอัตราค่าส่วนกลางอาคารส านักงาน และอาคาร
คลังสินค้าตามต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริง) โดยบริษัทและบริษัทย่อยช าระค่า
ส่วนกลางให ้WHO ตามสดัส่วนพืน้ที่เช่าจรงิ ปัจจุบนับรษิัทและบรษิัทย่อยได้
ช าระค่าใชจ้่ายค่างจ่ายดงักล่าวใหก้ับ WHO เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้อตัรา
เรียกเก็บดังกล่าวมีผลตามเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ผลตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป  

ผู้เช่า WINMED AND 
อาคารส านักงาน 
พืน้ที่เช่า 1,708.98 ตร.ม. 131.91 ตร.ม. 
ค่าเช่าต่อเดอืน/1 337,632.73 บาท 24,447.48 บาท 

ค่าบรกิารต่อเดือน 85,449.23 บาท 6,595.27บาท 
ระยะเวลาเช่า 6 ปี ตัง้แต่ 1 ม.ค.2563 - 

31 ธ.ค.2568 
6 ปี ตัง้แต่ 1 

ม.ค.2563 - 31 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 8 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหก้บั WHO 
 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวยีนอื่น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน
ป ระ กั น ก า ร เช่ า อ า ค า ร
ส านักงาน และคลังสินค้า
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
กับ WHO (คิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจบุนั) 

 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอืน่ 
ค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้การเชา่
คลงัสินคา้ส่วนที่ AND ไดร้บั
ยกเวน้จาก WHO 
 
สินทรัพยส์ทิธกิารใช้ตาม
สัญญาเช่า 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสิทธิ
ในการใชส้ านกังานและ
คลงัสินคา้ตามสญัญาเช่า
ทางการเงิน 

 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.03 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.06 
 
 
 
 

47.52 
 
 
 
 

ธ.ค.2568 
ระยะเวลาจา่ยคา่

เช่าและค่า
ส่วนกลางล่วงหนา้ 

4 เดือน 4 เดือน 

เงินประกนัความ
เสียหาย 

1,700,000 บาท 130,000 บาท 

อาคารคลังสินค้า 
พืน้ที่เชา่ 946.86 ตร.ม. 880.05 ตร.ม. 
ค่าเช่าต่อเดอืน/1  94,686.00 บาท 88,005.00 บาท 

ค่าบรกิารต่อเดือน 10,415.46 บาท 9,680.55 บาท 
ระยะเวลาเช่า 20 ปี ตัง้แต่ 1 ม.ค.2563 - 

31 ธ.ค.2582 
20 ปี ตัง้แต่ 1 
ม.ค.2563 - 31 

ธ.ค.2582 
ระยะเวลาจา่ยคา่

เช่าและค่า
ส่วนกลางล่วงหนา้ 

36 เดอืน 36 เดอืน 

เงินประกนัความ
เสียหาย 

3,800,000 บาท 3,600,000 บาท 

หมายเหตุ : /1 ค่าเช่าอา้งอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต./1 ทั้งนี ้การเช่าอาคารส านักงานและ
คลงัสินคา้ บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกเป็นสินทรพัย ์และตดัค่าใชจ้่ายเป็น
ค่าเสื่อมราคา และดอกเบีย้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 
16 ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นตน้ไป  



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 9 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนีส้นิตามสัญญาเช่า 
บ ริษั ท และบ ริษั ท ย่ อ ยมี
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน 
 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 
 
ตดัจ าหน่ายสิทธิในการใช้
งานอาคารส านักงาน และ
คลังสนิค้า  
(หมายเหต ุ: เป็นรายการที่
เกิดจากการเชา่ทรพัยสิ์น ซึ่ง
กระทบกบังบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็ ตามมาตรฐาน
บญัชีฉบบัท่ี 16) 

 
-- 

 
 
 
 

0.45 
 

-- 

 
44.46 

 
 
 
 

-- 
 

6.96 

- คู่สญัญาตกลงใหป้รบัเพ่ิมค่าเช่า และค่าบริการส่วนกลางรอ้ยละ 5 ทกุ 3 ปี 
- หากผูเ้ช่ามีความประสงคจ์ะเช่าพืน้ที่เช่าต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าได้
สิทธิในการต่อสญัญาเช่าก่อนบุคคลอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงที่มีอยู่
ตามสญัญาฉบบันีย้กเวน้อัตราค่าเช่าใหม่ตามที่ไดร้บัจากผูป้ระเมินอิสระ
และค่าบริการส่วนกลางตามที่ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า ถา้และผูเ้ช่าไม่ประสงคจ์ะ
ใชส้ิทธิดงักล่าวแลว้ ผูใ้หเ้ช่าจึงสามารถน าพืน้ที่เช่าออกใหบ้คุคลอ่ืนเช่าได ้

- กรณีที่ผูเ้ช่าไม่มีความประสงคจ์ะเช่าอาคารส านักงาน หรือคลงัสินคา้ตาม
สัญญานีอี้กต่อไป ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ โดยมีหนังสือบอก
กล่าวใหผู้ใ้หเ้ช่าล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 90 วนั โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงไม่เรียกรอ้ง
ค่าเสียหายและค่าตอบแทนจากผูเ้ช่า 

- รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อ 5 ทรพัย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5.3.1 
สญัญาเช่า 

- บริษัทย่อยประสบปัญหาการด าเนินธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดท้ าหนังสือขอยกเวน้
ค่าเช่าอาคารส านักงาน และคลงัสินคา้กับ WHO โดยบริษัทย่อยไดร้บัการ
ตอบรบัในการยกเวน้การคิดค่าเช่าอาคารส านักงาน และคลงัสินคา้ตั้งแต่
วันที่  1 พ .ค.2563 - 30 เม.ย.2564 จาก WHO เม่ือวันที่  22 พ .ค.2563 ที่
ผ่านมา 

ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นที่
เกิดจากรายการค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภค ตามขอ้ตกลงเดิมระหว่างบรษิัท
และบริษัทย่อยกับ WHO เท่ากับ 0.45 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทและ
บริษัทย่อยไดช้ าระรายการเจ้าหนีด้ังกล่าวให้ WHO เรียบรอ้ยแลว้ และ ณ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย ไม่มีรายการดงักล่าวเนื่องจากมีการ



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 10 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรบัปรุงการบนัทึกบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564  
ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่ว 
การเช่าพืน้ที่ส  านักงาน : รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท สินทรพัยห์รือ
บริการ บริษัทเช่าพืน้ที่ส  านักงานตัง้แต่เริ่มด าเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมา มีการ
ลงทนุปรบัปรุงส านกังานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ท าเลที่ตัง้ส านกังาน ยงัอยู่
ใกลท้ี่ตัง้คลงัสินคา้ ท าใหม้ีความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่า การท าเช่าเป็นระยะยาว และเงื่อนไขการเช่าจากการ
เจรจาต่อรองระหว่างผูใ้หเ้ช่ากบัผูเ้ช่าสมเหตสุมผล โดยอตัราค่าเช่าเป็นอตัรา
ที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากผู้
ประเมินราคาอิสระ ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
 
การเช่าพื ้นที่คลังสินค้าระยะยาว รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภท 
สินทรพัยห์รือบริการ จากท าเลที่ตัง้ของคลังสินคา้ที่ใกลส้ านักงานของบริษัท 
ท าใหค้ล่องตวัต่อการบริหารจดัการ รวมถึงปัจจบุนัพืน้ท่ีคลงัสินคา้ดงักล่าว ก็
เป็นคลังสินคา้ที่ไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้ส าหรบัการจดัเก็บอุปกรณท์างการแพทย ์และยัง
ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO13485 ในการบรหิารคลงัสินคา้
ดา้นอุปกรณก์ารแพทย ์นอกจากนีลู้กคา้และ Suppliers ของบริษัท บางราย
จะมีการเข้าเยี่ยมชมคลังสินคา้เพื่อพิจารณาถึงความพรอ้มในการจัดเก็บ



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 11 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคา้บางประเภท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า การท าเช่าเป็นระยะ
ยาว และเงื่อนไขการเช่าจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า
สมเหตุสมผล โดยอตัราค่าเช่าเป็นอตัราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เป็นไป
ตามราคาประเมิน ซึ่งอา้งอิงจากผูป้ระเมินราคาอิสระ ที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต.  

ซือ้เงนิลงทนุในหุน้สามญั 
บรษิัทเขา้ซือ้เงินลงทนุในหุน้
สามญัของ PROLAB จาก 
WHO 

 
-- 

 
41.68 

บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามัญของ PROLAB จ านวน 250,956 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 12.55 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของ PROLAB จาก 
WHO ในราคาหุน้ละ 166.08 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 41.68 ลา้นบาท (ราคา
หุน้ PROLAB พิจารณาจาก P/E ของตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และผลการ
ด าเนินงานของ PROLAB ร่วมกับสภาพคล่องของหุน้ และโอกาสทางธุรกิจ)
เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
3/2563  เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 เพื่อจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัท ส าหรบั
การเตรียมความพรอ้มในการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 
และขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เนื่องจากใน
อนาคตบริษัทมีแผนพิจารณาการเพิ่มหน่วยธุรกิจด้านการบริการตรวจ 
วิเคราะห/์วินิจฉยัทางการแพทยใ์นหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564  
ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภท 
สนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นไปเพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต เนื่องจากในอนาคตบริษัทมีแผนพิจารณาการเพิ่มหน่วย



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 12 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจดา้นการบรกิารตรวจ วิเคราะห/์วินิจฉัยทางการแพทยใ์นหอ้งปฏิบตัิการ
ทางการแพทย์ โดยราคาซื ้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
3/2563 เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 

จ่ายเงนิปันผล 
บรษิัทจ่ายเงินปันผลให ้
WHO 

 
-- 

 
39.94 

บรษิัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8.182 บาท รวมเป็นเงิน 
45.00 ลา้นบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อ
วนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยบรษิัทจ่ายเงินปันผลใหก้ับ WHO รวมเป็นเงิน 
39.94 ลา้นบาท ในฐานะผูถื้อหุน้ในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 88.75 ของ
ทนุจดทะเบียน แลว้เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 ที่ผ่านมา 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564  ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกบับุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ซือ้สินค้าและบริการ 
บรษิัทย่อยซือ้ สินคา้จาก 
WHO  
 
เจ้าหนีก้ารค้า 

 
-- 

 
 

7.19 

 
0.76 

 
 

-- 

บริษัทย่อยซือ้เครื่องดักยุง และรถขนส่งจาก WHO เพื่อจัดโครงสรา้งกลุ่ม
บริษัท ส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการน าบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
ในราคาตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพิ่มรอ้ยละ 10  (อา้งอิงตามตน้ทุนในการ
ด าเนินการ) ส าหรบัเครื่องดกัยุง และซือ้รถขนส่งในราคามลูค่าทางบญัชี โดย
มีเงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติทั่วไป ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 บรษิัทย่อย
มีรายการเจา้หนีก้ารคา้ที่เกิดจากรายการซือ้สินคา้และบรกิารคา้งช าระเท่ากบั 
7.19 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทย่อยไดช้ าระรายการเจ้าหนีด้ังกล่าวให ้



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 13 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHO เรียบรอ้ยแล้ว และ ณ วันที่  31 ธ.ค. 2563 บริษัทย่อย ไม่มีรายการ
ดงักล่าว 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท 
ธุรกิจปกต ิโดยบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ท ารายการดงักล่าว เนื่องจากการ
จดัโครงสรา้งกลุ่มบริษัทใหม้ีความชัดเจนเหมาะสม เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
โดยราคาซือ้สินคา้อา้งอิงจากราคาตลาด เป็นราคาที่สมเหตสุมผล 

รายได้จากการขาย 
บรษิัทย่อยขายสินคา้ให ้
WHO  
 
ลูกหนีก้ารค้า 

 
-- 

 
 

0.03 

 
0.07 

 
 

-- 

ปี 2563 บรษิัทย่อยขายเครื่องดกัจบัยงุให ้WHO เพื่อน าไปเป็นของขวญัใหแ้ก่
ลกูคา้ ในราคา และเงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติทั่วไป 
 
ปี 2562 บริษัทย่อยขายเครื่องดักจับยุงให้ WHO เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ใน
ราคาต้นทุนสินค้าบวกก าไรส่วนเพิ่มรอ้ยละ 10  อ้างอิงจากต้นทุนในการ
ด าเนินการ และเงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติทั่วไป ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2562 บริษัทย่อยมีรายการลูกหนีก้ารคา้ที่เกิดจากรายการขายสินคา้คา้งรบั
ช าระเท่ากับ 0.03 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทย่อยได้รับช าระรายการ
ลูกหนีด้ังกล่าวจาก WHO เรียบรอ้ยแลว้ และ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษัท
ย่อย ไม่มีรายการดงักล่าว 
 
 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 14 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท
ธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนกับท ารายการกับบุคคลอื่น เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท โดยราคาซือ้สินค้าอ้างอิงจากราคาตลาด เป็นราคาที่
สมเหตสุมผล 

ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 
บรษิัทและบรษิัทย่อยเรียก
เก็บคา่ประกนักลุ่ม และ
ค่าบรกิารจาก WHO 

 
0.91 

 
-- 

บรษิัทเรียกเก็บค่าประกนักลุ่มพนกังานจาก WHO ตามสดัส่วนพนกังานที่เขา้
รว่มโครงการ ในราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่รอ้ยละ 5 อา้งอิงจากตน้ทุนใน
การด าเนินการ โดยมีเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
บริษัทได้รับช าระค่าเบี ้ยประกันกลุ่มพนักงานคงค้างจาก WHO เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ปัจจบุนั WHO ไดด้  าเนินการท าประกนักลุ่มเองแลว้ 
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการพนักงานหนา้ Shop ในราคาตน้ทุนบวกก าไร
ส่วนเพิ่มรอ้ยละ 5 อา้งอิงจากตน้ทุนในการด าเนินการ โดยมีเงื่อนไขตามที่ตก
ลงร่วมกนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 บรษิัทไดร้บัช าระค่าบรกิารพนกังานคง
คา้งจาก WHO เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ปัจจบุนัไม่มีรายการดงักล่าวแลว้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท
สินทรพัยห์รือบริการ มีเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 
หากมีรายการลกัษณะดงักล่าวอีก บรษิัทจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 15 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
2.บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
จ ากดั (WHO)(ต่อ) 
 

การท ารายการระหว่างกนัที่ก าหนดขึน้อย่างเครง่ครดัเพื่อป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 
บรษิัทให ้WHO กูย้มืเงิน
ระยะสัน้ 
 
 
 
 
ดอกเบีย้ค้างรับ 
 

ยอดตน้งวด 0.00  
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 

70.00 
ลดลงระหว่างวด 

(70.00) 
ยอดปลายงวด 0.00 

 
0.43 

-- 
 
 
 
 
 
 

-- 

บริษัทให้ WHO กู้ยืมเงินระยะสัน้ 70.00 ลบ. ระหว่างปี 2562 โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 7.30 ต่อปี อ้างอิง MOR เฉล่ียของสถาบันการเงิน 4 แห่ง 
บวกรอ้ยละ 0.50 ทั้งนี ้ในปี 2562 บริษัทไดร้บัช าระคืนเงินตน้ และดอกเบีย้
ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีนโยบายที่จะใหบ้รษิัท หรือบคุคล
ที่เก่ียวขอ้งกูย้ืมเงินอีกในอนาคต 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 มีมติรบัทราบรายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบรษิัทหรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภท 
รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน  

3.บรษิัท  โปรเฟสชั่นแนล 
ลารบ์ราทอรี่ แมเนจเมน้ท ์
คอรป์ จ ากดั (PROLAB) 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขาย 
PROLAB ซือ้สินคา้จาก
บรษิัท 
 
ลูกหนีก้ารค้า 

 
2.13 

 
 

0.55 

 
1.41 

 
 

0.67 

บริษัทขายสินคา้ อาทิ น า้ยาตรวจวิเคราะหเ์ลือด ซึ่งเป็นสินคา้ที่บริษัทไดร้บั
แต่งตั้งเป็น exclusive distributor ให้ PROLAB ในราคาและเงื่อนไขเป็นไป
ตามการคา้ปกติทั่วไป ทั้งนี ้ณ วนัที่ 19 ก.พ. 2564 มียอดลูกหนีค้งคา้ง 0.17 
ลา้นบาท 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท
ธุรกจิปกติ เสมือนกบัท ารายการกบับคุคลอื่น  



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 16 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
3.บรษิัท  โปรเฟสชั่นแนล 
ลารบ์ราทอรี่ แมเนจเมน้ท ์
คอรป์ จ ากดั (PROLAB) 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซือ้สินค้าและบริการ 
PROLAB เรยีกเก็บ
ค่าบรกิารตรวจเชือ้มะเรง็
จากบรษิัท 
 

 
-- 

 

 
0.02 

 

บรษิัทว่าจา้ง PROLAB ใหบ้รกิารตรวจเชือ้มะเรง็ปากมดลกูเพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ลกูคา้รายยอ่ยของบริษัทที่มีปรมิาณการสั่งซือ้นอ้ย โดยบรษิัทจะ
เรียกเก็บค่าบรกิารกบัลกูคา้รายย่อยของบรษิัทในภายหลงั โดยค่าบรกิารและ
เงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติทั่วไป ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษัทได้
ช าระค่าบรกิารเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท
สนบัสนนุธุรกจิปกติ โดยเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิัท มี
เงื่อนไขการคา้ทั่วไปเสมือนกบัท ารายการกบับคุคลอืน่ 

4.บรษิัท ไอที อินเทรนด ์
จ ากดั (ITI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ITI เรียกเก็บค่าบรกิารกบั
บรษิัท 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บรษิัทซือ้ อปุกรณส์ ารองไฟ
และ Microsoft Office จาก 
ITI 
 
 
 

 
1.30 

 
 
 

-- 
 
 
 
 
 

 
-- 

 
 
 

0.23 
 
 
 
 
 

บรษิัทช าระค่าบริการสารสนเทศให ้ITI ตามสญัญาว่าจา้งบริการสารสนเทศ
ในราคา และเงื่อนไขทางการคา้ตามที่ตกลง โดยสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยกเลิก
สญัญาดงักล่าวกบั ITI โดยขอใหส้ญัญามีผลสิน้สดุลงเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2562 เนื่องจากบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงาน IT ภายในบรษิัทเองแลว้ 
 
บริษัทซื ้อ  อุปกรณ์ส ารองไฟและ Microsoft Office จาก ITI ส าหรับใช้
ประกอบกับชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่สั่งซือ้ใหม่ เพื่อรองรบัการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีการซือ้คอมพวิเตอร ์และอปุกรณต์่อพ่วงจาก ITI ส าหรบั
พนักงานฝ่ายส านักงานเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรเ์ดิม และโน๊ตบุ๊ค
ส าหรบัพนกังานฝ่ายขายที่ยงัไม่มีใชใ้นการปฏิบตัิงานเพื่อรองรบัการท างาน
ของบริษัท ทัง้นี ้ราคา และเงื่อนไขการซือ้สินทรพัยด์ังกล่าวเป็นไปตามราคา



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 17 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
4.บรษิัท ไอที อินเทรนด ์
จ ากดั (ITI)(ต่อ) 

ซือ้ทรัพยส์นิ 
บรษิัทซือ้คอมพิวเตอร ์และ
อปุกรณต์่อพ่วงจาก ITI 
 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
 

 
-- 

 
 

--- 

 
1.72 

 
 

0.01 

ตลาด ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษัทมีรายการค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ที่เกิด
จากรายการซือ้ Microsoft office เท่ากบั 0.01 ลา้นบาท ซึ่งทยอยตดัจ่ายตาม
อายกุารใชง้าน 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท
สินทรพัยห์รือบรกิาร มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไปเสมือนกบัท ารายการกบับคุคลอื่น   

5. บรษิัท วินเนอรย์ี่ คอร-์
ปอเรชั่น จ ากดั (WIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซือ้สินทรัพย ์
บริษัทซือ้คอมพิวเตอร ์และ
อปุกรณต์่อพ่วงจาก WIC 

 
- 
 

 
0.15 

บรษิัทซือ้คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณต์่อพ่วง (ส าหรบัใชใ้นส านกังาน) จาก WIC 
ที่พนักงานบญัชี การเงิน กฎหมาย ตรวจสอบภายใน จัดซือ้ ขนส่ง และเลขา
ของบริษัทใชง้านเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเพื่อเตรียมน า
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ ราคาซือ้
สินทรพัยด์ังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษัท
ไดช้ าระค่าสินคา้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564  ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท 
สินทรัพยห์รือบริการ โดยบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเข้าท ารายการดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นผลต่อเนื่องจากการด าเนินการจดัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัท ท าใหม้ี
การบริหารจัดการบุคคลากรบางต าแหน่งและทรัพยสิ์นให้มีความชัดเจน
เหมาะสม เป็นประโยชนต์่อบรษิัท โดยราคาซือ้ทรพัยสิ์นที่ใชง้านแลว้อา้งอิง



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 18 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
 
5.บรษิัท วินเนอรย์ี่ คอร-์
ปอเรชั่น จ ากดั (WIC)(ต่อ) 

จากราคาตลาด เป็นราคาที่สมเหตสุมผล 
รายได้จากการขาย 
บรษิัทย่อยขายสินคา้ให ้
WIC  
 
ลูกหนีก้ารค้า 

 
-- 

 
 

-- 

 
0.009 

 
 

0.009 

บริษัทย่อยขายเครื่องดักจับยุงให้ WIC เพื่อน าไปเป็นของขวัญแก่ลูกคา้ ใน
ราคา และเงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติทั่วไป ปัจจุบันบริษัทไดร้บัช าระค่า
สินคา้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท
ธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไปเสมือนกบัท ารายการกบับคุคลอื่น   

6.บรษิัท ไบโอพลู จ ากดั 
(BIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซือ้สินค้าและบริการ 
บรษิัทซือ้สินคา้จาก BIO  
 

 
-- 

 

 
1.48 

บริษัทซือ้น า้ยาตรวจวิเคราะหเ์ลือดจาก BIO เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ ในราคา
ตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพิ่มรอ้ยละ 10  อา้งอิงจากตน้ทุนในการด าเนินการ  
(BIO ไม่มีก าไรจากการขายสินคา้ให้บริษัท) และเงื่อนไขเป็นไปตามการคา้
ปกติทั่วไป ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 บรษิัทไดช้ าระค่าสินคา้เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 
หมายเหตุ : เน่ืองจาก BIO ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ายาตรวจวิเคราะห์เลือดซึ่งมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท BIO จึงมีแผนปิดกิจการในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม เน่ืองจากการด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตน าเข้าน า้ยาตรวจวิเคราะหเ์ลือด
ใหม่ในนามบริษัทท่ีใชร้ะยะเวลานาน กอรปกับแนวโนม้การใชส้ินคา้ดังกล่าวลดลง 
บริษัทจึงยังคงให ้BIO เป็นผู้น าเข้าสินค้าดังกล่าว โดยหากความตอ้งการสินค้าท่ี
บริษัทซือ้จาก BIO หมดลง ฝ่ายบริหารจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ BIO 
ต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ใน
อนาคต BIO จึงแต่งตั้งให้บริษัทเป็น exclusive distributor เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 19 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
6.บรษิัท ไบโอพลู จ ากดั 
(BIO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563 โดยมีก าหนดอายุสัญญา 2 ปี  (สิ ้นสุดวันท่ี  19 เม.ย. 65) หรือจนกว่า
ใบอนุญาตน าเขา้ของ BIO จะหมดอายุ (หมดอายุวนัท่ี 31 ธ.ค. 66 ทัง้นี ้ฝ่ายบริหาร
ไม่มีนโยบายจะต่ออายุใบอนุญาตน าเขา้ดงักล่าว) โดย BIO ก าหนดราคาขายสินคา้
ใหก้ับบริษัทในราคาตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพิ่มรอ้ยละ 10  อา้งอิงจากตน้ทุนใน
การด าเนินการ  
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า การแต่งตั้งใหบ้ริษัทเป็น exclusive 
distributor เป็นไปเพื่อขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับ 
BIO ในช่วงระหว่างที่  BIO ยังคงเปิดด าเนินกิจการเนื่องด้วยเหตุผลของ
ระยะเวลาในการขอใบอนุญาตน าเขา้น า้ยาตรวจวิเคราะหเ์ลือดใหม่ในนาม
บริษัทที่ใชร้ะยะเวลานาน กอรปกับแนวโนม้การใชสิ้นคา้ดงักล่าวลดลง โดย
หากความต้องการสินค้าที่บ ริษัทซื ้อจาก BIO หมดลง ฝ่ายบริหารจะ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ BIO นั้น สมเหตุสมผล โดยราคาซือ้ขาย
ตามที่ตกลงกนัเป็นราคาที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนก์บับรษิัทและบรษิทั
ยอ่ย 
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 20 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
7.บรษิัทแพนไซเอนซ ์
1999 จ ากดั (PAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซือ้สินทรัพย ์
บรษิัทย่อยซือ้รถยนตจ์าก 
PAN  

 
-- 

 

 
0.21 

 

บริษัทย่อยซือ้รถยนตส์ าหรบัขนสินคา้ภายหลังการจัดโครงสรา้งธุรกิจกลุ่ม
บริษัทเพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเพื่อเตรียมน าบริษัทเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ ราคาซือ้สินทรัพย์
ดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท 
สินทรัพยห์รือบริการ โดยบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเข้าท ารายการดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นผลต่อเนื่องจากการด าเนินการจดัโครงสรา้งกลุ่มบริษัท ท าใหม้ี
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความชัดเจนเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท โดยราคาซือ้ทรพัยสิ์นที่ใชง้านแลว้อา้งอิงจากราคาตลาด เป็นราคาที่
สมเหตสุมผล 

ซือ้สินคา้และบริการ 
บรษิัทย่อยซือ้ชิน้ส่วนสินคา้
ประกอบเครื่องดกัยงุจาก 
PAN  
 
เจ้าหนีก้ารค้า 

 
-- 

 
 
 

5.38 

 
0.27 

 
 
 

-- 
 

บรษิัทย่อยซือ้สินคา้ และชิน้ส่วนสินคา้ประกอบเครื่องดกัยุงจาก PAN เพื่อจดั
โครงสรา้งกลุ่มบริษัท ส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการน าบริษัทเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต  ในราคาตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพิ่มรอ้ยละ 10  อา้งอิง
จากตน้ทนุในการด าเนินการ และเงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกติทั่วไป ทัง้นี ้ณ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 บรษิัทย่อยมีรายการเจา้หนีก้ารคา้ที่เกิดจากรายการซือ้
สินคา้และบรกิารคา้งช าระเทา่กบั 5.38 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2563 บรษิัทย่อยได้
ช าระรายการเจ้าหนี ้ดังกล่าวให้ PAN เรียบรอ้ยแล้ว และ ณ วันที่  31 ธ.ค. 
2563 บรษิัทย่อย ไม่มีรายการดงักล่าว 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 2.3.14 ส่วนที่ 2.3.14 หนำ้ที่ 21 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายละเอยีด 
งวด 12 เดือน 

สิน้สุด  
31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดือน 
สิน้สุด  

31 ธ.ค. 2563 
7.บรษิัทแพนไซเอนซ ์
1999 จ ากดั (PAN)(ต่อ) 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2564 ไดร้บัทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภท 
ธุรกิจปกติ โดยบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ท ารายการดงักล่าว เนื่องจากการ
จดัโครงสรา้งกลุ่มบริษัทใหม้ีความชัดเจนเหมาะสม เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
โดยราคาซือ้สินคา้อา้งอิงจากราคาตลาด เป็นราคาที่สมเหตสุมผล 

หมายเหต ุ:     /1 บริษัทว่าจา้งบริษัท เค.ที.แอพไพรซลั จ ากดั (ผูป้ระเมินฯรายใหม่) ผูป้ระเมนิราคาท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการเขา้ประเมินอาคารเลขท่ี 634/4 ซอยรามค าแหง 39 (เทพ
ลีลา 1) แขวงวงั-ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวภลัลวี จงตัง้สจัธรรม เลขท่ีผูป้ระเมิน วฒ.179 ไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา จากขอ้มลู
ในรายงานประเมินค่าเช่าของผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูป้ระเมินไม่ไดแ้สดงค่าเช่าเป็นอัตราค่าเช่าต่อตร.ม.ต่อเดือน เน่ืองจาก มีพืน้ท่ีทั้งอาคาร 1,942.23 ตร.ม. แต่มีพืน้ท่ีใชส้อยท่ีผูใ้หเ้ช่า
สามารถปล่อยเช่าไดเ้พียง 1,392.58 ตร.ม. (ไม่รวมพืน้ท่ีส่วนกลาง อาทิ โถงทางเดินภายในอาคาร บันไดขึน้-ลง โถงตอ้นรบั ลิฟตโ์ดยสาร หอ้งครวัชั้น 2-4 หอ้งน า้ชาย-หญิง ชั้น 1-4 และ
หอ้งป๊ัมน า้ โดยหากค านวณจากค่าเช่าทัง้อาคารหารดว้ยพืน้ท่ีใชส้อยท่ีผูใ้หเ้ช่าสามารถปล่อยเช่าได ้จะมีผลใหค้่าเช่าและค่าส่วนกลางท่ีก าหนดในสญัญาเช่าสงูกว่าราคาประเมินคิดเป็น
รอ้ยละ 1.72 ซึ่งเป็นส่วนแตกต่างที่ไม่มีนยัส าคญั 

 
บริษัทและบริษัทย่อยมรีายการระหว่างกันกับบคุคลท่ีเก่ียวโยง ท่ีเกิดภายหลงังบการเงินงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) งวด 3 เดือน
สิน้สุด 31 มี.ค.2564 

รายละเอียด 

1.บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ากัด 
(WHO) 
 
 
 

ซือ้สินทรัพย ์
บริษัทซือ้ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง
จาก WHO 

 
25.46 

บริษัทซือ้ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง จาก WHO โดยราคาซือ้อา้งอิงจากราคาประเมินซึ่ง
ประเมินโดยผู้ประเมินราคาท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต.เพื่อใช้เป็น
อาคารเพื่อรองรบัโครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 
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บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) งวด 3 เดือน
สิน้สุด 31 มี.ค.2564 

รายละเอียด 

1.บริษัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ากัด 
(WHO)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  ไดร้บั
ทราบรายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์โดยราคาซือ้ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม เป็นไป
ตามราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

2.บริษั ท  วิน เนอร์ยี่  ดิ จิ ต อล 
จ ากดั (WDT) 

จ่ายเงินปันผล 
บริษัทจ่ายเงินปันผลให ้WTR 

 
27.22 

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 จากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.1489 บาท รวมเป็นเงิน 41.69 ลา้นบาท 
ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 โดย
บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับ WTR รวมเป็นเงิน 27.22 ล้านบาท ในฐานะผู้ถือหุ้นใน
บริษัท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 65.28 ของทุนจดทะเบียน โดยจะได้น าเสนอท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ภายในเดือนเมษายน 2564 และก าหนดวันจ่ายปันผล
ต่อไป 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  ไดร้บั
ทราบรายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์
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บุคคลทีเ่กี่ยวโยง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) งวด 3 เดือน
สิน้สุด 31 มี.ค.2564 

รายละเอียด 

3. Dara Investment Limited 
(HK) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ่ายเงินปันผล 
บริษัทจ่ายเงินปันผลให ้Dara 
Investment Limited (HK) 

 
8.13 

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 จากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.1489 บาท รวมเป็นเงิน 41.69 ลา้นบาท 
ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 โดย
บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับ Dara Investment Limited (HK) รวมเป็นเงิน 8.13 ล้าน
บาท ในฐานะผูถื้อหุน้ในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.50 ของทนุจดทะเบียน โดยจะ
ได้น าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ภายในเดือนเมษายน 2564 และ
ก าหนดวนัจ่ายปันผลต่อไป 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  ไดร้บั
ทราบรายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

หมายเหตุ : บริษัท วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ จ ากดั (WTR) : - นิติบคุคลที่มีนายสเุมธ ดารกานนท ์(ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัท) เป็นผูมี้อ านาจควบคมุและเป็นผูถ้ือหุน้ใน WTR ผ่านบริษัท วิน-เนอรย์ี่ 
ดิจิตอล จ ากดั (WDT) คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน WTR 

- มี (1) นายนนัทิยะ ดารกานนท ์(2) นางสาวจิณหธาน ์ปัญญาศร เป็นกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม รว่มกนักบับริษัท 
Dara Investment Limited (HK) :   -    นิติบคุคลที่มีนายสเุมธ ดารกานนท ์(ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัท) เป็นผูมี้อ านาจควบคมุและเป็นผูถ้ือหุน้ใน Dara Investment Limited (HK) 

ผ่าน Dara International Inc.(BVI) คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน Dara Investment Limited (HK) 
- มี (1) นายนนัทิยะ ดารกานนท ์เป็นกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม รว่มกนักบับริษัท 
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14.3 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกันของบรษิัทและบรษิัทย่อย กับบรษิัทหรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ซึ่งในที่ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นธรรมและถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการอืน่ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัทั่วไป และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัท 
 

14.4 มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
อนุมตัิหลกัการส าหรบัมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั ดงันี ้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิัทยอ่ยกบับคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตซึ่งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพล
ในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง และมีเงื่อนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใต้
เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถ
ด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการที่ทางคณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาอนุมตัิ และจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงาน
ใหก้บัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่ เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บรษิัทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ
เฉพาะดา้นหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตัิรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ ทัง้นี ้บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท และหากหุน้สามญัของบรษิัทไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย์ ทั้งนี ้ การพิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งผูท้ี่
อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกัน
นัน้ ๆ 
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14.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  7/2562 เมื่อวันที่  27 กันยายน 2562 ได้ก าหนดนโยบายหรือ
แนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ดงันี ้

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนาคตหากบริษัทและบรษิัทย่อยมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์ับบรษิัท บรษิัทจะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่ง
สามารถอา้งอิงเปรียบเทียบไดก้ับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก 
ทั้งนี ้บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูส้อบบญัชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งนี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทและหากหุน้สามญัของบรษิัท
ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านักงาน 
ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรรมการจะตอ้งไม่อนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับ
การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัท และตามมาตรฐานบญัชี
ที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบรษิัทที่เก่ียวขอ้งที่ไม่ใช่การ
ด าเนนิธรุกจิตามปกติของบรษิัท 
 

14.6 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทนุ  

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุ ในอนาคตถา้มีรายการระหว่างกันของบรษิัทและบรษิัทย่อยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษิัทจะจดัใหม้ีการ
น าเสนอรายการดงักล่าวผ่านที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทที่มีกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุม (ยกเวน้ การท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ซึ่งทาง
คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถด าเนินการไดไ้วแ้ลว้ เมื่อครัง้การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562) ทัง้นี ้เพื่อดแูลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบาย
การก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  าคญัของบริษัทจด
ทะเบียนอย่างเครง่ครดั นอกจากนี ้บรษิทัไดม้ีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทดว้ย 



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
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16.  ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

16.1 ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

 
 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย เครื่องและชุดอุปกรณ์ ส ำหรบักำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์กำร
วินิจฉัย และกำรบ ำบัดรักษำทำงกำรแพทย ์ซึ่งน ำเข้ำจำกผู้ผลิตชั้นน ำในต่ำงประเทศ อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้
ใหบ้รกิำรตรวจวินิจฉยัดำ้นพนัธุศำสตรจ์ำกต่ำงประเทศ ส ำหรบัใหบ้รกิำรตรวจสำรพนัธุกรรมและควำมผิดปกติของทำรกใน
ครรภ์ โดยมีกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำรกับโรงพยำบำลต่ำงๆ ทั่วประเทศ องค์กรกำรกุศล (ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย) สถำบนัศกึษำทำงกำรแพทย ์คลินิก และบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ทัง้ภำครฐัและเอกชน ทัง้นี ้บรษิัทมีบรษิัท
ย่อย 1 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี ท่ีเก่ียวกับสขุภำพและสขุอนำมยั 
อำทิ เครื่องดกัจบัยงุและแมลงดดูเลือด และชดุก ำจดั/จดักำรสำรเคมีและชีวภำพหกปนเป้ือน นอกจำกนี ้บรษิัทยงัเขำ้ลงทุน
ในบริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกับหอ้งปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะหท์ำงกำรแพทย ์(หอ้ง Lab) ซึ่งเป็นกำรใหบ้ริกำรรบัวินจัฉัย/
ตรวจ และวิเครำะหโ์รคเฉพำะทำงหรือโรคติดต่อ  
 
 บริษัทเริ่มน ำผลิตภัณฑเ์ขำ้มำจ ำหน่ำยครัง้แรกตัง้แต่ปี 2539 ภำยใตน้ิติบุคคลที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคุณ
นนัทิยะ ดำรกำนนท ์โดยในปี 2561 บรษิัทไดเ้ริ่มจดัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้
ในอนำคต เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ โดยบริษัทไดร้บัโอนกำรด ำเนินธุรกิ จดำ้น
เครื่องมือทำงกำรแพทย ์และอุปกรณก์ำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ เขำ้มำรวมไวท้ี่บริษัท และรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเขำ้มำที่บริษัท อะนิวเดย ์จ ำกัด 
(“บรษิัทย่อย” หรือ “AND”) และเปล่ียนสญัญำกับผูข้ำยต่ำงประเทศทกุรำย โดยให ้WINMED หรือ AND เป็นคู่สญัญำแทน 
(รำยละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวขอ้ที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ) ทั้งนี ้บริษัทมี
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 514.16 ลำ้นบำท 492.38 ลำ้นบำท 
และ 530.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำมำรถวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนบนงบกำรเงินรวมของบรษิัท ไดด้งันี ้
 

16.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

 
รำยได้ 
 บรษิัทแบ่งรำยไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร รำยไดค้่ำเช่ำ และ รำยไดอ้ื่น โดยในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับ 477.88 ลำ้นบำท 453.19 ลำ้นบำท และ 490.21 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ มีรำยไดค้่ำเช่ำ เท่ำกับ 36.28 ลำ้นบำท 39.19 ลำ้นบำท และ 40.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และมีรำยไดอ้ื่น 
เท่ำกบั 1.80 ลำ้นบำท 5.92 ลำ้นบำท และ 0.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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ส่วนที่ 2.4.16 ส่วนที่ 2.4.16 หนำ้ที่ 2 
 

โครงสร้ำงรำยได ้
แยกตำมประเภทผลติภัณฑ ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 477.88 92.94 453.19  92.04 490.21 92.40 

 1.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์  442.72 86.11 429.23  87.17 471.19 88.81 

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ดูแลสขุภาพสตรี 147.16 28.62 149.88 30.44 137.63 25.94 

2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ธนาคารโลหิต 130.13 25.31 132.73 26.96 151.47 28.55 

3) กลุม่ผลิตภณัฑ์ความปลอดภยัของโลหิต 122.87 23.90 110.22 22.39 156.02 29.41 

4) กลุม่ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยเีซลล์บ าบดั 42.56 8.28 36.40 7.39 26.07 4.91 

 1.2 กลุ่มผลิตภณัฑ์อืน่ 35.16 6.84 23.96 4.87 19.02 3.59 
2. รำยได้ค่ำเช่ำ 36.28 7.06 39.19 7.96 40.33 7.60 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 514.16 100.00 492.38 100.00 530.54 100.00 

3. รำยไดอ้ื่น 1.80   5.92   0.51  
 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์และ กลุ่ม
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 
 1.1 กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์

  เนื่องดว้ยรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยชดุน ำ้ยำตรวจบำงประเภท บรษิัทตอ้ง
ลงทุนชุดเครื่องมือ และน ำไปติดตัง้ใหล้กูคำ้พรอ้มใชง้ำน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจดัซือ้จดัจำ้งน ำ้ยำตรวจวินิจฉัย
ทำงหอ้งปฏิบตัิกำร ที่จะระบุคุณสมบตัิของชดุเครื่องมือเป็นส่วนหน่ึงของประกำศคณุลกัษณะของชุดน ำ้ยำตรวจ
นัน้ๆ โดยบริษัทไม่ไดเ้รียกเก็บค่ำเช่ำจำกชุดเครื่องมือดงักล่ำว ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ บรษิัทจึงแยกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ ออกจำกกำรติดตัง้
เครื่องเพื่อใหพ้รอ้มใชง้ำน (แยกรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดค้่ำเช่ำ) เพื่อสะท้อนส่ิงตอบแทนจำกกำรแลกเปล่ียน
สินคำ้หรือบริกำรใหช้ดัเจน โดยบริษัทค ำนวณรำยไดค้่ำเช่ำ โดยคิดจำกสัดส่วนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำซ่อมบ ำรุง 
ของเครื่องตรวจวินิจฉยัต่อตน้ทนุรวมในงวดบญัชีนัน้ๆ คณูกบัรำยไดร้วมของงวดบญัชีนัน้  
  ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยท์ี่ชดัเจน รวมถึงกำร
ติดตัง้เครื่องเพื่อใหล้กูคำ้พรอ้มใชง้ำนโดยไม่คิดค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติม บริษัทจึงวิเครำะหร์ำยไดโ้ดยใช้ตวัเลขรำยได้
จำกกำรขำย ที่รวมรำยไดค้่ำเช่ำโดยมีรำยละเอียด รำยไดด้งันี ้   
  ผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทยแ์บ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑด์ูแลสุขภำพสตรี 2) 
กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต และ 4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลล์
บ ำบดั โดยใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์(รวมรำยไดค้่ำเช่ำ) 
เท่ำกับ 479.00 ล้ำนบำท 468.42 ล้ำนบำท และ 511.52 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนเท่ำกบัรอ้ยละ 93.16 รอ้ยละ 95.13 และ รอ้ยละ 96.42 ตำมล ำดบั โดยกำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ เป็นกำร
จ ำหน่ำยให้กับลูกคำ้หน่วยงำนรฐับำลเป็นหลัก อำทิ โรงพยำบำลรฐับำล และโรง เรียนแพทย ์รองลงมำไดแ้ก่ 
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลเอกชน องค์กรกำรกุศล และคลินิกและบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
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(รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หัวขอ้ที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) ซึ่งจะมีลักษณะกำร
เบิกจ่ำยตำมกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีในแต่ละปี ที่จะครอบคลมุระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม จนถึงวนัที่ 
30 กันยำยน ในปีถัดไป โดยลกูคำ้หน่วยงำนรฐับำลของบริษัท จะซือ้สินคำ้ส่วนใหญ่ในช่วงไตรมำส 3 และ ไตร
มำส 4 ซึ่งส่งผลใหร้ำยไดใ้นช่วงไตรมำส 3 และไตรมำส 4 สงู เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1 และ ไตรมำสที่ 2 โดยหำก
เปรียบเทียบสดัส่วนรำยไดร้ะหว่ำงครึง่ปีแรก กับครึง่ปีหลงั ซึ่งพิจำรณำจำกขอ้มลูปี 2562 และ ปี 2563 จะพบว่ำ 
บรษิัทมีสดัส่วนรำยไดป้ระมำณ รอ้ยละ 40 ถึง รอ้ยละ 45 และ รอ้ยละ 55 ถึง รอ้ยละ 60 ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้สำมำรถวิเครำะหก์ำรเปล่ียนแปลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรแยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ด ้ดงันี ้

โครงสร้ำงรำยได ้
แยกตำมกลุ่มผลติภัณฑท์ำงกำรแพทย ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
กลุ่มผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์       
 1) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 157.90  32.96 162.74  34.74 150.54 29.43 
 2) กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 141.45  29.53 145.17  30.99 162.44 31.76 
 3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 133.38  27.85 120.65  25.76 171.94 33.61 
 4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั     46.27  9.66     39.86  8.51 26.60 5.20 
รวมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทย ์ 479.00 100.00 468.42 100.00 511.52  100.00 

หมำยเหตุ : รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทย ์ตำมตำรำงขำ้งตน้ อำ้งอิงตำมตำรำงโครงสรำ้งรำยได ้ในส่วนที่ 2.2 
กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  โดยค ำนวณจำก รำยไดก้ลุ่มผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทย ์บวก
ดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำ เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ไดช้ดัเจนมำกขึน้ 

   
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสูงที่สุด ในปี 2563 ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ควำมปลอดภัยของโลหิต 
รองลงมำไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต กลุ่มผลิตภณัฑด์ูแลสขุภำพสตรี และกลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลล์
บ ำบดั ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทมีแนวโนม้กำรจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้เฉล่ียต่อปี (Compound Annual 
Growth Rate : CAGR) เท่ำกบัรอ้ยละ 3.34% ทัง้นี ้กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 
กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต และกลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั มีอตัรำ CAGR เท่ำกบัรอ้ยละ 
-2.36% รอ้ยละ 7.16% รอ้ยละ 13.54% และรอ้ยละ -24.18% ตำมล ำดบั  
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1) กลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรี 
 บริษัทมีรำยไดจ้ำกผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขภำพสตรี ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 157.90 
ลำ้นบำท 162.74 ลำ้นบำท และ 150.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 32.96 รอ้ยละ 34.74 
และ รอ้ยละ 29.43 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภัณฑก์ลุ่มนี ้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ 1.ผลิตภณัฑก์ลุ่มดูแลสุขภำพสตรี อำทิ 
ผลิตภณัฑส์ ำหรบักำรตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกู ตรวจหำเชือ้ไวรสัเชือ้หนองในเทียม และเชือ้หนองในแท ้เป็น
ตน้ และ 2.บริกำรตรวจวินิจฉยัภำวะต่ำงๆของมำรดำและทำรก อำทิ ตรวจภำวะดำวนซ์ินโดรมตัง้แต่ทำรกอยู่ใน
ครรภม์ำรดำดว้ยกำรตรวจโครโมโซม ตรวจควำมผิดปกติของยีนพันธุกรรม และกำรตรวจหำพำหะกำรเป็นโรค
ต่ำงๆ เป็นตน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑก์ลุ่มนีปี้ 2562 เพิ่มขึน้เท่ำกบั 4.84 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัรำ
รอ้ยละ 3.07 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกปัจจุบัน มีกำรรณรงคใ์ห้สภุำพสตรีใหค้วำมส ำคัญในเรื่องของกำร
ตรวจสขุภำพรวมถึงกำรตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกูมำกขึน้ ซึ่งส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทมีควำมตอ้งกำรใช้
งำนเพิ่มมำกขึน้ ทัง้ในหน่วนงำนของภำครฐั และภำคเอกชน 
 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดล้ดลงเท่ำกับ 12.20 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 7.50 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 โดยสำเหตุหลกัของกำรลดลงมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี ้ เป็นผลิตภัณฑ์ส ำหรับกำรตรวจสุขภำพทั่วไป ซึ่งเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 จึงท ำให้คนทั่ วไป
หลีกเล่ียงกำรเขำ้ในพืน้ท่ีเส่ียงต่อกำรระบำดของโรค ซึ่งไดแ้ก่โรงพยำบำลต่ำงๆ ดงันัน้จึงท ำใหค้นทั่วไปเลือกที่จะ
เล่ือนกำรเขำ้ตรวจสขุภำพออกไปก่อน ส่งผลใหก้ลุ่มผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพสตรีมีรำยไดล้ดลง 
 

2) กลุ่มผลิตภณัฑธ์นำคำรโลหิต 
 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกผลิตภัณฑก์ลุ่มธนำคำรโลหิต ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 141.45 ลำ้น
บำท 145.17 ลำ้นบำท และ 162.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.53 รอ้ยละ 30.99 และ 
รอ้ยละ 31.76 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์ส ำหรบักำรบริจำคโลหิต กำรตรวจคุณภำพของโลหิต รวมถึง
อุปกรณ์ส ำหรบัจัดเก็บและรกัษำคุณภำพของโลหิตที่อยู่ภำยในถุงโลหิต  อำทิ ตัววัดอุณหภูมิ เครื่องเขย่ำ และ 
ตูเ้ย็นเก็บถุงโลหิต เป็นตน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑ์กลุ่มนีใ้นปี 2562 เพิ่มขึน้เท่ำกับ 3.72 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 2.63 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2562 ปริมำณเลือดส ำรองในคลงั
ของศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ มีแนวโนม้ลดลงเรื่อยๆ ศนูยบ์รกิำรโลหิตแห่งชำติ จึงไดเ้ชิญชวนผูบ้รจิำคโลหิต รว่ม
บรจิำคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยในโรงพยำบำลต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
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 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มขึน้เท่ำกับ 17.27 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 11.89 
เมื่อเทียบกับปี 2562 จำกเหตุกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลใหช้่วงตน้ปี 2563 ผูบ้ริจำคโลหิต
ลดลงทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงำนต่ำงๆ มีขอ้จ ำกัดในกำรจัดกิจกรรมบริจำคโลหิต ท ำใหป้ริมำณโลหิตที่ไดร้บัลด
น้อยลง แต่ควำมต้องกำรใช้โลหิตยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 ในประเทศไทยดีขึน้ ประกอบกับมีกำรเชิญชวนใหผู้ท้ี่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงมำร่วมบริจำคโลหิต
เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยที่ตอ้งกำรใชโ้ลหิต ท ำใหม้ีผูบ้รจิำคโลหิตกลับมำบรจิำคโลหิตเพิ่มมำกขึน้ โดยเฉพำะในช่วง
ของครึง่ปีหลงั 
 

3) กลุ่มผลิตภณัฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต 
 บริษัทมีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มควำมปลอดภัยของโลหิตปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 
133.38 ลำ้นบำท 120.65 ลำ้นบำท และ 171.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.85 รอ้ยละ 
25.76 และ รอ้ยละ 33.62 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มนีเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่ช่วยในกำรตรวจวิเครำะห ์ช่วยท ำลำย หรือยบัยัง้กำรเจรญิเติบโตของ
เชือ้ที่ปนเป้ือนมำกับโลหิตของผูบ้ริจำค เพื่อใหผู้ร้บับรจิำคมั่นใจว่ำโลหิตที่ไดร้บันัน้ เป็นโลหิตที่ปรำศจำกเชือ้ ลด
ควำมเส่ียงจำกกำรเป็นโรคที่ติดต่อผ่ำนทำงโลหิต และกำรแพโ้ลหิตที่ไดร้บั รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑก์ลุ่มนีใ้น
ปี 2562 ลดลงเท่ำกับ 12.73 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 9.54 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำรเพิ่มขึน้
หรือลดลงของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้เป็นไปตำมปรมิำณควำมตอ้งกำรใชข้องโรงพยำบำลในรอบปีนัน้ๆ  
 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มขึน้เท่ำกับ 51.30 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 42.52 
เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 และกระแสข่ำวเรื่องที่มีผูป่้วยบำง
รำยติดเชือ้จำกกำรรบับริจำคเลือดที่มีกำรปนเป้ือนในอดีตที่ผ่ำนมำ ท ำใหโ้รงพยำบำลหลำยแห่งใหค้วำมส ำคญั
กบัควำมปลอดภยั และปลอดเชือ้ของโลหิตที่จะใหแ้ก่ผูร้บับรจิำคมำกขึน้ 
 

4) กลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั 
 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑก์ลุ่มเทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 46.27 
ลำ้นบำท 39.86 ลำ้นบำท และ 26.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 9.66 รอ้ยละ 8.51 และ 
รอ้ยละ 5.20 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทยร์วม ตำมล ำดบั 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มนีเ้ก่ียวขอ้งกับเซลลต์น้ก ำเนิด หรือ สเต็มเซลล ์(Stem Cell) ไดแ้ก่ อุปกรณส์ ำหรบัเก็บส
เต็มเซลล ์กำรคดัแยกสเต็มเซลล ์รวมถึงกำรน ำสเต็มเซลลไ์ปใช้วิเครำะห ์วินิจฉัย เพื่อน ำกลบัมำรกัษำต่อไป โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่น ำไปใช้ส ำหรับงำนวิจัย (Research Grade) 2.กลุ่มที่
น ำไปใชใ้นกำรรกัษำคนไข ้(Clinical Grade) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑก์ลุ่มนีใ้นปี 2562 ลดลงเท่ำกับ 6.41 
ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 13.85 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งกำรลดลงในปี 2562 เนื่องจำกในปี 2561 
บริษัทได้จ ำหน่ำยเครื่องคัดแยกเสต็มเซลล์ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีมูลค่ำสูงจ ำนวน 2 เครื่อง โดยจ ำหน่ำยให้แก่ 
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์จ ำนวน 1 เครื่อง (เปิดใชง้ำนแลว้) และ โรงพยำบำลศิริรำช จ ำนวน 1 เครื่อง แต่ในปี 
2562 บริษัทสำมำรถจ ำหน่ำยเครื่องคัดแยกเสต็มเซลลไ์ดเ้พียง 1 เครื่อง ใหแ้ก่ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ท ำให้
รำยไดจ้ำกกลุ่มผลิตภณัฑน์ีล้ดลงในปี 2562  
 ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีรำยไดใ้นกลุ่มนีล้ดลงเท่ำกับ 13.26 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 
33.26 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกบริษัทจ ำหน่ำยได้เฉพำะชุดอุปกรณ์และน ้ำยำตรวจส ำหรับกำรใช้ใน
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หอ้งปฏิบตัิกำร (Research Grade) แต่ส ำหรบัเครื่องคดัแยกเสต็มเซลล ์ยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได ้โดยในช่วง 2-3 
ปีที่ผ่ำนมำ เป็นช่วงที่บริษัทเริ่มน ำเขำ้เครื่องคัดแยกเสต็มเซลล ์เพื่อน ำมำท ำกำรตลำดในประเทศไทย จึงยังไม่
ค่อยเป็นที่ รูจ้ักมำกนัก ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้ลูกค้ำที่บริษัทได้
จ ำหน่ำยเครื่องใหไ้ปแลว้กย็งัไม่สำมำรถเปิดใชง้ำนเครื่องได ้เนื่องจำกผูเ้ชี่ยวชำญที่เป็นผูต้รวจสอบเครื่องก่อนกำร
ใชง้ำนจรงิ ไม่สำมำรถเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัเล็งเห็นว่ำเครื่องคดัแยกเสต็มเซลล ์
เป็นเครื่องที่มีคุณภำพและเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงในกำรรกัษำโรคมะเร็ง บรษิัทจึงมีโครงกำรที่จะท ำหอ้งปฏิบตัิกำร 
ดำ้นกำรเตรียมผลิตภณัฑเ์ซลลเ์พื่อกำรรกัษำดว้ยวิธีเซลลบ์ ำบดั โดยใชเ้ครื่องคดัแยกเสต็มเซลล์ (รำยละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ที่ 6.โครงกำรในอนำคต) 
 

 1.2 กลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่น 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ื่น เท่ำกบั 35.16 ลำ้นบำท 
23.96 ลำ้นบำท และ 19.02 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.84 รอ้ยละ 4.87 และ 3.59 ของรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนินงำน ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องดกัจบัยงุและแมลงดดูเลือด ที่บรษิัทย่อยวำงจ ำหน่ำย
ผ่ำนธุรกิจคำ้ปลีก และห้ำงสรรพสินคำ้ต่ำงๆ อำทิ Homepro หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั และเดอะมอลล ์เป็นตน้ 
รวมถึงที่จ  ำหน่ำยใหก้ับผูใ้ชง้ำนโดยตรง โดยในปี 2562 มีรำยไดล้ดลงเท่ำกับ 11.20 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็น
อตัรำรอ้ยละ 31.84 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรแข่งขันที่สงูขึน้ของเครื่องดักจับยุงและแมลงดูด
เลือดขนำดเล็ก ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทตระหนกัถึงกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ดงักล่ำว และใหค้วำมส ำคญักบักำร
บริกำรมำกขึน้ รวมถึงกำรสรรหำผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแตกต่ำง เป็นเอกลักษณ์ และมีนวัตกรรม รวมถึงเป็นที่
ตอ้งกำรของลูกคำ้ มำจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ที่หลำกหลำย ซึ่งในช่วงปลำยปี 
2563 บรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องตรวจคดักรองผูป่้วยอตัโนมตัิ ซึ่งบรษิัทคำดว่ำจะเริ่ม
มีรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑด์งักล่ำวในปี 2564  
 ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทมีรำยไดล้ดลง เท่ำกับ 4.94 ลำ้นบำท หรือลดลง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 20.62 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 ซึ่งยอดขำยในปี 2563 บริษัทไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรกำรปิดห้ำงสรรพสินค้ำเป็นกำร
ชั่วครำว ท ำใหผ้ลิตภัณฑท์ี่บริษัทน ำไปวำงจ ำหน่ำยในหำ้งสรรพสินคำ้ต่ำงๆ ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดใ้นช่วงเวลำ
ดงักล่ำว  

  
2. รำยได้อื่น 

 บริษัทมีรำยไดอ้ื่น ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 1.80 ลำ้นบำท 5.92 ลำ้นบำท และ 0.51 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.35 รอ้ยละ 1.20 และ รอ้ยละ 0.10 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดับ ซึ่งรำยไดอ้ื่น
ประกอบดว้ย ก ำไร(ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน ดอกเบีย้รบั และรำยไดเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ  
 

ต้นทุนและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
 ตน้ทนุของบรษิัทอำ้งอิงตำมงบกำรเงินจะประกอบดว้ย ตน้ทนุขำยและบริกำร และ ตน้ทุนค่ำเช่ำ ซึ่งตน้ทนุค่ำเช่ำ 
เกิดจำกกำรจดัท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกับ
ลกูคำ้เท่ำนัน้ (ตน้ทนุค่ำเช่ำ ค ำนวณจำกค่ำเส่ือมรำคำรวมกบัค่ำซ่อมบ ำรุงในงวดบญัชีนัน้ ๆ) ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจน
ในกำรอธิบำยถึงต้นทุนรวม และก ำไรขั้นต้นของบริษัท จึงเป็นกำรน ำเสนอจำกภำพรวมของต้นทุน  โดยต้นทุนรวม 
ประกอบดว้ย ตน้ทนุค่ำผลิตภณัฑ ์ค่ำใชจ้่ำยในกำรน ำเขำ้ ค่ำภำษีอำกรน ำเขำ้ และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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หมำยเหตุ : /1 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน เกิดจำก รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร รวมกบัรำยไดค่้ำเช่ำ 
 

 บรษิัทมีตน้ทนุรวมในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 281.65 ลำ้นบำท 255.66 ลำ้นบำท และ 282.33 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นสดัส่วนตน้ทุนรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับรอ้ยละ 54.78 รอ้ยละ 51.92 และ รอ้ยละ 53.21 
ส่งผลให้มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 232.51 ล้ำนบำท 236.72 ล้ำนบำท และ 248.21 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้น
เท่ำกับรอ้ยละ 45.22 รอ้ยละ 48.08 และ รอ้ยละ 46.79 ซึ่งตลอด 3 ปี บริษัทสำมำรถรกัษำอตัรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดับใกลเ้คียงเดิม ทั้งนี ้สัดส่วนตน้ทุนจะมีควำมเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยขึน้อยู่กับสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑท์ี่จ  ำหน่ำยได ้(Product Mix) เนื่องจำกผลิตภัณฑแ์ต่ละประเภทมีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุน อำทิ กำรประมำณกำรกำรสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดจ ำนวนครัง้ในกำร
สั่งซือ้ ซึ่งส่งผลต่อตน้ทนุในส่วนของค่ำขนส่ง เพื่อใหก้ำรบรหิำรตน้ทนุมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 97.61 ล้ำนบำท 92.10 ลำ้นบำท และ 
84.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 18.98 รอ้ยละ 18.71 และรอ้ยละ 15.85 ของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  
ตำมล ำดับ โดยบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยหลกั ไดแ้ก่ (1) ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับพนกังำนฝ่ำยขำย อำทิ เงินเดือน โบนสั ค่ำ
นำยหน้ำ และ ค่ำสวัสดิกำร เป็นต้น โดยบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนโดยเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 79 ของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวม (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย อำทิ ค่ำโฆษณำ ค่ำใช้จ่ำยจัดอบรม /สัมมนำ และค่ำ
สนบัสนุนงำนประชุมวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำรประชำสมัพันธ ์และใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
โดยบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยเฉล่ียอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 15 ของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยรวม ทัง้นี ้จะเห็นไดว้่ำในช่วง 
3 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทสำมำรถบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเนื่อง ผ่ำนกำรควบคมุค่ำโฆษณำ/
ประชำสมัพนัธต์่ำงๆ และค่ำนำยหนำ้ใหเ้หมำะสม  

ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยปี 2563 ลดลงเท่ำกับ 8.01 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 8.70 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทมีกำรลดงบประมำณส ำหรบักำรโฆษณำส่งเสริมกำรขำยลง กอปรกับสถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ท ำใหบ้รษิัทตอ้งยกเลิกหรือเลื่อนกำรจดัอบรม สมัมนำต่ำงๆ รวมถึงกำรเขำ้ร่วมงำนประชุม
วิชำกำรประจ ำปีต่ำงๆ ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลง 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 และปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 68.44 ลำ้นบำท 88.02 ลำ้นบำท 

และ 94.64 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 13.31 รอ้ยละ 17.88 และรอ้ยละ 17.84 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 
ตำมล ำดับ โดยบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลัก ไดแ้ก่ (1) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และ
สวสัดิกำรต่ำงๆ คิดเป็นเฉล่ียต่อปีประมำณรอ้ยละ 58 ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวม (2) ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
คิดเป็นเฉล่ียต่อปีประมำณรอ้ยละ 8 ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรรวม และ (3) ค่ำที่ปรกึษำและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ คิดเป็น
เฉล่ียต่อปีประมำณรอ้ยละ 8 ทัง้นี ้บริษัทมีสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 

 รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน/1 514.16 100.00 492.38 100.00 530.54 100.00 
ตน้ทนุรวม 281.65 54.78 255.66 51.92 282.33 53.21 
ก ำไรขัน้ตน้ และ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 232.51 45.22 236.72 48.08 248.21 46.79 
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13.31 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 17.88 ในปี 2562 จำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน ซึ่งเกิดจำกกำรปรบั
เพิ่มฐำนเงินเดือนและสวสัดิกำรใหส้อดคลอ้งกับอุตสำหกรรม  และกำรเพิ่มขึน้ของค่ำที่ปรกึษำและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 
อำทิ ค่ำสอบบญัชี และค่ำตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน เป็นตน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใชจ้่ำยเพื่อเตรียมควำมพรอ้มใน
กำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้เท่ำกับ 6.62 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 
7.52 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้หลกัของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร มำจำกค่ำใชจ้่ำยในส่วนของค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับ
พนกังำน ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ และค่ำใชจ้่ำย
ตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชง้ำนอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ 
 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 12.72 ลำ้นบำท 11.02 ลำ้นบำท และ 8.05 

ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.47 รอ้ยละ 2.24 และ รอ้ยละ 1.52 ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดับ โดย
ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกเงินกูย้ืมสถำบันกำรเงิน และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ซึ่งบริษัทมี
ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง เป็นผลจำกในปี 2562 บริษัทมีกำรจัดโครงสรำ้งกลุ่มบริษัทโดยควบรวมรำยกำรจำกงบก ำไร
ขำดทนุจำกบรษิัทภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัทัง้หมด ซึ่งท ำให้รำยกำรดอกเบีย้จ่ำยในปี 2562 ตอ้งรวมดอกเบีย้จ่ำยของทุก
บรษิัท แต่ในปี 2563 จะรวมเฉพำะบรษิัทกับบรษิัทย่อยเท่ำนัน้ ประกอบกบับริษัทช ำระคืนเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงิน และจำก
ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนไดด้ีขึน้  

 

ก ำไรสุทธิ และอัตรำก ำไรสุทธิ 
บรษิัทมีก ำไรสทุธิในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 40.96 ลำ้นบำท 37.19 ลำ้นบำท และ 51.59 ลำ้นบำท 

หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกับรอ้ยละ 7.94 รอ้ยละ 7.46 และ รอ้ยละ 9.71ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ตำมล ำดบั ซึ่ง
ในปี 2561 และปี 2562 บรษิัทสำมำรถรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอยู่ในอตัรำที่ใกลเ้คียงกนั แมว้่ำบริษัทจะมีรำยได้
จำกำรด ำเนินงำนลดลง และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิ่มขึน้ ตำมเหตผุลดงัที่กล่ำวขำ้งตน้ แต่บรษิัทสำมำรถท ำก ำไรขัน้ตน้
ไดด้ีขึน้ จำกกำรบรหิำรตน้ทุนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกบักำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยที่มีแนวโนม้ลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำใหบ้รษิัทยงัคงรกัษำระดบัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทมีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้เท่ำกบั 14.40 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 38.73 เมื่อเทียบ
กบัปี 2562 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรสทุธิดงักล่ำวมำจำกกำรท่ีบรษิัทมีคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยที่ลดลงประมำณ 8 ลำ้นบำท 
ประกอบกับตน้ทุนทำงกำรเงินที่ลดลงอีกประมำณ 3 ลำ้นบำท ซึ่งมีสำเหตุของกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ตำมที่ได้
กล่ำวไวก้่อนหนำ้ในหวัขอ้ “ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย” และ “ตน้ทนุทำงกำรเงิน” 

 
ผลกระทบต่อก ำไรและอตัรำก ำไร กรณีมีกำรคิดค่ำเช่ำกบับคุคลเก่ียวโยงกนัตัง้แต่ปี 2561 
 เนื่องจำกบรษิัทและบริษัทย่อย เช่ำส ำนกังำนและคลงัสินคำ้จำกบุคคลเก่ียวโยง (รำยละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2.3 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร หวัขอ้ที่ 14 รำยกำรระหว่ำงกัน) ซึ่งในอดีตบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรจ่ำยค่ำเช่ำ
ใหก้ับบคุคลเก่ียวโยงดงักล่ำว ดงันัน้ เพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต บริษัทและบรษิัท
ย่อยจึงไดพ้ิจำรณำช ำระค่ำเช่ำใหก้ับบุคคลเก่ียวโยง โดยอำ้งอิงค่ำเช่ำจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยเริ่มช ำระในเดือนมกรำคม 2563 ซึ่งหำกอำ้งอิงตำมมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 16 จะท ำใหบ้ริษัทและ
บรษิัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชง้ำนอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ เพิ่มขึน้ 7.86 ลำ้นบำทต่อปี (กำรค ำนวณ
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ตำมมำตรฐำนบญัชีฉบบัที่ 16 ไม่รวมค่ำส่วนกลำงและค่ำสำธำรณูปโภค ทัง้นี ้หำกรวมค่ำส่วนกลำงและค่ำสำธำรณปูโภค
ของบริษัทและบรษิัทย่อย จะเพิ่มขึน้เท่ำกับ 9.14 ลำ้นบำท) ทัง้นี ้เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ในกรณีที่มี
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำกบับคุคลเก่ียวโยงที่มีในปัจจบุนั สำมำรถแสดงได ้ดงัตำรำง 
  (หน่วย : บำท/เดือน) 

ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ WINMED AND 
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบรกิำรส่วนกลำง 423,081.96 31,042.75 
ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้และค่ำบรกิำรส่วนกลำง 105,101.46 97,685.55 

รวม 528,183.42 128,728.30 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563/1 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ทีไ่ม่มี กำรคิดค่ำเช่ำ  
ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 68.27 ลำ้นบำท 62.52 ลำ้นบำท 69.99 ลำ้นบำท 
ก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 55.55 ลำ้นบำท 51.50 ลำ้นบำท 61.94 ลำ้นบำท 
อตัรำก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดต้่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 10.80 รอ้ยละ 10.46 รอ้ยละ 11.67 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ทีมี่ กำรคิดค่ำเช่ำ  
ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 60.41 ลำ้นบำท 54.66 ลำ้นบำท 69.09 ลำ้นบำท 
ก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 47.69 ลำ้นบำท 43.64 ลำ้นบำท 61.04 ลำ้นบำท 
อตัรำก ำไรสทุธิก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดต้่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 9.28  รอ้ยละ 8.86 รอ้ยละ 11.51 

หมำยเหตุ :  พิจำรณำปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำใช้งำนอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ 
 อำ้งอิงตำมมลูค่ำรำยกำรที่เกิดขึน้ในปี 2563  

/1 พิจำรณำปรบัปรุงค่ำใชจ้่ำยตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำใชง้ำนอำคำรส ำนักงำนและคลงัสินคำ้ของ AND ระยะเวลำ 8 

เดือน จำกกำรไดร้บักำรผ่อนผนัค่ำเช่ำจำก WHO เนื่องจำก AND ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ
โรค COVID-19 โดยปัจจบุนัยงัคงไดร้บักำรผ่อนผนัอยู่ 

 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับรอ้ยละ 85.36 และรอ้ยละ 36.94 ตำมล ำดับ 
โดยในปี 2560 และปี 2561 ไม่สำมำรถหำอัตรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นได ้เนื่องจำกบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบเท่ำกับ 
14.27 ลำ้นบำท และ 3.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุส ำคัญที่ท  ำใหส่้วนของผูถื้อหุน้ติดลบในปีดังกล่ำว เป็นผลมำ
จำกรำยกำรส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทอื่นก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั เนื่องจำกบรษิัทมีกำรจดัโครงสรำ้งกลุ่ม
บรษิัท เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อเตรียมควำมพรอ้มเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ณ 31 ธันวำคม 2563 มีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกมี
กำรเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วน และเพิ่มทุนเพื่อรองรบักำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ละเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชน  
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16.3 ฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

สินทรัพย ์
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 351.72 ลำ้น
บำท 331.60 ลำ้นบำท และ 492.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีกำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรสินทรพัยท์ี่ส  ำคญั ดงันี ้

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำร โดย ณ วนัที่ 31 

ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกบั 18.07 ลำ้นบำท 
7.32 ลำ้นบำท และ 8.29 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.14 รอ้ยละ 2.21 และรอ้ยละ 1.69 ของสินทรพัย์
รวมแต่ละปี ตำมล ำดบั 
  

- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอืน่ - สทุธิ 
บริษัทมีรำยกำรลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 

และ ปี 2563  เท่ำกับ 148.81 ลำ้นบำท 140.30 ลำ้นบำท และ 174.75 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
42.31 รอ้ยละ 42.31 และรอ้ยละ 35.51 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดับ โดยรำยกำรลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น 
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ เงินทดรองจ่ำย รำยไดค้ำ้งรบั และภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย รำยละเอียด
ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-สทุธิ แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 147.01 135.03 170.05 
หกั ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.89) (0.16) (0.42) 
ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ 143.12 134.86 169.63 
ลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น-สทุธิ 5.69 5.44 5.12 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่-สุทธ ิ 148.81 140.30 174.75 

 
ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ำรคำ้ลดลง จำก ณ สิน้ปี 2561 เท่ำกับ 8.26 ลำ้นบำท และ ณ สิน้ปี 

2563 บรษิัทมีลกูหนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้ จำก ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกบั 34.77 ลำ้นบำท ซึ่งกำรลดลงในปี 2562 และ
เพิ่มขึน้ในปี 2563 ของยอดลกูหนีก้ำรคำ้ เป็นไปตำมยอดรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรท่ีลดง และ เพิ่มขึน้ ในแ 
2562 และ ปี 2563 ตำมล ำดบั  

 

  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 85.98 58.49% 103.02 76.30% 100.79 59.27% 
ไม่เกิน 3 เดือน 47.74 32.47% 25.89 19.17% 56.64 33.31% 
3 - 6 เดือน 4.80 3.27% 4.19 3.10% 10.13 5.96% 
6 - 12 เดือน 3.03 2.06% 0.57 0.42% 2.44 1.43% 
เกินกว่ำ 12 เดือน 5.23 3.56% 0.77 0.57% 0 0.00% 
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  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

เช็ครบัล่วงหนำ้ 0.22 0.15% 0.58 0.43% 0.05 0.03% 
ลกูหนีก้ำรคำ้รวม 147.01 100.00% 135.02 100.00% 170.05 100.00% 
หกั ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.89)  (0.16)  (0.42)  
ลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ  143.12  134.86  169.63  

 
จำกตำรำงแสดงมลูค่ำลกูหนีก้ำรคำ้แยกตำมอำยุลกูหนีค้งคำ้ง (Aging) ขำ้งตน้ พบว่ำ ลกูหนีก้ำรคำ้

ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ี่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระและลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีมูลค่ำเท่ำกับ 133.73 ลำ้นบำท 128.91 ลำ้นบำท และ 157.43 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 90.96 รอ้ยละ 95.47 และรอ้ยละ 92.58 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม ตำมล ำดบั ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหนีท้ี่ยงัไม่ถึงรอบกำรวำงบิลและช ำระเงิน ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทไดน้ ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำรดอ้ยค่ำของ
ลกูหนี ้โดยบริษัทไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีกำรพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกรูปแบบเดิมเป็นกำรรบัรูผ้ล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต สถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน และสถำนกำรณ์ในอนำคต โดยบริษัทเลือกใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ในกำร
ประมำณกำร ซึ่งบริษัทไดพ้ิจำรณำจำกอตัรำกำรเกิดหนีส้ญูในอดีต และพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ตัง้แต่วนัแรกที่ลกูคำ้รำยดงักล่ำวเป็นลกูหนีข้องบริษัท โดยผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำรดอ้ยค่ำของลกูหนี ้ส่งผลใหค้่ำเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 0.42 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2562 เท่ำกับ 
0.26 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2562 บรษิัทใชว้ิธีกำรค ำนวนค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดว้ยอตัรำรอ้ยละ 20 ของ
ยอดลูกหนีท้ี่เกินกว่ำ 365 วัน โดยบริษัทมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 
2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 3.89 ลำ้นบำท 0.16 ลำ้นบำท และ 0.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งนี ้ในปี 2563 
บริษัทไม่มียอดลูกหนี ้ที่ เกินกว่ำ 12 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีมำตรกำรกำรติดตำมลูกหนี ้ที่มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

บรษิัทใหร้ะยะเวลำกำรช ำระหนี ้(Credit Term) กบัลกูคำ้ที่เป็นหน่วยงำนรฐับำลประมำณ 90 วนั และ
ลกูคำ้ที่เป็นหน่วยงำนเอกชนประมำณ 30-60 วัน  ทั้งนี ้บริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ีย ในปี 2561 ปี 
2562 และปี 2563 เท่ำกบั 93 วนั 105 วนั และ 105 วนั ตำมล ำดบั ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของระยะเวลำกำรเก็บหนี ้
มำจำกมลูค่ำลกูหนีก้ำรคำ้ที่สงูขึน้ ที่ส่วนใหญ่มำกจำกลกูคำ้ภำครฐั เนื่องจำกในปี 2563 ลกูคำ้ภำคเอกชน
ซึ่งรวมถึงโรงพยำบำลเอกชนต่ำงๆ ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรค Covid-19 ท ำให้
ยอดขำยที่บริษัทท ำได้ ส่วนใหญ่เป็นยอดขำยจำกทำงภำครัฐ ซึ่งมีระยะเวลำกำรช ำระหนี ้ที่นำนกว่ำ
ภำคเอกชน  

 

- สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ 
สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ คือ ลกูหนีจ้ำกกำรใหย้ืมสินคำ้ เนื่องจำกผลิตภณัฑข์องบรษิัทบำงประเภท 

เป็นผลิตภัณฑ์จ ำพวกชุดน ำ้ยำตรวจ และ ชุดอุปกรณ์ตรวจ ซึ่งในบำงกรณีที่ลูกคำ้โรงพยำบำลมีควำม
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ตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑอ์ย่ำงเร่งด่วน แต่งบประมำณจดัซือ้ยงัไม่ไดร้บักำรอนุมตัิ หรืออยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร
ด ำเนินกำรจดัซือ้ ซึ่งไม่ทนัต่อกำรใชง้ำนของผลิตภณัฑ ์ดงันัน้ ลกูคำ้จึงแจง้ทำงบริษัทโดยใช้เป็นวิธีกำรยืม
สินค้ำ และจะท ำกำรสั่งซือ้ตำมมำในภำยหลัง บริษัทมีรำยกำรสินทรัพยท์ี่ เกิดจำกสัญญำ ณ วันที่  31 
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ 19.57 ลำ้นบำท 13.02 ลำ้นบำท และ 7.74 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.56 รอ้ยละ 3.93 และรอ้ยละ 1.57 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั กำรขอยืมสินคำ้ที่
ลกูคำ้โรงพยำบำลมีควำมตอ้งกำรใชต้ำมวิธีกำรที่กล่ำว บริษัทก ำหนดนโยบำยใหลู้กคำ้ตอ้งท ำกำรสั่งซือ้
สินคำ้มำยงับรษิัทภำยใน 180 วนัส ำหรบัลกูคำ้ภำครฐั และ ภำยใน 30 วนั ส ำหรบัลกูคำ้ภำคเอกชน ซึ่งเมื่อ
ลกูคำ้ท ำกำรสั่งซือ้สินคำ้มำยงับริษัท และบรษิัทไดอ้อกเอกสำรวำงบิลเรียบรอ้ยแลว้ รำยกำรสินทรพัยท์ี่เกิด
จำกสญัญำดงักล่ำว จะเปล่ียนเป็นรำยกำรลกูหนีก้ำรคำ้ของบรษิัท 

 

- สินคำ้คงเหลือ-สทุธิ 
บริษัทมีรำยกำรสินค้ำคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ  

57.85 ลำ้นบำท 59.69 ลำ้นบำท และ 61.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.45 รอ้ยละ 18.00 
และรอ้ยละ 12.54 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดสินคำ้คงเหลือ-สทุธิ ดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป 56.74 50.29 49.53 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1.96 11.30 11.57 
งำนระหวำ่งท ำ 0.43  2.58 
หกั ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินคำ้ลดลง (1.28) (1.91) (1.97) 
รวมสินค้ำคงเหลือ-สุทธ ิ 57.85 59.68 61.71 

 

สินคำ้คงเหลือ-สทุธิส่วนใหญ่ เกิดจำกรำยกำรสินคำ้ส ำเรจ็รูป และรำยกำรสินคำ้ระหว่ำงทำง เนื่องจำก
บริษัทประกอบธุรกิจน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์จำกผู้ผลิตต่ำงประเทศหลำยประเทศ ซึ่งบริษัทมี
มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และไม่ท ำใหผ้ลิตภัณฑ์
หมดอำยุหรือเส่ือมสภำพก่อนกำรใชง้ำน โดยบริษัทจะพิจำรณำจำกประวตัิกำรซือ้ผลิตภณัฑข์องลกูคำ้ใน
อดีต ประกอบกับระยะเวลำกำรผลิตและขนส่งสินคำ้จำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศ ซึ่ งกำรขนส่งมีหลำกหลำย
รูปแบบทั้งทำงเรือ ทำงเครื่องบิน รวมถึงกำรส่งผ่ำน Fed-ex หรือ DHL ที่มีขอ้ก ำหนดในกำรส่งมอบสินคำ้ 
(International Commercial Terms : Incoterms) แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละผู้ผ ลิต  อำทิ  FCA (Free 
Carrier) EXW (Ex Works) C&F FOB (Free On Board) CIP (Carriage and Insurance Paid) และ CIF 
(Cost, Insurance and Freight) เป็นตน้ ส ำหรบังำนระหว่ำงท ำ ไดแ้ก่ อุปกรณเ์ครื่องดกัยุงที่อยู่ระหว่ำงกำร
ประกอบใหส้มบรูณก์่อนน ำไปจ ำหน่ำย 

บรษิัทไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือมลูคำ่สินคำ้เส่ือมสภำพ ลำ้สมยั โดยพิจำรณำจำกอำยสิุนคำ้ กำร
เคล่ือนไหวของสินค้ำ ควบคู่ไปกับรำคำที่คำดว่ำจะไดร้ับ (Net Realizable Value : NRV) รวมถึงควำม
เป็นไปไดใ้นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้นั้นๆ เมื่อพิจำรณำแลว้ว่ำสินคำ้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยออกได ้ก็จะตัง้ค่ำเผ่ือ
มลูค่ำสินคำ้ลดลงรอ้ยละ 100 ทนัที โดยจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุ 
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จำกกำรพิจำรณำมลูค่ำสินคำ้คงเหลือพบว่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีมลูค่ำสินคำ้คงเหลือก่อนหกั
ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินคำ้ลดลงเท่ำกับ 61.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 4.16 เมื่อเทียบกับ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินคำ้ระหว่ำงทำง ซึ่งเป็นสินคำ้ที่บรษิัท
สั่งซือ้และอยู่ระหว่ำงจัดส่งจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศ และส ำหรบั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินคำ้
คงเหลือก่อนหักค่ำเผ่ือมูลค่ำสินค้ำลดลง เท่ำกับ 63.68 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ ณ วันที่  31 
ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 2.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 3.39 ซึ่งจำกตำรำงจะเห็นได้
ว่ำ มีส่วนของงำนระหว่ำงท ำเพิ่มขึน้ งำนระหว่ำงท ำ ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของเครื่องดกัยงุที่อยู่ระหว่ำงกำรต่อ
ประกอบใหเ้ป็นสินคำ้ส ำเรจ็รูป และน ำไปจ ำหน่ำยต่อไป 

ใน ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษิัทมีระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย เท่ำกบั 98 วนั 92 วนั และ 85 วนั 
ตำมล ำดบั แนวโนม้ระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ียลดลง เป็นผลจำกบรษิัทสำมำรถบรหิำรสินคำ้ส ำเร็จรูปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ บรษิัทเนน้กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ตำมค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ จึงท ำใหม้ีมีสต๊อกสินคำ้
ส ำเรจ็รูปลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  

 

- อปุกรณ-์สทุธิ 
บรษิัทมีรำยกำรอปุกรณ-์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกบั 92.86 ลำ้น

บำท 82.26 ลำ้นบำท และ 103.12 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.40 รอ้ยละ 24.81 และรอ้ยละ 20.96 
ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั มีรำยละเอียดอปุกรณ-์สทุธิ ดงันี ้

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

เครื่องมือแพทย ์ 216.50 86.09 74.68 89.22 108.48 88.53 
อปุกรณเ์ครื่องใชป้ระกอบเครื่องมือแพทย ์ 10.29 4.09 1.73 2.07 3.64 2.97 
อปุกรณอ์ื่นๆ 24.69 9.82 7.29 8.71 10.42 8.50 
รวมอุปกรณ ์ 251.48 100.00 83.70 100.00 122.54 100.00 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (158.62)  (1.44)  (19.42)  

รวมอุปกรณ-์สุทธ ิ 92.86  82.26  103.12  

 
บรษิัทมีมลูค่ำเครื่องมือแพทยก์่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 และปี 2562 

เท่ำกับ 216.50 ลำ้นบำท และ 74.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.09 และรอ้ยละ 89.22 ของมูลค่ำ
อปุกรณร์วม ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทมีมลูค่ำอุปกรณ ์ก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
เท่ำกับ 83.70 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 167.78 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ
รอ้ยละ  66.72 ซึ่งกำรลดลงของมูลค่ำเครื่องมือแพทย ์ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลจำกกำร
ปรบัปรุงกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของเครื่องมือแพทย ์ใหเ้ป็นไปตำมอำยุกำรใชง้ำนที่แทจ้ริง เพื่อเตรียมควำม
พรอ้มเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้หำกพิจำรณำมลูค่ำอปุกรณห์ลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ จะพบว่ำ 
บรษิัทมีรำยกำรอปุกรณ-์สทุธิ ใกลเ้คียงกบัปี 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทมีมลูค่ำอปุกรณก์่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมเท่ำกบั 122.54 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 38.84 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 46.40 โดยมี
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สำเหตุหลกัมำจำกกำรซือ้เครื่องมือแพทย ์เพื่อน ำไปติดตัง้ใหแ้ก่ลกูคำ้โรงพยำบำล อำทิ โรงพยำบำลสรรพ
สิทธิประสงค์ และ โรงพยำบำลปัตตำนี ที่ได้สั่งซือ้เครื่องส ำหรบักำรวิเครำะห์กำรติดเชื ้อไวรัสผ่ำนกำร
ตรวจสอบโลหิตไปติดตัง้ เป็นตน้ 

 

- สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 

มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรก โดยบริษัทรบัรูห้นีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน
ดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่ซึ่งคิดลดจำกอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของกลุ่มบรษิัท โดยบรษิัทมีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 62.15 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.63 ของสินทรพัย ์

 
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 

บริษัทมีสินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  
เท่ำกบั 0.06 ลำ้นบำท 0 ลำ้นบำท และ 45.71 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 0 และรอ้ยละ 9.29 
ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมูลค่ำที่เพิ่มขึน้ในปี 2563 เนื่องจำกบริษัทซือ้เงินลงทุนในหุน้สำมัญของ 
Pro-Lab จำก WHO จ ำนวน 250,956 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 12.55 ในรำคำหุน้ละ 166.08 บำท รวม
เป็นมูลค่ำ 41.68 ลำ้นบำท เพื่อจัดโครงสรำ้งกลุ่มบริษัทและป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจ
เกิดขึน้ในอนำคต ส ำหรบักำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ นอกจำกนี ้
บริษัทยงัมีรำยกำรวำงเงินประกันกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลังสินคำ้มูลค่ำ 4.04 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นไป
ตำมเงื่อนไขสญัญำเช่ำที่มีกบับคุคลเก่ียวโยง (รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมหวัขอ้ 2.3.14 รำยกำรระหว่ำงกนั) 

 
หนีส้ิน 
 บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคมปี 2561 ปี 2562 และ ปี  2563 เท่ำกับ 355.15 ลำ้นบำท 241.04 ลำ้น
บำท และ 303.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรหนีสิ้นที่ส  ำคญั ดงันี ้

 
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

บรษิัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในประเทศ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 
2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 243.70 ลำ้นบำท 104.63 ลำ้นบำท และ 155.78 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 69.29 รอ้ยละ 31.55 และรอ้ยละ 31.66 ของสินทรพัย์รวม ตำมล ำดับ ซึ่งเงินกู้ระยะสั้น
ดงักล่ำวส่วนใหญ่มีไวเ้พื่อกำรสั่งซือ้สินคำ้มำจ ำหน่ำย ในปี 2562 บริษัทช ำระคืนเงินกูเ้บิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้ใหก้ับสถำบันกำรเงินรวมจ ำนวน 86.05 ลำ้นบำท แบ่งเป็นกำรช ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋ว
สญัญำใชเ้งิน และเงินกูย้ืมระยะสัน้ เท่ำกบั 61.64 ลำ้นบำท และช ำระคืนวงเงินสินเชื่อเพื่อกำรน ำเขำ้ (Trust 
Receipt : T/R) เท่ำกบั 24.41 ลำ้นบำท 

 
- เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 

บริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 
เท่ำกบั 48.26 ลำ้นบำท 69.29 ลำ้นบำท และ 58.67 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 13.72 รอ้ยละ 20.90 และรอ้ย
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ละ 11.92 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย รำยไดร้บัล่วงหนำ้ ค่ำใชจ้่ำยคำ้ง
จ่ำย และเจำ้หนีอ้ื่น  

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 25.41 52.66 40.37 58.26 35.82 61.06 
เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 22.85 47.34 28.92 41.74 22.84 38.94 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ 0.68 1.41 0.49 0.71 0.37 0.63 
ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 8.54 17.70 14.21 20.51 16.10 27.45 
เจำ้หนีอ้ื่นๆ 13.63 28.23 14.22 20.52 6.37 10.86 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น  48.26 100.00 69.29 100.00 58.66 100.00 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 21.03 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ในอัตรำรอ้ยละ 43.58 และ ณ วันที่  31 
ธันวำคม 2563 บรษิัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 
10.63 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำรอ้ยละ 15.34 โดยบริษัทมีรำยกำรค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยเพิ่มขึน้ 
ซึ่งเป็นรำยกำรเงินเดือน และรำยกำรโบนสัคำ้งจ่ำย เนื่องจำกกำรจ่ำยจะท ำกำรจ่ำยในรอบเดือนถดัไป ส่วน
รำยกำรเจำ้หนีอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย เจำ้หนีค้่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรขนส่ง ค่ำจดัส่งพสัด ุและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทัง้นี ้
บริษัทไดร้บัเครดิตเทอมจำกเจ้ำหนีก้ำรคำ้ประมำณ 30-90 วัน ขึน้อยู่กับเงื่อนไขกำรช ำระเงินของเจำ้หนี ้
กำรคำ้แต่ละรำย โดยบริษัทมีระยะเวลำช ำระหนีใ้นปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ำกับ 86 วนั 104 วนั และ 84 วัน 
ตำมล ำดบั ซึ่งระยะเวลำช ำระหนีท้ี่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นผลมำจำกมลูค่ำตน้ทุนที่ต  ่ำเมื่อเทียบกับปี 2561 
และปี 2563 จำกส่วนผสมของสินคำ้ที่จ  ำหน่ำย (Product Mix) ประกอบกับบริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำร
เจำ้หนีก้ำรคำ้ไดด้ีขึน้ ดังจะเห็นไดจ้ำกมลูค่ำเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่มีแนวโนม้สงูขึน้จำกปี 2561 ซึ่งระยะเวลำกำร
ช ำระหนีท้ี่เปล่ียนแปลง จะอำ้งอิงตำมสดัส่วนกำรซือ้ของจำกเจำ้หนีท้ี่ใหเ้ครดิตเทอมที่ต่ำงกนั 

 

- หนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 
หนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำ หมำยถึง เงินรบัล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ ซึ่งลกูคำ้ช ำระเงินค่ำสินคำ้ใหก้บับรษิัทแลว้ 

แต่ยงัไม่มีควำมประสงคใ์หส่้งสินคำ้ เนื่องจำกสถำนที่จดัเก็บไม่เพียงพอ หรือยงัไม่ตอ้งกำรใชสิ้นคำ้ ลกูคำ้
ขอฝำกสินคำ้ไวท้ี่คลงัของบรษิัทก่อน โดยมีรำยละเอียดกำรรบัฝำกสินคำ้เป็น ดงันี ้ 

รบัฝำกแบบไม่ระบุ lot ของสินคำ้ กรณีนี ้บริษัทยังไม่ไดโ้อนควำมเส่ียงและอ ำนำจควบคุมไปยัง
ลูกคำ้ บริษัทจึงมีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรสินคำ้ในคลังเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดได ้อำทิ ผลิตภัณฑ์
ประเภทชดุน ำ้ยำตรวจ ที่มีอำยกุำรใชง้ำนประมำณ 6 เดือน บรษิัทจะท ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำร/จดัส่งน ำ้ยำแต่
ละ lot ใหแ้ก่ลกูคำ้ที่ฝำกสินคำ้ไวก้บับรษิัทแต่ละรำย เพื่อไม่ใหผ้ลิตภณัฑห์มดอำยกุ่อนกำรใชง้ำน  

ทั้งนี ้บริษัทมีนโยบำยที่จะรบัฝำกสินคำ้ไม่เกิน 365 วัน และมีกำรส่ือสำรกับลูกคำ้เก่ียวกับปริมำณ
สินคำ้คงเหลือที่รบัฝำกเป็นระยะๆ ซึ่งรูปแบบกำรรบัฝำกสินคำ้ดงักล่ำว ถือเป็นรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรซือ้สินคำ้ของโรงพยำบำล โดยบรษิัทมีรำยกำรหนีสิ้นที่เกิดจำกสญัญำ ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ 31.19 ลำ้นบำท 36.37 ลำ้นบำท และ 7.28 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 8.87 รอ้ยละ 10.97 และรอ้ยละ 1.48 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ซึ่งจะเห็น
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ได้ว่ำ ในปี 2563 บริษัทมีมูลค่ำของรำยกำรหนี ้สินที่เกิดจำกสัญญำลดลง เนื่องจำกบริษัทมีกำรบริหำร
จดักำรสินคำ้รบัฝำก โดยติดตำมกำรใชง้ำนและหำรือร่วมกับลกูคำ้เพื่อน ำส่งสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมเวลำที่
เหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
- หนีสิ้นสญัญำอนพุนัธ ์

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำง
กำรเงิน มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรก โดย บริษัทมีหนีสิ้นสัญญำอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 
0.12 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.02 ของหนีสิ้นและส่วนของเจำ้ของรวม 

 
- หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

บรษิัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิเป็นปีแรกตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยบริษัทรบัรูห้นีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ย
มลูค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่ โดยคิดลดจำกอตัรำดอกเบีย้ตำมนัยของสัญญำ
เช่ำหรืออัตรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท สญัญำเช่ำที่เกิดขึน้เป็นกำรเช่ำกับบริษัทเก่ียวโยง 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ หวัข้อที่ 5 ทรพัยสิ์นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ) ซึ่งก่อน
หนำ้นี ้ไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำระหว่ำงกนั ดงันัน้ บรษิัทจึงบนัทึกหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 เท่ำกบั 44.46 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.04 ของสินทรพัยข์องรวม ตำมล ำดบั  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ติดลบเท่ำกับ 3.43 ลำ้นบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 และ 2563 มีส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำกับ 90.56 ลำ้นบำท และ 188.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี ้ในระหว่ำงปี 2562 
บริษัทไดร้บัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเครื่องมือทำงกำรแพทย ์เคมีภณัฑ ์และวสัดอุุปกรณก์ำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ 
รวมถึงรบัโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นคำ้ปลีกจำกบริษัทที่เก่ียวขอ้ง (รำยละเอียดเพิ่มเติม หัวขอ้ 2.4.15 ขอ้มลูทำงกำรเงินที่
ส  ำคญั) และกำรรบัโอนสินทรพัยห์ลักที่มีเนือ้หำเป็นนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจไดสิ้น้สดุลงเมื่อวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทอื่นก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน  เฉพำะในปี 2561 จ ำนวน 
(66.46) ลำ้นบำท ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรส่วนของเจำ้ของที่ส  ำคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีดงันี ้
 

- ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 

เท่ำกบั 55.00 ลำ้นบำท 55.00 ลำ้นบำท และ 140.00 ลำ้นบำท 
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 มีมติอนมุตัิกำรเปล่ียนมลูค่ำหุน้ที่

ตรำไวข้องบริษัท โดยเปล่ียนจำกเดิมที่มีมูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท และมีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของจำก 55.00 ลำ้นบำท เป็น 200.00 ลำ้นบำท ดว้ยกำรออก
หุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 290,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสดัส่วน จ ำนวน 170,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท โดยบรษิัทไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่  2 กันยำยน 2563 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท และมีทุนช ำระแลว้ 140.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมัญจ ำนวน 
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280,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท หุน้สำมญัเพิ่มทนุส่วนที่เหลือจ ำนวน 60,000,000 หุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท จดัสรรไวเ้พื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของทนุช ำระแลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำย IPO  

 

- ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
บริษัทมีก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 จ ำนวน 7.53 

ลำ้นบำท 33.65 ลำ้นบำท และ 38.57 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 2.14 รอ้ยละ 10.15 และรอ้ยละ 
7.84 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ตวัเลขที่เปล่ียนแปลงในแต่ละปี เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีนัน้ๆ ซึ่งมี
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรในปี 2561 จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท ปี 2562 จ ำนวน 8.24 ลำ้นบำท 
และมีมติอนุมัติจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  3/2563 เมื่อวันที่  20 
พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 45.00 ลำ้นบำท  

 

รำยกำรส ำคญัที่เกิดภำยหลงังบกำรเงินงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ทัง้นี ้บรษิัทมีรำยกำรท่ีเกิดภำยหลงังบกำรเงินงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ไดแ้ก่  

1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพันธ ์2564 มีมติซือ้ที่ดินพรอ้มส่ิงปลูก
สรำ้ง จำก WHO โดยรำคำซือ้อ้ำงอิงจำกรำคำประเมินซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินรำคำที่ได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.เพื่อใชเ้ป็นอำคำรเพื่อรองรบัโครงกำรลงทุนในอนำคตของบริษัท มูลค่ำ 
25.46 ลำ้นบำท โดยมีแหล่งเงินทุนในกำรซือ้ที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้งจำกกำรขอรบักำรสนบัสนุนวงเงิน
สินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน อนึ่ง บริษัทจะช ำระค่ำที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้งให้กับ WHO ภำยในเดือน
เมษำยน 2564 และจะท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิใหเ้ป็นของบริษัทภำยในวนัเดียวกัน ทัง้นี ้บรษิัทมีแผนจะน ำ
เงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีช้  ำระคืนเงินกูข้ำ้งตน้ 

2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  2/2564 เมื่อวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ำยปันผล
ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 41.69 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมกอ่นกำรเสนอขำยต่อ
ประชำชนเป็นครัง้แรกภำยในเดือนเมษำยน 2564 โดยมีแหล่งเงินทุนจำกกำรขอรบักำรสนบัสนุนวงเงิน
สินเชื่อจำกสถำบนักำรเงิน ทัง้นี ้บรษิัทมีแผนจะน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ช  ำระคืนเงินกูข้ำ้งตน้ 

 

ทัง้นี ้ทัง้ 2 รำยกำรจะกระทบกบังบกำรเงินไตรมำส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564  
 

 ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวทัง้สองรำยกำร จะส่งผลกระทบต่อส่วนของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
ส่วนของหนีสิ้นก่อนกำรซือ้อำคำรและกำรจ่ำยปันผล 303.31 ลำ้นบำท 

หนีสิ้นหมนุเวียนก่อนกำรซือ้อำคำรและกำรจ่ำยปันผล 236.94 ลำ้นบำท 
บวก มลูค่ำภำระหนีท่ี้เพิ่มขึน้ส  ำหรบัซือ้อำคำร  25.46 ลำ้นบำท 
บวก มลูค่ำภำระหนีท่ี้เพิ่มขึน้ส  ำหรบัจ่ำยเงินปันผล 41.69 ลำ้นบำท 

หนีสิ้นหมนุเวียนหลงักำรซือ้อำคำรและกำรจ่ำยปันผล 304.09 ลำ้นบำท 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 66.37 ลำ้นบำท 

ส่วนของหนีส้ินหลังกำรซือ้อำคำรและกำรจ่ำยปันผล 370.46 ล้ำนบำท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ก่อนจ่ำยเงินปันผล 188.79 ลำ้นบำท 
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หกั เงินปันผลจ่ำย   41.69 ลำ้นบำท 
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ำยเงนิปันผล 147.10 ล้ำนบำท 

 
 

 ก่อนกำรท ำรำยกำร หลังกำรท ำรำยกำร 
มลูค่ำหุน้ตำมบญัชี (Book Value)  

พิจำรณำจำกทนุช ำระแลว้ 
 

0.67 บำทต่อหุน้ 
 

0.53 บำทต่อหุน้  
พิจำรณำจำกทนุจดทะเบียน 0.47 บำทต่อหุน้ 0.37 บำทต่อหุน้ 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 1.08 เทำ่ 0.84 เทำ่ 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 36.94 รอ้ยละ 43.41 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 0.59 เทำ่ 0.41 เทำ่ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบกำรเงินรวม) 1.61 เทำ่ 2.52 เทำ่ 
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร) 1.50 เทำ่ 2.36 เทำ่ 

 
 

ทัง้นี ้ส ำหรบัอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ภำยหลงักำรท ำรำยกำร ยงัคงเป็นไปตำมเงื่อนไขสญัญำเงินกูก้บั
สถำบันทำงกำรเงิน (อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เรียบรอ้ยแลว้ จะท ำใหม้ีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ และส่งผลใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้
ลดลง 
 

อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงนิ 
 บริษัทมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 เท่ำกับ 2.66 เท่ำ และ 1.61 
เท่ำ ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจำ้ของลดลง เนื่องจำก
สดัส่วนกำรเพิ่มขึน้ในส่วนของผูถื้อหุ้น มำกกว่ำสดัส่วนกำรเพิ่มของส่วนของหนีสิ้น โดยในส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จำกกำร
เพิ่มทุนใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมเพื่อรองรบัโครงสรำ้งเงินทุนส ำหรบักำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์และส ำหรบัส่วนของ
หนีสิ้นเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำจำกกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 
16 เรื่องสญัญำเช่ำ บริษัทมีเงื่อนไขตำมสญัญำเงินกูก้ับสถำบันกำรเงินใหต้อ้งรกัษำอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจำ้ของ
ไม่ใหเ้กิน 2.50 เท่ำ จำกตวัเลขทำงกำรเงินในงบเฉพำะกิจกำร (อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 2.32 เท่ำ) ซึ่งรองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นกำรเงินไดร้บัมอบหมำยใหดู้แล
ติดตำมประเด็นนีอ้ย่ำงใกลช้ิด เพื่อไม่ใหผิ้ดเงื่อนไขกับเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงิน ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรระดมทุนเสนอขำยหุน้
เพิ่มทุนแก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทจะมีอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ดีขึน้และยังคงเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบัน
กำรเงิน 
 บรษิัทมีอตัรำส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 และ 2563 เท่ำกับ 2.73 เท่ำ 1.29 เท่ำ และ 1.83 เท่ำ ตำมล ำดับ โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยมีอัตรำส่วนดังกล่ำวลดลงในปี 2562 และเพิ่มขึน้ในปี 2563 โดยในปี 2562 อัตรำส่วนที่ลดลงเป็นผลจำกกำร
ลดลงของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ จำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นที่มีกับเจ้ำหนีส้ถำบันกำรเงิน และส ำหรบัปี 2563 
บรษิัทมีอตัรำส่วนเพิ่มขึน้ เนื่องจำกบรษิัทไดม้ีกำรกูย้ืมเงินกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ ประกอบกบักำรเพิ่มขึน้ของ
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  
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อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้และภำระผูกพัน 
 บรษิัทมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 7.03 
เท่ำ 7.36 เท่ำ และ 17.14 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บรษิัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้เนื่องจำกบรษิัท
มีดอกเบีย้จ่ำยลดลง และในปี 2563 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้อย่ำงมำก เนื่องจำกมีมูลค่ำก ำไร
ก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยสงูขึน้  
 บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  เท่ำกับ 
0.37 เท่ำ 0.78 เท่ำ และ 0.58 เท่ำ ตำมล ำดบั ในปี 2562 ซึ่งควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัของบริษัทที่เพิ่มขึน้ในปี 
2562 และลดลงในปี 2563 เนื่องจำกบรษิัทมีวงเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลดลงในปี 2562 และเพิ่มขึน้ในปี 2563 
ตำมล ำดับ รวมถึงในปี 2563 บริษัทมีก ำไรขั้นตน้สูงขึน้ตำมเหตุผลที่ไดอ้ธิบำยข้ำงตน้ ซึ่งส่งผลใหม้ีมูลค่ำก ำไรก่อนหัก
ดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยสงูขึน้เช่นกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม สดัส่วนกำรเพิ่มขึน้ของวงเงินกูย้ืมสถำบัน
กำรเงิน มีสัดส่วนที่เพิ่มขึน้มำกกว่ำกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำก ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 
ส่งผลใหบ้รษิัทมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนัลดลง ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรจะติดตำมดแูลสภำพคล่องทำงกำรเงินอยู่
อย่ำงใกลช้ิด 
 
สภำพคล่อง 
 บรษิัทมีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกบั 246.41 ลำ้นบำท 225.05 
ลำ้นบำท และ 256.03 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70.06 รอ้ยละ 67.87 และรอ้ยละ 52.03 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 
โดยมีรำยกำรสินทรพัยห์มนุเวียนที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น สินทรพัย์
ตำมสญัญำ และสินคำ้คงเหลือ 
 บริษัทมีหนีสิ้นหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ เท่ำกับ 341.02 ลำ้นบำท 
224.26 ลำ้นบำท และ 236.95 ลำ้นบำท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.96 รอ้ยละ 67.63 และรอ้ยละ 48.15 ของสินทรพัยร์วม 
ตำมล ำดบั โดยมีรำยกำรหนีสิ้นหมุนเวียนที่ส  ำคัญ ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และ
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และ หนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ 
 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 0.72 เท่ำ 1.00 เท่ำ 
และ 1.08 เท่ำ ตำมล ำดบั และมีอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็เท่ำกบั 0.55 เท่ำ 0.72 เท่ำ และ 0.81 เท่ำ ตำมล ำดบั บรษิัท
มีแนวโนม้อตัรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มุนเวียนตำมเหตุผลที่กล่ำว
ก่อนหนำ้ ในขณะที่บรษิัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนลดลง ซึ่งเป็นผลจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหนีเ้งินกูเ้บิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สัน้ใหก้บัสถำบนักำรเงิน จึงท ำใหผ้ลใหอ้ตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึน้
ต่อเนื่อง นอกจำกนีห้ำกพิจำรณำวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะเห็นว่ำวงจรเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 
และ ปี 2563 เท่ำกบั 105 วนั 93 วนั และ 106 วนั ตำมล ำดบั ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของวงจรเงินสดในปี 2563 มำจำกกำรลดลง
ของระยะเวลำกำรช ำระหนีเ้ป็นหลกั ซึ่งระยะเวลำกำรช ำระหนีท้ี่ลดลงอำ้งอิงตำมสดัส่วนกำรซือ้ของจำกเจำ้หนีท้ี่ใหเ้ครดิต
เทอมที่ต่ำงกนั อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบรหิำรจะเนน้ติดตำมดแูลสภำพคล่องทำงกำรเงนิอย่ำงใกลช้ิด โดยเฉพำะกำรติดตำมเกบ็
หนีจ้ำกลกูหนีก้ำรคำ้ไม่ใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ 
 
กระแสเงนิสด 
 บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ำกับ 63.87 ลำ้น
บำท 78.01 ลำ้นบำท และ 8.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเพิ่มขึน้
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จำกปี 2561 จ ำนวน 14.14 ลำ้นบำท เนื่องจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ และบรษิัทสำมำรถบริหำรจดักำรสินคำ้
คงคลงัไดด้ี ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรมีระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียลดลงจำก 98 วนั เป็น 92 วนั ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีเงินสด
สทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 69.87 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัทมียอดหนีสิ้นท่ีเกิดจำกสญัญำ
ลดลง 
 บรษิัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั (14.42) ลำ้นบำท 
(20.24) ลำ้นบำท และ (97.24) ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยในเดือน มิถุนำยน ปี 2563 บริษัทมีกำรลงทุนซือ้หุน้สำมัญของ 
Pro-Lab ในมลูค่ำ 41.68 ลำ้นบำท เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพื่อกำร
เตรียมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหำเงินในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 31.08 ลำ้น
บำท (105.32) ล้ำนบำท และ 90.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 2561 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 
ในขณะที่ปี 2562 บริษัทช ำระคืนเงินกูเ้บิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสัน้ใหก้บัสถำบนักำรเงินจ ำนวน 86.05 ลำ้น
บำท โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท และ 8.24 ลำ้นบำท ส ำหรบัปี 2563 
บรษิัทมีกำรเพิ่มทนุใหผู้ถื้อหุน้เดิมอีก 85 ลำ้นบำท และกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 
45.00 ลำ้นบำท  
 

16.4 ปัจจัยทีอ่ำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 

 

 ปัจจยัและอิทธิพลที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต นอกเหนือจำกที่ไดก้ล่ำวไวแ้ลว้
ในหวัขอ้ปัจจยัควำมเส่ียง มีรำยละเอียดดงันี ้
 

1. กำรลดลงของก ำไรต่อหุน้เนื่องจำกจ ำนวนหุน้ที่เพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อ
ประชำชนในครัง้นี ้
 ตำมที่ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 วนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 มีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท จ ำนวน 120,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering 
: IPO) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของทุนช ำระแลว้ทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำย IPO ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 400 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และมีทุนช ำระแลว้ 
140.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 280 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 จำกขอ้มลูงบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแลว้ส ำหรบังวด 4 ไตรมำสล่ำสดุ (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) บริษัทมีก ำไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท เท่ำกับ 51.59 ลำ้นบำท เมื่อน ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้
ก่อนกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ (จ ำนวน 280 ลำ้นหุน้) จะไดเ้ท่ำกับ 0.18 บำทต่อหุน้ ซึ่งภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ IPO 
ดงักล่ำว บรษิัทจะมีหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ จ ำนวน 400 ลำ้นหุน้ ดงันัน้ กำรเพิ่มทนุในครัง้นีอ้ำจส่งผลใหม้ลูค่ำก ำไรต่อ
หุน้ของบรษิัทที่จะเกิดขึน้ในอนำคตลดลง หำกก ำไรสทุธิของบรษิัทมีอตัรำกำรเติบโตต ่ำกว่ำอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนหุน้
สำมญัดงักล่ำว 
 

2. ผลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
 บรษิัทไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 เนื่องจำกผลิตภณัฑข์องบริษัทเป็นกำรจ ำหน่ำยเขำ้
โรงพยำบำล เพื่อกำรตรวจวินิจฉัยและรกัษำ ซึ่งจำกสถำนกำรณด์งักล่ำวส่งผลใหผู้ป่้วย หรือผูท้ี่ตอ้งกำรเขำ้ตรวจสขุภำพ



   บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2.4.16 ส่วนที่ 2.4.16 หนำ้ที่ 21 
 

ทั่วไป ชะลอกำรเขำ้รบักำรรกัษำ หรือรบักำรตรวจโดยเขำ้ใจว่ำโรงพยำบำลเป็นสถำนท่ีที่มีควำมเส่ียงสงูต่อกำรแพร่ระบำด 
และในโรงพยำบำลบำงแห่งก็มีผูต้ิดเชือ้เขำ้รบักำรรกัษำอยู่ ดังนั้น ผลิตภัณฑท์ี่บริษัทจ ำหน่ำยใหแ้ก่โรงพยำบำลเพื่อกำร
ตรวจวินิจฉยัต่ำงๆ จึงมียอดที่ลดลงในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยและผลประกอบกำรโดยรวมของปี 
2563 ยงัคงเติบโตขึน้เมื่อเทียบกับปี 2562 แสดงใหเ้ห็นว่ำบรษิัทไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 
อย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทคำดว่ำจะยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัของผลประกอบกำรไวไ้ดอ้ย่ำงดี ซึ่งเป็นผลจำก
ประชำชนมีควำมตระหนกัถึงควำมเส่ียงและใหค้วำมส ำคญัในกำรดูแลตวัเองมำกขึน้  
 ส ำหรบับริษัทย่อยมีรูปแบบกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่เป็นกำรวำงจ ำหน่ำยผ่ำนหำ้งสรรพสินคำ้ต่ำงๆ ซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรกำรปิดกิจกำรเป็นกำรชั่วครำว มำตรกำร Social Distancing รวมทั้ง บำงช่วงเวลำที่ทำง
ภำครฐัประกำศเคอรฟิ์ว ส่งผลใหย้อดขำยในช่วงเวลำดังกล่ำวลดลงไปเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคำดว่ำผล
ประกอบกำรของบริษัทย่อยจะกลบัมำดีขึน้ซึ่งเป็นผลจำกกำรเห็นแนวโนม้ที่หำ้งสรรพสินคำ้ทกุแห่งกลบัมำเปิดด ำเนินกำร
ไดต้ำมปกติจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมืองตัง้แต่เดือนกนัยำยนเป็นตน้มำ 

 

เนื่องจำกก ำหนดกำรกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะแลว้เสร็จในช่วงเวลำใกลเ้คียงกับวันที่คำดว่ำงบ

กำรเงินส ำหรบัไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 จะไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งฝ่ำยบรหิำร

ของบริษัทไดพ้ิจำรณำร่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินส ำหรบัผูบ้รหิำรของบริษัท ก่อนไดร้บักำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินดงักล่ำว

จำกผูส้อบบญัชี โดยจะพบว่ำ 

1. ไม่มีขอ้มลูที่อำจมีผลกระทบในเชิงลบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัที่เกิดขึน้ในไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที่ 31 
มีนำคม 2564 ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-1 

2. ตำมงบกำรเงินไตรมำส 1 ปี 2564 บริษัทคำดว่ำบรษิัทจะมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีก ำไรสทุธิเป็นบวกตำมสภำพกำรณ์
กำรประกอบธุรกิจที่เป็นปกติของบรษิัท  

3. ไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลกัษณะอื่นใดกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์พิ่มเติมในงวดบญัชี
ไตรมำส 1 สิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 นอกเหนือจำกรำยกำรที่มีลักษณะตำมที่ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นส่วนที่ 2.3.14 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

4. ไม่มีขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญัที่เกิดขึน้ส ำหรบังวดบญัชีไตรมำส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ของบริษัท 
ที่นกัลงทนุควรทรำบเพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงทนุที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำร
เสนอขำยหลกัทรพัย ์

5. ไม่มีเหตุใหบ้ริษัทเชื่อว่ำบริษัทขำดคุณสมบัติในกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้ของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน
ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรือหุน้บุรมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ในเรื่องผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงินและสภำพคล่อง และไม่ขดัต่อคุณสมบตัิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง กำร
เปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2560 และฉบับ
แกไ้ขเพิ่มเติม 
นอกจำกนี ้ในไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2564 บรษิัทไม่ไดข้ยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นใด

อย่ำงมีนยัส ำคญั 

 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 1 

ส่วนที ่3 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์

 

1. รายละเอียดของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 
1.1 ลักษณะส าคัญของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในครัง้นี ้เป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ บรษิัท วิน
เนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท” หรือ “WINMED”) จ ำนวน 120,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท คิดเป็นรอ้ย
ละ 30.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกช ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท  ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ โดย
รำยละเอียดมีดงันี ้

ผูเ้สนอขำย : บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน)  
(“บรษิัท” หรือ “WINMED”) 

ที่อยู่ของผูเ้สนอขำย : 634/4 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ  แขวงวัง
ทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

ประเภทหุน้ท่ีเสนอขำย  : หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน)  
จ ำนวนหุน้ออกใหม่ที่เสนอขำย : จ ำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี ้
มลูค่ำที่ตรำไว ้ : หุน้ละ 0.50 บำท 
รำคำเสนอขำย : 3.10 บำทต่อหุน้ 
มลูค่ำรวมของหุน้ใหม่ที่เสนอขำย : 372,000,000 บำท 
ระยะเวลำขำย : ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และ 

วนัท่ี 5-6 พฤษภำคม 2564 
สิทธิ ผลประโยชนแ์ละเงื่อนไขอื่น : หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทท่ีเสนอขำยในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชนเ์ท่ำ

เทียมกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษิัททกุประกำร 
 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย ์

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี ้จ ำนวน 120,000,000 หุน้ เป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยโ์ดยจดัสรร
ตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ละไม่มีกำรเสนอขำยใหก้ับผูจ้องซือ้รำยย่อย เนื่องจำกจ ำนวนหุน้ที่เสนอขำยในครัง้
นีม้ีจ  ำนวนจ ำกดั ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในวงกวำ้ง ทัง้นี ้สดัส่วนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเป็นดงันี ้

ประเภทนักลงทุน จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1. เสนอขำยต่อบคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 90,000,000 หุน้ 75.00% 
2. เสนอขำยต่อผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัท  18,000,000 หุน้ 15.00% 
3. เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทและบรษิทัย่อย  12,000,000 หุน้ 10.00% 

 
สดัส่วนที่จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนของบริษัทตำมขอ้ 2. และ 3. รวมแลว้จะไม่เกินรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ที่เสนอ

ขำย IPO ทัง้หมด หำกมีหุน้เหลือจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยใหแ้ก่ผูม้ีอุปกำรคุณของบริษัทและ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 2 

พนกังำนของบรษิัทและบริษัทย่อย ตำมขอ้ 2. และ 3. ดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหน้ ำหุน้ส่วนที่เหลือทัง้หมดไปรวมกบัหุน้ท่ีเสนอขำย
ต่อบคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 1. 

 
ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรใชดุ้ลยพินิจ

ในกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขำ้งตน้ หรือเปล่ียนแปลงวิธีกำรจดัสรรหุน้สำมัญ
ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว ้เพื่อใหก้ำรจองซือ้หุน้สำมญัครัง้นีป้ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสดุ 

 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์หมำยถึง ผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล

ทั่วไป ซึ่งเป็นผูม้ีอปุกำรคณุที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม ซึ่งรวมถึง ที่เป็น
หรือเคยเป็นลกูคำ้ หรือบุคคลที่คำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ เช่น ลกูคำ้ที่ท  ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ลกูคำ้ดำ้นวำณิชธนกิจ ลกูคำ้ที่ท  ำ
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เป็นตน้ หรือผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ เช่น บรษิัทคู่คำ้ ผูใ้หค้  ำปรกึษำทำงธุรกิจ ผูใ้หก้ำรสนบัสนุน
ดำ้นขอ้มลูทำงธุรกิจ และผูแ้นะน ำลกูคำ้/ธุรกิจ เป็นตน้ ทัง้ที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบนั หรือผูท้ี่คำดว่ำจะไดต้ิดต่อใน
อนำคตของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย์ รวมถึงผูท้ี่ไดเ้ขำ้ร่วมฟังกำรน ำเสนอขอ้มูลของบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะ
รวมถึงผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูบ้รหิำร และ/หรือ พนกังำนของบคุคลขำ้งตน้ท่ีจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2  

ส ำหรบัผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะ
รวมถึง นกัลงทุนสถำบนัท่ีเคยเป็น หรือเป็นลกูคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือที่ผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตอ้งกำรชกัชวนใหเ้ป็นลกูคำ้ในอนำคตที่จองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมขอ้ 6.2.1 ดว้ย 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 จะไม่จดัสรรหุน้สำมญัที่เสนอขำยใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจดัจ ำหน่ำย 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ ของตนเองและของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่รว่มจดัจ ำหน่ำย และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของบุคคลเหล่ำนั้น รวมทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองและของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยท์ี่ร่วมจัดจ ำหน่ำย 
รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิทั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และจะจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคล
ที่มีควำมสมัพนัธก์ับบรษิัท ซึ่งไดแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ของบริษัท และผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทนุส่วนบคุคลของบุคคลดงักล่ำว ในจ ำนวนไม่เกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัท ที่
ออกตรำสำรทนุ ลงวนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำร
จองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด 

 
นักลงทนุประเภทสถาบนั หมำยถึง ผูล้งทนุประเภทสถำบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้
(ก) ธนำคำรพำณิชย ์
(ข) บรษิัทเงินทนุ 
(ค) บริษัทหลักทรพัยเ์พื่อเป็นทรพัยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำรจัดกำร

โครงกำรลงทุนที่จัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร ์

(ง) บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 3 

(จ) บรษิัทประกนัภยั 
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ซ) สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(ฌ) กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 
(ญ) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
(ฎ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฏ) กองทนุรวม 
(ฐ) ผูล้งทนุต่ำงประเทศซึ่งมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทนุตำมขอ้ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนโุลม 
 
  ทัง้นี ้นกัลงทุนสถำบนัจะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้
ในขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้  
 
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง ผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบคุคลที่มีลกัษณะของกำรอุปกำรคุณ

ที่สรำ้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทอย่ำงชดัเจน ไดแ้ก่ 
1. ผูม้ีควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ เช่น ลกูคำ้/คู่คำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ คู่สญัญำทำงกำรคำ้ที่ส  ำคญั ผูจ้ดัหำสินคำ้ 

และบรกิำรท่ีมีควำมส ำคญัต่อบรษิัท 
2. ผูท้ี่สรำ้งประโยชนด์ำ้นอื่น ๆ ที่มีควำมส ำคญัต่อบรษิัท เช่น ดำ้นแหล่งเงินทนุ ดำ้นกำรบรหิำรงำน ดำ้นกลยทุธ ์

ดำ้นกำรตลำด ดำ้นเทคโนโลยี และดำ้นทรพัยำกรบคุคล 
3. ที่ปรึกษำ/ผู้ให้ค  ำปรึกษำ/ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนธุรกิจด้ำนกำรตลำด ด้ำน

วิศวกรรม ดำ้นวิชำกำรในสำขำที่เก่ียวขอ้ง ดำ้นบญัชีและกำรเงินดำ้นกำรลงทนุ ดำ้นกฎหมำยและภำษี 
 

ทัง้นี ้ใหร้วมถึงบคุคลที่นิติบุคคลตำมขอ้ 1. - 3. ก ำหนดใหใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้แทนได ้โดยบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งเป็น
บคุคลที่มีควำมสัมพนัธก์ับนิติบุคคลตำมขอ้ 1. - 3. และเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในกำรสรำ้งประโยชนแ์ก่บริษัท เช่น เจำ้ของ 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ใกลช้ิดกับบุคคลดงักล่ำว ไดแ้ก่ คู่สมรส และบุตรของ
บคุคลดงักล่ำว 

 
โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรก ำหนด

ลกัษณะผูม้ีอุปกำรคุณของบรษิัท ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ และไดม้อบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัท เป็นผูม้ี
อ  ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนดรำยชื่อผูม้ีอุปกำรคุณของบริษัทที่ จะไดร้บักำรจัดสรรหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด และมอบหมำยให ้ ผูต้รวจสอบภำยในของบรษิัท ท ำหนำ้ที่เป็นผูดู้แลติดตำมกำรจดัสรรหุน้ในส่วนของผูม้ีอปุกำรคุณ
ของบริษัทเพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยชื่อของผู้ที่ไดร้บัจัดสรรในส่วนนีเ้ขำ้ข่ำยเป็นผู้มีอุปกำรคุณตำมหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำร
บรษิัทอนมุตัิขำ้งตน้ 

 
ทัง้นี ้ผูม้ีอปุกำรคุณของบรษิัท จะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุ

ในข้อ 6.2.1 เท่ำนั้น ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 จะไม่จดัสรรหุน้สำมญัที่เสนอขำยใหแ้กต่นเอง ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่รว่ม



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 4 

จดัจ ำหน่ำย กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม ของตนเองและของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัยท์ี่ร่วมจัด
จ ำหน่ำย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลเหล่ำนัน้ รวมทัง้บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยของตนเองและของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่รว่ม
จัดจ ำหน่ำย รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และจะจดัสรรหุน้
สำมัญใหแ้ก่บุคคลที่มีควำมสมัพนัธก์ับบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่
ของบริษัท และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่ำว ในจ ำนวนไม่เกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้ของบริษัท ท่ีออกตรำสำรทุน ลงวนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุน้
สำมญัที่เหลือจำกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด 

นอกจำกนี ้ กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทจะไม่มีลักษณะเป็นกำรจูงใจหรือน ำไปสู่กำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น หรือเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทอย่ำงไม่ถกูตอ้ง 

        
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ 

พนกังำนของบรษิัท และบรษิัทย่อย ซึ่งรำยชื่อบรษิัทย่อยประกอบดว้ย บรษิัท อะนิวเดย ์จ ำกดั     
 

 ทัง้นี ้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรือ พนกังำนของบรษิัท และบรษิัทย่อยจะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้  โดยกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบริษัท ใหแ้ก่นกัลงทนุในครัง้นี ้จะมี
กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ ที่ ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัท ที่ออก
ตรำสำรทนุ ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 5 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน ์และเงือ่นไขอืน่ 

หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทที่เสนอขำยจ ำนวน 120,000,000 หุน้ ในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชนเ์ท่ำเทียมกบัหุน้
สำมญัเดิมของบรษิัททกุประกำร  
 
1.4 ตลาดรองของหุน้ทีเ่สนอขาย 

บริษัทจะน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งบริษัทยื่นค ำ
ขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
ให้พิจำรณำรบัหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน ทั้งนี ้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท ์จ ำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินไดพ้ิจำรณำคุณสมบตัิของบริษัทแลว้มีควำมเห็นว่ำ บรษิัทมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมที่จะน ำหลกัทรพัยข์องบริษัท
เขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ไดต้ำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำร
รบัหลักทรพัยจ์ดทะเบียน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ” 
พ.ศ.2560 ลงวนัที่ 11 กรกฎำคม 2560 (รวมทั้งที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ยกเวน้คุณสมบัติตำมขอ้ 4(3) เรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้
รำยย่อย ซึ่งบริษัทจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สำมญัรำยย่อยไม่นอ้ยกว่ำ 300 รำย และถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25.00 ของทุน
ช ำระแลว้ โดยผูถื้อหุน้ดงักล่ำวแต่ละรำยตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ขำย ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกที่บริษัทไดจ้ ำหน่ำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท และกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ 
พนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย แลว้จะท ำใหบ้ริษัทมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมเกณฑก์ำรกระจำยหุน้รำยย่อยดงักล่ำว และ
บริษัทจะด ำเนินกำรใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัหุน้สำมญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ 
ไอ ต่อไป 
 
1.5 ข้อมูลอืน่ๆ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรือหุน้บุรมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรพัยฯ์ พ.ศ.2558 หมวด 5 กำรหำ้มผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งขำยหุน้และหลักทรพัยใ์นระยะเวลำที่
ก ำหนด และข้อบังคับอื่นที่ เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่  16 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
ก ำหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัใหม้ีบคุคลที่ถกูสั่งหำ้มขำยหุน้ของตนเอง กล่ำวคือ สั่งหำ้มผูม้ีส่วนรว่มในกำรบรหิำรของบริษัทหรือผู้
ถือหุน้รำยอื่นๆ น ำหุน้ของตนเองหรือหลกัทรพัยท์ี่อำจแปลงสภำพเป็นหุน้จ ำนวนรวมกันเท่ำกบัรอ้ยละ 55 ของทนุท่ีช ำระแลว้
ภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้นีอ้อกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนัที่หุน้ของบริษัทเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ โดยภำยหลังจำกวนัที่หุน้ของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ครบ 6 เดือน ผูถื้อหุน้ที่ถูกสั่งหำ้มขำย
ดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำยไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมดังกล่ำว และ
สำมำรถขำยหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 75 ไดเ้มื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 6 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

 
หุน้สำมญัของบริษัทจะโอนไดโ้ดยเสรี โดยไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรโอน อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุน้สำมญัของบรษิัทจะกระท ำ

มิไดห้ำกว่ำกำรโอนหุน้ดงักล่ำวจะมีผลท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบคุคลที่ไม่ใช่บคุคลสญัชำติไทยในบรษิัทมีจ ำนวนเกินกว่ำ
รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท กำรโอนหุน้ของบริษัทจะสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ 
โดยระบชุื่อผูร้บัโอนและลงลำยมือชื่อของผูโ้อนกับผูร้บัโอนและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน กำรโอนหุน้จะใชย้นักับบรษิัทได ้
เมื่อบริษัทไดร้บัค ำรอ้งขอให้ลงทะเบียนโอนหุน้แลว้ และจะใชย้ันกับบุคคลภำยนอกไดเ้มื่อนำยทะเบียนหุ้นของบริษั ทได้
ลงทะเบียนกำรโอนหุน้แลว้ เมื่อนำยทะเบียนหุน้ของบริษัทเห็นว่ำกำรโอนหุน้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ใหน้ำยทะเบียนหุน้ของ
บริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่วันไดร้บักำรรอ้งขอนั้น หรือหำกบริษัทเห็นว่ำกำรโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้ง
สมบรูณ ์ใหน้ำยทะเบียนหุน้บรษิัทแจง้แกผู่ย้ื่นค ำรอ้งขอภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัค ำรอ้งขอ กำรโอนหุน้ท่ีซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยก์ ำหนด 
 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 9 

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 
 

- ไม่มี –  
 



บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 2 หนำ้ที่ 1 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย  
 

รายชื่อกรรมการ บจก.อะนิวเดย ์(AND) 

1. นำยนนัทิยะ  ดำรกำนนท ์ xx @ 
2. นำยมนสั สภุำพ xx @ 

3. นำยธนกร  วิทยะสิรินันท ์ xx @ 
หมำยเหต ุ:   1)     XX = กรรมกำร @ = กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 



















































 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท วินเนอรืย่ี เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ :  
วนัท่ี 27 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

63 ปริญญาเอก  
- ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
สาขาวิชาการเมือง คณะรฐัศาสตร ์
สถาบนัการศกึษานานาชาติ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาโท  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี  
- แพทยศาสตรบ์ณัฑิต คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

วุฒิบัตร 
- สาขาสตูิศาสตร ์– นรีเวชวิทยา 
แพทยสภา 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บจก.พรีเมียร ์เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

ใหบ้ริการดา้นสขุภาพ 

2562 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท  
- กรรมการอิสระ 

บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
บจม.ด ูเดย ์ดรีม 

ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว และ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

- กรรมการสถานศกึษา 
- กรรมการบริหาร หลกัสตูร

แพทยศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

สถานศึกษา 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุบัตร 
- สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 
แพทยสภา 

ประกาศนียบัตร  
- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 163/2019 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ท่ี 295/2020 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) 
รุน่ท่ี 33/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย ์ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู 
รุน่ท่ี 5 (ปธพ.5) สถาบนั
พระปกเกลา้-แพทยสภา 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม (นมธ.) 
มลูนิธิสถาบนัวิทยาการ
ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุน่ท่ี 14 

 - กรรมการสมาคม 
- ปฏิคม 

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล
ประเทศไทย 

จดัสมัมนาเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ
โรงพยาบาล 

2560 – ปัจจบุนั - อปุนายก 
- เลขาธิการ 

สมาคมศิษยเ์ก่าโครงการปริญญา
โทส าหรบัผูบ้ริหาร คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สถานศึกษา 

2562 - 2563 - ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
โรงพยาบาลเวิลด ์เมดิคอล 

สถานพยาบาล 

2560 - 2562 - กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ศาสตราจารยส์งัเวียน อินทรชัย 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สถานศึกษา 

2559 – 2562 - ผูอ้  านวยการดา้นปฏิบตัิการทาง
คลินิก 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์อินเตอร์
เนชั่นแนล 
 

สถานพยาบาล 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ 
(ต่อ) 

- หลกัสตูร Strategy for Health 
Care Delivery, Harvard 
Business School 

- หลกัสตูร ประกาศนียบตัรชัน้สงู 
ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- หลกัสตูร การบริหารงาน
โรงพยาบาลเอกชน รุน่ท่ี 5 สมาคม
โรงพบายบาลเอกชน 

2548 – 2559 - รองประธานฝ่ายบริหารการ
รกัษาพยาบาล 
บจก.อเมริกนั อินเตอรแ์นชชั่นแนล
แอสชวัรนัส ์

ประกนั 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศทุธิ์ อารีมิตร 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 

(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ :  
วนัท่ี 27 กันยายน 2562 
 

56 ปริญญาโท  
- การบริหารจดัการภาครฐัและ
ภาคเอกชน คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันา
บริหารศาสตร ์

ปริญญาตรี  
- นิติศาสตรบ์ณัฑิต คณะนติิศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบัตร  
- Advanced Audit Committee 

(AACP) รุน่ท่ี 38/2020 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Directors Certificate Program 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี เรค็ครีเอชั่น คอร์
ปอเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
และใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย ์

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท  
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น าเขา้และจ าหน่าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

- ผูอ้  านวยการบริหาร ฝ่ายกฎหมาย
องคก์ร 
บจก.ดีทีจีโอ คอรป์อเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศทุธิ์ อารีมิตร 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DCP) รุน่ท่ี 280/2019 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Effective Minutes Taking (EMT) 
รุน่ท่ี 7/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ท่ี 15/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 

บจก.เอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์
ไพรเซส 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ดีทีเอ็ม คอรป์อเรชั่น 

ใหค้  าปรกึษาบริหาร
จดัการดา้นการเงินและ
การลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ดีซเีอ็ม อนิเตอรเ์นชั่นแนล 
คอรป์อเรชั่น 

ใหค้  าปรกึษาบริหาร
จดัการดา้นการเงินและ
การลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.สขุมุวิท ดิจิตลัพารค์ส ์

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.มลัเบอรร์ี่ โกรฟ สขุมุวิท คอร์
ปอเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิว แอสเซท โฮลดิง้ คอร์
ปอเรชั่น 

ถือเงินลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ภาคภมูิแผ่นดิน 

ใหค้  าปรกึษาการ
บริหารจดัการ 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วิซดอม เอลิแกนท ์เพลส 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.ดิ แอสเพน ทรี คอรป์อเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศทุธิ์ อารีมิตร 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริษัท 
บจก.กรีน เวลท ์คอรป์อเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.เมเบิล กรีน สมารท์ ลีพว่ิง 
คอรป์อเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.แมกโนเลียส ์คอรป์อเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี คอรป์อเรชั่น 

ถือเงินลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.มลัเบอรร์ี่ โกรฟ คอรป์อเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี 
ทาวน ์

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์รอยลั เรสซิ
เดนซ ์

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์รอยลั แอส
เซท 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อเช่า 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์รอยลั เพลส 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศทุธิ์ อารีมิตร 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์คอรป์อเรชัน้ 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อเช่า และโรงแรม 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์เวิลด ์

ถือเงินลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์คอลเลคชั่น 

ถือเงินลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิวดีซี พราว เอสเตท 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.นาบลูา คอรป์อเรชนั 

ท่ีปรกึษาดา้นงาน
ก่อสรา้ง 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็มคิว รีเทล เอ็คซพ์ีเรียนซ ์
คอรป์อเรชั่น 

บริหารหา้งสรรพสินคา้ 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วิซดอม พินนาเคิล คอร์
ปอเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.ดีทีจีโอ พรอสเพอรร์สั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
ใหเ้ช่า 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วิซดอม คลบั คอรป์อเรชั่น 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์
ใหเ้ช่า 

- กรรมการบริษัท 
บจก.วิซดอม เวลท ์ดีเวลลอปเมน้ 

ถือเงินลงทนุ 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศทุธิ์ อารีมิตร 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอรป์อเรชั่น 

- กรรมการบริษัท 
บจก.วิสซด์อม ควอลิตี ้ดีเวล็อป
เมน้ต ์คอรป์อเรชั่น 

ถือเงินลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เมเบิล กรีน คอรป์อเรชั่น 

ถือเงินลงทนุ 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.ดิ เอสเตท (ไทยแลนด)์ 

ตวัแทนขายโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี ้ดีเวล็อป
เมน้ต ์คอรป์อเรชั่น 

ขายอสงัหาริมทรพัย ์
และท่ีดิน 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ดีเพก คอรป์อเรชั่น 

รบัเหมากอ่สรา้ง 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ดี แพลนส ์

รบัเหมาก่อสรา้ง และ
ออกแบบภายใน 

- กรรมการบริษัท 
บจก.แมกโนเลีย โฮเต็ล แอนด ์รี
สอรท์ 

โรงแรม 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.ดีที ดีไซน ์คอรป์อเรชั่น 

ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม และ
ออกแบบตกแต่ง
ภายนอก 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
นางสาวขวญัธิดา ถีรสัวาที 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ :  
วนัท่ี 27 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 ปริญญาโท 
- Master of Arts in Human & 

Environment Studies, Political 
Economy Major Political 
Science and Economics, Kyoto 
University, Japan 

ปริญญาตร ี 
- บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบัตร  
- Advanced Audit Committee 

(AACP) รุน่ท่ี 38/2020 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Directors Certificate Program 
(DCP) รุน่ท่ี 169/2013 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Diploma Examination 
Year 2017 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Company Secretary Program 

- - 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น าเขา้และจ าหน่าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

2561 – ปัจจบุนั - คณะท างานก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
กระทรวงศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม 

หน่วยงานราชการ 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบรุี 

สถานศึกษา 

2551 - ปัจจุบนั - อาจารยพ์ิเศษ หลกัสตูร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สถานศึกษา 

2552 - 2562 - อนกุรรมการส่งเสริมบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถานอดุมศึกษา
ส านกังานคณะกรรมการ 

หน่วยงานราชการ 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ 
(ต่อ) 

(CSP) รุน่ท่ี 44/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

อดุมศกึษา  
2550 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 

บจก.เอ็มพาวเวอร ์พลสั 
จดัสมัมนา 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พญ.เรณ ูอบุล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
พญ.เรณ ูพลูทศัฐาน 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ :  
วนัท่ี 27 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 ปริญญาตรี  
- แพทยศาสตรบ์ณัฑิต คณะ
แพทยศาสตร,์ Kyoto University, 
Japan 

ประกาศนียบัตร  
- Advanced Audit Committee 

(AACP) รุน่ท่ี 38/2020 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 165/2019 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทย
สภา 

 

- - 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.ซีเอ็นซี.เมดิคอล-อินเตอร์
เนชั่นแนล 

บริการตรวจสขุภาพ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.เอเซีย เมดิคลั เฮริบ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล 

ท่ี ป รึกษาเทคโน โลยี 
ทางการแพทย ์

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

2561 - ปัจจุบนั - ผูอ้  านวยการ 
โรงพยาบาลศิริน 

สถานพยาบาล 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วี แคร ์ย ูโฮม 

จดัสมัมนา 

- กรรมการบริษัท 
บจก.วี ด ูแคร ์

สถานพยาบาล 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ไอ ด ูเซิรฟ์ 
 

จดัสมัมนา 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. 
 

พญ.เรณ ูอบุล 
(ต่อ) 
 

2559 - ปัจจุบนั - ประธาน Credential  
- องคก์รการแพทย ์Medical Staff 

Orgamta 

สถานพยาบาล 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.บิวตี ้แอนเจิล้ 

ผลิตและจ าหน่ายน า้แร ่

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.แคร ์ฟอร ์สติล 

สถานพยาบาล 

2557 - ปัจจุบนั - PCU Director แผนกคนไขญ่ี้ปุ่ น 
บมจ.กรุงเทพดสุิตเวชการ 

สถานพยาบาล 

2552 - ปัจจุบนั - ผูจ้ดัการ 
สถานพยาบาลแอล แคร ์เนอสซิ่ง
โฮม 

สถานพยาบาล 

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.โปร เฮลท ์เมด 

สถานพยาบาล 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

นายอมัริณ ภทัรนาวิก 
- กรรมการบริษัท 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
นายอมัรินทร ์ภทัรนาวิก 
 
 
 

65 ปริญญาตรี  
- นิติศาสตรบ์ณัฑิต คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบัตร  
- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 165/2019 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ใบอนญุาตทนายความ สภา

- - 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

ธุรกิจใหบ้ริการเช่าเรือ / 
ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ี 

- กรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ขนส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ 
จ าหน่ายปลีกถังบรรจุ
ก๊ าซ  คอม เพรส เซอร์
สถานี 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอมัริณ ภทัรนาวิก 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทนายความในพระบรมราชปูถมัภ ์ - กรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

จ าหน่ายปลีกเชือ้เพลิง
ยานยนต ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.วี 2 โลจิสติกส ์

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ไอที อินเทรนด ์

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2557 - 2560 - เลขานกุารบริษัท 
บมจ.ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

ผลิตและจ าหน่ายผ้า
ทอ 

- เลขานกุารบริษัท 
บจก.เดอะรอยลัโฮเต็ล 

โรงแรม 

2557 - 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
บมจ.สหยเูน่ียน 

ถือเงินลงทนุ 

- เลขานกุารบริษัท 
บมจ.ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์

ผลิตและจ าหน่ายเส้น
ยางยืดและแถบยางยืด 
ยางยืดถัก ยางยืดทอ
และโครเชท์ และเส้น
ยางหุน้ 

- เลขานกุารบริษัท 
บมจ.ยเูนี่ยนพลาสติก 

ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย
ผลิ ตภัณ ฑ์พลาสติ ก
แ ล ะ ชิ ้ น ส่ ว น
อตุสาหกรรมที่เป็นเทอร์
โมพลาสติก 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 12 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนนัทิยะ ดารกานนท ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
นายนนัธิยะ ดารกานนท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 ปริญญาโท 
- Business Administration, Sasin 

Graduate Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn 
University 

ปรญิญาตรี  
- Applied Physics, University of 

California, Davis, U.S.A. 
ประกาศนียบัตร  
- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 2/2003 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Directors Certificate Program 
(DCP) รุน่ท่ี 212/2015 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุน่ที 6 สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู 
“การบริหารงานภาครฐั และ
กฎหมายมหาชน” รุน่ท่ี 9 (ปรม.9) 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- < 0.01% 
คู่สมรส
ถือหุน้อีก
11.25% 

2 มี.ค.2564 - 
ปัจจบุนั 

- ท่ีปรกึษาการปฏิบตัิงาน ดา้น
นโยบายและแผน กองบงัคบัการ
สืบสวนสอบสวน  

- ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

หน่วยงานราชการ 

1 ม.ค.2564 - 
ปัจจบุนั 

- ท่ีปรกึษาจเรต ารวจ 
- ส านกังานจเรต ารวจ 

หน่วยงานราชการ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท  
Dara Investment Limited (HK) 

ถือเงินลงทนุ 

- กรรมการบริษัท  
Dara International Inc (BVI) 

ถือเงินลงทนุ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท  
- กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็กซเ์ซอรเ์ลน้ท ์เน็ตเวิรค์ โซลชูั่น 

จ าหน่ายปลีกอปุกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.อะนิวเดย ์

ค้ า ป ลี ก จ า ห น่ า ย
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 13 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนนัทิยะ ดารกานนท ์
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู 
“การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส าหรบันักบริหารระดบัสงู” รุน่ท่ี 9 
(ปศส.9) สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูร “กลยทุธก์ารบริหารธุรกจิ
อสงัหาริมทรพัย”์ รุน่ท่ี 40 (RE-CU) 
สมาคมผูบ้ริหารธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัย ์

- หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผ่นดิน” ส าหรบั
ผูบ้ริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 3 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู 
“ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม” (นมธ.) รุน่
ท่ี 6 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เทคโนโลยี 
- กรรมการบริษัท 

บจก.วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล 
ถือเงินลงทนุ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ 

ถือเงินลงทนุ 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ เอ็นจิเนียริ่ง 

ประกวดราคาจัด ซื ้อ
เครื่องจักร ให้บริการ
ดา้นวิศวกรรม 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เทรชเชอร ์สตาร ์

ให้ค  าปรึกษาด้านการ
บริหารจดัการอื่นๆ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.แพนไซเอ็นซ ์1999/1 

จ าหน่ายเครื่องดักจับ
ยุ ง  เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ท า ง
วิ ท ย า ศ าส ต ร์  แ ล ะ
อปุกรณเ์สริมความงาม 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ไอที อินเทรนด ์

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.เซฟ เฮฟเว่น 

ลงทนุในตราสารทนุ 

2552 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วี 2 โลจิสติกส ์

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

2551 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ 

จ าหน่ายปลีกเชือ้เพลิง
ยานยนต ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 14 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายนนัทิยะ ดารกานนท ์
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ขนส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ 
จ าหน่ายปลีกถังบรรจุ
ก๊ าซ  คอม เพรส เซอร์
สถานี 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

จ าหน่ายปลีกเชือ้เพลิง
ยานยนต ์

2543 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.ไบโอพลู 

จ าห น่ ายสิ น ค้ าท าง
เ ภ สั ช ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
เวชภณัฑ ์

2541 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บมจ.ยเูนี่ยนพลาสติก 

ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย
ผลิ ตภัณ ฑ์พลาส ติก
แ ล ะ ชิ ้ น ส่ ว น
อตุสาหกรรมทีเ่ป็นเทอร์
โมพลาสติก 

2539 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บมจ.สหยเูน่ียน 

ถือเงินลงทนุ 

2537 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริษัท 
บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

ธุรกิจใหบ้ริการเช่าเรือ / 
ธรุกจิใหเ้ชา่พืน้ท่ี 

2536 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บมจ.ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์

ผลิตและจ าหน่ ายเส้น
ยางยืดและแถบยางยืด 
ยางยืดถกั ยางยืดทอและ
โครเชท ์และเสน้ยางหุน้ 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 15 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนกร วิทยะสิรินนัท ์
- กรรมการบริษัท 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 ปริญญาโท 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายพั 

ปริญญาตร ี 
- Industrial Technology, California 

State, Los Angeles, U.S.A. 
ประกาศนียบัตร  
- Directors Certification Program 

(DCP) รุน่ท่ี 212/2015 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผ่นดิน” ส าหรบั
ผูบ้ริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 5 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Winning Sale Strategies 
“Driving Sales Boosting” YPO 
Thailand 

- Corporate Innovation Summit 
2019 (CIS 2019) บจก.ไรส ์แอ
คเซล 

- Advanced Retail Business 
Management Program, 
Panyapiwat Institute of 

- - 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท  
- บจก.ไอนันดา 

ถือเงินลงทนุ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท  
บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.ธารทิพย ์2000 

ประกอบกิจการพาณิช
ยกรรม และบริการ 

- กรรมการบริษัท 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บจก.วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

จ าหน่ายปลีกเชือ้เพลิง
ยานยนต ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็กซเ์ซอรเ์ลน้ท ์เน็ตเวิรค์ 
โซลชูั่น 

จ าหน่ายปลีกอปุกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม 

- กรรมการบริษัท/ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
บจก.ไอที อินเทรนด ์

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กรรมการบริษัท 
บจก.แพนไซเอ็นซ ์1999/1 

จ าหน่ายเครื่องดักจับ
ยุ ง  เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
อปุกรณเ์สริมความงาม 

- กรรมการบริษัท 
บจก.ไบโอพลู 

จ าห น่ ายสิ น ค้ าท าง
เ ภ สั ช ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
เวชภณัฑ ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 16 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนกร วิทยะสิรินนัท ์
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 
- หลกัสตูร “การจดัท าตวัชีว้ดั KPIs 
ท่ีไดผ้ล และใชไ้ดจ้ริง” 
Motivational Training Institute 
Division of Motiva 

- หลกัสตูร “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ในการท างานระดบับริหาร” สมาคม
ส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยั
ในการท างาน (ประเทศไทย) ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์ 

- หลกัสตูร “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ในการท างานระดบัหวัหนา้งาน” 
สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามยัในการท างาน (ประเทศ
ไทย) ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- หลกัสตูร “Introduction of Retail 
Service Station Business” 
สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร “ผูป้ฏิบตัิงานสถานท่ีใช้
ก๊าซธรรมชาติ” บจก.เนเชอรลั เอ็น
เนอรย์ี เทค 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
บจก.วี 2 โลจิสติกส ์

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บจก.วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ขนส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ 
จ าหน่ายปลีกถังบรรจุ
ก๊ าซ  คอม เพรส เซอร์
สถานี 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท /ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
บจก.รีเทล สตาร ์

รา้นสะดวกซือ้ 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.เซฟ เฮฟเว่น 

ลงทนุในตราสารทนุ 

- กรรมการบริษัท/ กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

ธุรกิจใหบ้ริการเช่าเรือ / 
ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ี 

2556 – 2559 - ผูจ้ดัการธุรกจิ 
บจก.วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

จ าหน่ายปลีกเชือ้เพลิง
ยานยนต ์

2552 - 2556 - ผูจ้ดัการธุรกิจ 
บจก.วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ขนส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ 
จ าหน่ายปลีกถังบรรจุ
ก๊ าซ  คอม เพรส เซอร์
สถานี 

2552 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

จ าหน่ายปลีกเชื ้อเพลิง
ยานยนต ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 17 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. 
 

นายธนกร วิทยะสิรินนัท ์
(ต่อ) 

บจก.สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมนสั สภุาพ 
- กรรมการบริษัท 
- รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การขายและการตลาด
ผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพผูห้ญิง
และธุรกิจอื่น 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 ปริญญาเอก 
- บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม และ
ทรพัยากรมนษุย ์คณะพฒันาธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

ปรญิญาโท 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาตร ี 
- เทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการ
ทั่วไป
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2563 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท/ กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก.อะนิวเดย ์

ค้ า ป ลี ก จ า ห น่ า ย
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลย ี

- กรรมการบริษัท 
บจก.ไอที อินเทรนด ์

ใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2561 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการบริษัท 
- รองประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการ

ขายและการตลาดผลิตภณัฑด์แูล
สขุภาพผูห้ญิงและธุรกิจอื่น 
บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น าเขา้และจ าหน่าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.แพนไซเอ็นซ ์1999/1 

จ าหน่ายเครื่องดักจับ
ยุ ง  เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ท า ง
วิ ท ย า ศ าส ต ร์  แ ล ะ
อปุกรณเ์สริมความงาม 

2554 - 2561 - รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสาย
งาน Women Health Care 

ธุรกิจใหบ้ริการเช่าเรือ / 
ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ี 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 18 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นายมนสั สภุาพ 
(ต่อ) 
 

- เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 
เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประกาศนียบัตร 
- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 149/2018 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ท่ี 278/2019 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

53 ปริญญาตรี  
- เทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต ปรชัญา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- บริหารธุรกจิบณัฑิต การตลาด
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประกาศนียบัตร 
- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 150/2018 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการ

ขายและการตลาดผลิตภณัฑก์าร
ตรวจวินิจฉยัทางธนาคารเลือดและ
วิทยาการเซลลต์น้ก าเนิด 
บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

ปัจจบุนั - กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก.ไบโอพลู 

จ าห น่ ายสิ น ค้ าท า ง
เ ภ สั ช ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
เวชภณัฑ ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 19 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร 
(ต่อ) 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การขายและการตลาด
ผลิตภณัฑก์ารตรวจวินิจฉยัทาง
ธนาคารเลือดและวิทยาการ
เซลลต์น้ก าเนิด 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 

2560 – 2562 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้น
การตลาด 

- บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

ธุรกิจใหบ้ริการเช่าเรือ / 
ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ี 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ 
อยธุยา 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
ปฏิบตัิการ 

- เลขานกุารบริษัท 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
นางสาวยอดจฑุา ชยันาม 

51 ปริญญาโท  
- Business in International Trade 

Victoria University, Australia 
ปริญญาตรี  
- นิตศิาสตรบ์ณัฑิต คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบัตร  
- Directors Certificate Program 

(DCP) รุน่ท่ี 278/2019 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ทนายความผูไ้ดร้บัอนญุาต เลขท่ี 

- - 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น

ปฏิบตัิการ 
- เลขานกุารบริษัท 

บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

2558 - 2562 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
ปฏิบตัิการ 
บจก.วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ขนส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ 
จ าหน่ายปลีกถังบรรจุ
ก๊ าซ  คอม เพรส เซอร์
สถานี 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 20 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ 
อยธุยา 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

426/2538 สภาทนายความในพระ
บรมราชปูถมัภ ์

- ทนายความผูท้  าค ารบัรองลายมือ
ชื่อและเอกสาร รุน่ท่ี 18 สภา
ทนายความในพระบรมราชปูถมัภ ์

- กฎหมายชัน้สงู รุน่ท่ี 20 กฎหมาย
เก่ียวกับการลงทนุ และกฎหมาย
กฎเกณฑ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย สภาทนายความใน
พระบรมราชปูถมัภ ์

- กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิส  าหรบั
เลขานกุารบริษัทตามกฎหมาย
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Corporate Governance for 
Executive (CGE) รุน่ท่ี 3/2015 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ท่ี 70/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Financial Statement for Director 

2556 - 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดแูล 
บมจ.ไทยคม 

ให้บริการช่องสัญญา
ดาวเทียม 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 21 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. 
 

นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ 
อยธุยา 
(ต่อ) 

(FSD) รุน่ท่ี 40/2019 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Anti Corruption : The Practical 
Guide (ACPG) รุน่ท่ี 7/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายราชนัย ์อารยะวงศช์ยั 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงิน 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ปริญญาตร ี 
- บญัชีบณัฑิต คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์ 

ประกาศนียบัตร 
- หลกัสตูร “สรุปการเปลี่ยนแปลง
และประเด็นท่ีส  าคญัของ TFRS 
(ฉบบัปรบัปรุง 2563) ส  าหรบั
สมาชิกและบคุคลทั่วไป รุน่ 1/63 ปี 
2563 (Refresher 6 ชม.) สภา
วิชาชีพ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูร CFO Refresher รุน่ท่ี 1 
“เตรียมความพรอ้มรบัมือภาวะ
เศรษฐกิจ กลยทุธก์ารใชเ้ครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อจดัหาเงินทนุและ
สรา้งการเติบโต” ปี 2563 
(Refresher 6 ชม.) ตลาด

- - 2563 - ปัจจุบนั - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงิน 
บมจ.วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

น า เข้าและจ าห น่ าย
อปุกรณท์างการแพทย ์

2560 - 2563 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นบญัชี 
และการเงิน 
บมจ.ณศุาศิริ 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

2557 - 2560 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประจ า
ประเทศเวียดนาม 
บมจ.ไทย ฟู้ดส ์กรุ๊ป 

ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย
อาหารแบบครบวงจร 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 22 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายราชนัย ์อารยะวงศช์ยั 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
- หลกัสตูร e-learning CFO’s 

Orientation Course for New 
IPOs (Thai Version) ปี 2563 
(Orientation 12 ชม.) ศนูยส์่งเสริม
การพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI) 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร “Adjust the strategy of 
issuing debt to the current 
situation” สมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทย 

- หลกัสตูร “Insight Financial 
Management เสริมศกัยภาพให้
กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่าง
มืออาชีพ” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร “เจาะลกึมาตรฐาน TFRS 
9, TFRS 15 และ TFRS 6 
สาระส าคญัของผลกระทบ 
แนวทางปฏิบตัิ และกรณีศกึษา” 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร “Orientation Course – 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 23 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. 
 

นายราชนัย ์อารยะวงศช์ยั 
(ต่อ) 
 

CFO Focus on Financial 
Reporting รุน่ท่ี 4” ปี 2561 
(Orientation 12 ชม.) สภาวิชาชีพ 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสเุมธ ดารกานนท ์
ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 ปริญญาตรี  
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์University 

of Nottingham, UK 

บิดาของนายนันทิยะ 
ดารกานนท ์

84.78 2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.เอสเอ็นเอ็น แอสเซท 

ซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.เอ็นคิวด ์

ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย 
โมเสก กระเบื ้องและ
หินสงัเคราะห ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.ไนโม่ 

ผลิตเครื่องจกัร 

- กรรมการบริษัท 
บจก.อีเทอรน์ลักิ๊ฟ 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

- กรรมการบริษัท 
บจก.นเูวนเชอร ์

ผลติเครื่องจกัร 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.โซไนต ์อินโนเวทีฟ เซอรเ์ฟส
เซส 

ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย 
โมเสก กระเบื ้องและ
หินสงัเคราะห ์



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 24 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นายสเุมธ ดารกานนท ์
(ต่อ) 

2540 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.สตาร ์อี.ดี.ย.ู 

สอนภาษา 

2538 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.ยเูนี่ยนรบัเบอรพ์ลาส 

ถือเงินลงทนุ 

2532 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.วีนสับทัท่ึน 

ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย
กระดมุ 

2512 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท 
บจก.ยเูนี่ยน บทัท่ึน คอรป์อเรชั่น 

ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย
กระดมุ 

หมายเหต ุ: /1ปัจจบุนั PAN หยดุด าเนนิธุรกิจและแกไ้ขวตัถปุระสงคบ์ริษัทใหไ้ม่แข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 25 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

รายชือ่กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @            
2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ            
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ            

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ            
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /  / / / / /      
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β / / / / /  / / / / / 

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /  / β / β / β / β / β / / / / β / 

8. นายมนสั สภุาพ / β / β /     /     

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β         β   

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β            

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β            

12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠            

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทย่อยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 

 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 26 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บรษัิท บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @           
2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ           
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ           

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ           
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /           
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β / / / / / / /    

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /        / / β / 

8. นายมนสั สภุาพ / β           

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β           

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β           

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β           
12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠           

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 27 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บรษัิท บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @ / @ µ          

2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ  / / / / / / / / / 
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ           
4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ           

5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /           
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β           

7. นายธนกร วิทยะสิรินนัท ์ /           

8. นายมนสั สภุาพ / β           

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β           

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β           

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β           

12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠           

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทย่อยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 28 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บรษัิท บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @           
2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ / / / / / / / / / / 
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ           

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ           
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /           
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β           

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /           
8. นายมนสั สภุาพ / β           

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β           

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β           

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β           
12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠           

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทย่อยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 29 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @           
2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ / / / / / / / / / / 
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ           

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ           
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /           
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β           

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /           
8. นายมนสั สภุาพ / β           

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β           

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β           

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β           
12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠           

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 30 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท บริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @           
2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ / / / / / / /    
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ        /   

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ         β β 
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /           
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β           

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /           
8. นายมนสั สภุาพ / β           

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β           

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β           

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β           
12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠           

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทย่อยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 31 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท บริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @          / 
2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ         β  
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ           

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ / / / / / / / /   
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /           
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β           

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /           
8. นายมนสั สภุาพ / β           

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β           

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β           

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β           
12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠           

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทย่อยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 32 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกิตติ x @ / / β         

2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ   /        
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ           

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ           
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /           
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β           

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /           
8. นายมนสั สภุาพ / β           

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β           

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β           

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β           
12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠    / / / / / / / 

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสารแนบ 1 หนา้ 33 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บมจ. วินเนอรย่ี์ เมดิคอล  82 83 84 85 86 
1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัด์ิ โรจนส์รุกติติ x @      
2. นายพิศทุธิ์ อารีมิตร / @ µ      
3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ / @ µ      

4. พญ.เรณ ู อบุล / @ µ      
5. นายอมัริณ ภทัรนาวิก /      
6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ / β    / / 

7. นายธนกร วิทยะสิรินันท ์ /      
8. นายมนสั สภุาพ / β      

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบุตร / β      

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา / β      

11. นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั β      
12. นายสเุมธ  ดารกานนท ์ ≠ / / /   

หมายเหต ุ: 1) / = กรรมการ, x = ประธานกรรมการ, β = ผูบ้ริหาร, @ = กรรมการอิสระ µ = กรรมการตรวจสอบ ≠ = ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
2) บริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

รายชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทย่อย 
1. บจก.อะนิวเดย ์ คา้ปลีกจ าหน่ายเครื่องใชท้างวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
2. บจก.ไอที อินเทรนด ์ ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. บจก.วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น ขนส่งก๊าซธรรมชาติ จ าหน่ายปลีกถังบรรจกุ๊าซ คอมเพรสเซอร์
สถานี 

4. บจก.วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ จ าหน่ายปลีกเชือ้เพลิงยานยนต ์

5. บจก.วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ ธุรกิจใหบ้ริการเช่าเรือ / ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ี 
6. บจก.วี 2 โลจิสติกส ์ ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
7. บจก.แพนไซเอ็นซ ์1999 จ าหน่ายเครื่องดกัจบัยงุ เครื่องใชท้างวิทยาศาสตร ์และ

อปุกรณเ์สริมความงาม 
 
หมายเหต ุ: ปัจจบุนั PAN หยดุด าเนินธุรกจิและแกไ้ขวตัถปุระสงคบ์รษิัทใหไ้ม่
แข่งขนัทางธุรกิจกบั WINMED 

8. บจก.เซฟ เฮฟเว่น ลงทนุในตราสารทุน 
9. บจก.ไบโอพลู จ าหน่ายสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์

10. บจก.สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ าหน่ายปลีกเชือ้เพลิงยานยนต ์
11. บจก.เอ็กซเ์ซอรเ์ลน้ท ์เน็ตเวิรค์ โซลชูั่น จ าหน่ายปลีกอปุกรณส์ื่อสารโทรคมนาคม 
12. บจก.เทรชเชอร ์สตาร ์ ใหค้  าปรกึษาดา้นการบริหารจัดการอื่นๆ 

13. บมจ.ยเูนี่ยนพลาสติก ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและชิน้ส่วนอตุสาหกรรม
ท่ีเป็นเทอรโ์มพลาสติก 

14. บมจ.ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์ ผลิตและจ าหน่ายเสน้ยางยืดและแถบยางยืด ยางยืดถัก ยางยืด
ทอและโครเชท ์และเสน้ยางหุน้ 

15. บจก.วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล ถือเงินลงทนุ 
16. บจก.วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ ถือเงินลงทนุ 

17. บจก.วินเนอรย์ี่ เอ็นจิเนียริ่ง ประกวดราคาจดัซือ้เครื่องจกัร ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรม 
18. บมจ.สหยเูน่ียน ถือเงินลงทนุ 
19. บจก.ไอนันดา ถือเงินลงทนุ 

20. บจก.รีเทล สตาร ์ รา้นสะดวกซือ้ 
21. บจก.ธารทิพย2์000 ประกอบกิจการพาณิชยกรรม และบริการ 
22. บจม.ด ูเดย ์ดรีม ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

23. บจก.เอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอรไ์พรเซส พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
24. บจก.ดีทีเอ็ม คอรป์อเรชั่น ใหค้  าปรกึษาบริหารจดัการดา้นการเงินและการลงทนุ 
25. บจก.นาบลูา คอรป์อเรชนั ท่ีปรกึษาดา้นงานก่อสรา้ง 

26. บจก.มลัเบอรร์ี่ โกรฟ สขุมุวิท คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
27. บจก.เอ็มคิว แอสเซท โฮลดิง้ คอรป์อเรชั่น ถือเงินลงทนุ 
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28. บจก.วิซดอม เอลิแกนท ์เพลส พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
29. บจก.ดิ แอสเพน ทรี คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
30. บจก.กรีน เวลท ์คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

31. บจก.เมเบิล กรีน สมารท์ ลีพว่ิง คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
32. บจก.แมกโนเลียส ์คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
33. บจก.เอ็มคิวดีซี คอรป์อเรชั่น ถือเงินลงทนุ 

34. บจก.มลัเบอรร์ี่ โกรฟ คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
35. บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์คอรป์อเรชัน้ พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อเช่า และโรงแรม 
36. บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์เวิลด ์ ถือเงินลงทนุ 

37. บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์คอลเลคชั่น ถือเงินลงทนุ 
38. บจก.เอ็มคิว รีเทล เอ็คซพ์ีเรียนซ ์คอรป์อเรชั่น บริหารหา้งสรรพสินคา้ 

39. บจก.รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทาวน ์ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
40. บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์รอยลั เรสซิเดนซ ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
41. บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์รอยลั แอสเซท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อเช่า 

42. บจก.เอ็มคิวดีซี ทาวน ์รอยลั เพลส พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
43. บจก.เอ็มคิวดีซี พราว เอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

44. บจก.วิซดอม พินนาเคิล คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

45. บจก.ดีทีจีโอ พรอสเพอรร์สั พฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า 
46. บจก.วิซดอม คลบั คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า 
47. บจก.วิซดอม เวลท ์ดีเวลลอปเมน้ คอรป์อเรชั่น ถือเงินลงทนุ 

48. บจก.วิสซด์อม ควอลิตี ้ดีเวล็อปเมน้ต ์คอรป์อเรชั่น ถือเงินลงทนุ 
49. บจก.เมเบิล กรีน คอรป์อเรชั่น ถือเงินลงทนุ 
50. บจก.ดิ เอสเตท (ไทยแลนด)์ ตวัแทนขายโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

51. บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี ้ดีเวล็อปเมน้ต ์คอรป์อเรชั่น ขายอสงัหาริมทรพัย ์และท่ีดิน 
52. บจก.ดีเพก คอรป์อเรชั่น รบัเหมาก่อสรา้ง 
53. บจก.ดี แพลนส ์ รบัเหมาก่อสรา้ง และออกแบบภายใน 

54. บจก.แมกโนเลีย โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ โรงแรม 
55. บจก.ดีที ดีไซน ์คอรป์อเรชั่น ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายนอก 
56. บจก.ดีซีเอ็ม อินเตอรเ์นชั่นแนล คอรป์อเรชั่น ใหค้  าปรกึษาบริหารจดัการดา้นการเงินและการลงทนุ 

57. บจก.ภาคภมูิแผ่นดิน ใหค้  าปรกึษาการบริหารจดัการ 
58. บจก.สขุมุวิท ดิจิตลัพารค์ส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
59. บจก.เอ็มพาวเวอร ์พลสั จดัสมัมนา 

60. โรงพยาบาลศิริน สถานพยาบาล 
61. สถานพยาบาลแอล แคร ์เนอสซิ่งโฮม สถานพยาบาล 
62. บจก.แคร ์ฟอร ์สติล สถานพยาบาล 

63. บจก.บิวตี ้แอนเจิล้ ผลิตและจ าหน่ายน า้แร่ 
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64. บจก.โปร เฮลท ์เมด สถานพยาบาล 
65. บจก.วี แคร ์ย ูโฮม จดัสมัมนา 
66. บจก.วี ด ูแคร ์ สถานพยาบาล 

67. บจก.ไอ ด ูเซิรฟ์ จดัสมัมนา 
68. บจก.ซีเอ็นซี.เมดิคอล-อินเตอรเ์นชั่นแนล บริการตรวจสขุภาพ 
69. บจก.เอเซีย เมดิคลั เฮิรบ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ท่ีปรกึษาเทคโนโลยี ทางการแพทย ์

70. บจก.ดีทีจีโอ คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

71. มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ สถานศึกษา 

72. สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย จดัสมัมนาเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงพยาบาล 

73. บจก.พรีเมียร ์เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป ใหบ้ริการดา้นสขุภาพ 

74. บจก.เอ็มคิวดีซี เรค็ครีเอชั่น คอรป์อเรชั่น พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

75. บจก.เอสเอ็นเอ็น แอสเซท ซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์

76. บจก.เอ็นคิวด ์ ผลิตและจ าหน่าย โมเสก กระเบือ้งและหินสงัเคราะห ์

77. บจก.ไนโม่ ผลิตเครื่องจกัร 

78. บจก.อีเทอรน์ลักิ๊ฟ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

79. บจก.นเูวนเชอร ์ ผลิตเครื่องจกัร 

80. บจก.โซไนต ์อินโนเวทีฟ เซอรเ์ฟสเซส ผลิตและจ าหน่าย โมเสก กระเบือ้งและหินสงัเคราะห ์

81. บจก.ยเูนี่ยนรบัเบอรพ์ลาส ถือเงินลงทนุ 

82. บจก.วีนสับทัท่ึน ผลิตและจ าหน่ายกระดมุ 

83. บจก.ยเูนี่ยน บทัท่ึน คอรป์อเรชั่น ผลิตและจ าหน่ายกระดมุ 

84. บจก.สตาร ์อี.ดี.ย.ู สอนภาษา 

85. Dara Investment Limited (HK) ถือเงินลงทนุ 

86. Dara International Inc (BVI) ถือเงินลงทนุ 
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6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง
รำยละเอียดวิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้ วิธีกำรจองซือ้หุน้สำมญัและกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และวิธีกำรจดัสรร
หุน้สำมญัตำมที่ระบุไวใ้นเอกสำรฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินกำร 
ทัง้นี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน และเพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครั้งนีป้ระสบควำมส ำเรจ็ โดยกำรกระท ำ
ดงักล่ำวจะอยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม และจะไม่เป็นกำรขดัต่อกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

กำรเสนอขำยหุน้สำมัญต่อผูล้งทุนในประเทศในครัง้นี ้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 

 
6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

 

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
999/9 อำคำรดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 18, 25 
ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ 0-2658-9000  
www.fnsyrus.com 
 

6.2.2 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากัด 
ออลซีซั่นสเ์พลส 87/2 อำคำรซีอำรซ์ีวเวอร ์ชัน้ 12 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ 0-2672-5999 
www.globlex.co.th 
 
บริษัทหลักทรัพย ์เคทบีีเอสท ีจ ากัด (มหาชน) 
ออลซีซั่นสเ์พลส 87/2 อำคำรซีอำรซ์ีวเวอร ์ชัน้ 9, 18, 39, 52 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ 0-2648-1111 
www.ktbst.co.th 
 
บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน)  
25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 
ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์ 0-2638-5000 
www.nomuradirect.com  



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 11 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
849 อำคำรวรวฒัน ์ชัน้ 11 หอ้ง 1101, 1102, 1104 ชัน้ 14 หอ้ง 1404 ชัน้ 15 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ 0-2635-1700 
www.poems.in.th 
 
บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
130-132 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์1 ชัน้ 2, 3 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ 0-2659-8000 
www.utrade.co.th 
 

(หำกไม่ไดก้ล่ำวถึงผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
รำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ รวมเรียกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย และผู้จัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยว่ำ “ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย”์) 
 

6.3 เงือ่นไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
6.3.1 เงือ่นไขการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

บริษัท วินเนอรย์ี่  เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุใน
ขอ้ 6.2.2  เป็นผู้ด  ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขำยแก่ประชำชนจ ำนวน 
120,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 3.10 บำท โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุในขอ้ 6.2 มีขอ้ตกลง
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิัทเป็นประเภทรบัประกันผลกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน 
(Firm Underwriting) ทัง้นี ้ตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) 

ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจ
พิจำรณำยกเลิกกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมัญในครัง้นี ้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ
แต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึง
เหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ก ำหนดไวใ้นสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) หรือ 
(ข) เมื่อเกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงดำ้นกำรเงิน เศรษฐกิจ ภำวะกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์น

ตลำดหลักทรัพย์ หรือกำรเมืองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญัในธุรกิจหรือกำรด ำเนินงำนของบรษิัทท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้
นี ้หรือ 

(ค) เมื่อมีกำรยกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting 
Agreement) หรือ  
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(ง) เมื่อมีเหตุที่ท  ำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือหน่วยงำน
รำชกำรสั่งระงบัหรือหยดุกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรพัยท์ี่เสนอขำยได ้

 
ทัง้นี ้รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้และกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะ

เป็นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) 

 
ในกรณีที่ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในข้อ 6.2.1 ยกเลิกกำร

เสนอขำยหรือกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญัในครัง้นีจ้ำกเหตุใดเหตุหน่ึงตำมขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ หรือเหตุอื่นที่
ระบไุวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) 
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2  จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
แต่ละรำยที่จองซือ้หุน้สำมญัในส่วนของตนตำมรำยละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.9 
 

6.3.2 ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่าย 
บริษัทตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูจ้ัดกำรกำรจัด

จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 11,160,000 บำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) 
โดยจะช ำระเงินตำมวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
(Underwriting Agreement) 

 
6.3.3 ประมาณการจ านวนเงนิทีบ่ริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย ์

จ ำนวนเงินค่ำหุน้สำมญัที่บริษัทจะไดร้บัโดยประมำณ (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยใน
กำรเสนอขำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.4 
หุน้ท่ีเสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 120,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 3.10 บำท 372,000,000 บำท 
หกั ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 22,519,536 บำท 
จ ำนวนเงินค่ำหุน้ท่ีบรษิัท จะไดร้บัโดยประมำณ 349,480,464 บำท 
จ ำนวนเงินค่ำหุน้ท่ีบรษิัท จะไดร้บัต่อหุน้โดยประมำณ 2.91 บำท 
หมำยเหต ุ: ค่ำใชจ้่ำยขำ้งตน้ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม 

 
6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์

ค่ำธรรมเนียมค ำขออนญุำตเสนอขำยหุน้เพิม่ทนุท่ีออกใหม ่ 300,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้สำมญั 186,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน* 25,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ของกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* 50,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุ 60,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัประกนักำรจ ำหน่ำยและจดัจ ำหน่ำย โดยประมำณ 11,160,000 บำท 
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ค่ำพิมพห์นงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ ค่ำโฆษณำ และเอกสำรอื่นๆ โดยประมำณ 1,593,000     บำท 
ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ โดยประมำณ** 9,145,536 บำท 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 22,519,536 บาท 
หมำยเหต ุ:  ค่ำใชจ้่ำยขำ้งตน้ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม 

*   ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปีในกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
**  ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ รวมถึง ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ ์และค่ำใชจ้่ำย

อ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้เป็นตน้ 

 
6.5 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย ์

ส าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
ผูป้ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทที่เป็นบคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(บคุคลตำมดลุย

พินิจจะรวมถึง นกัลงทุนสถำบนั) สำมำรถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญั ไดท้ี่ส  ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และส ำนกังำนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ไดต้ัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลำจองซือ้ภำยในเวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 
17.00 น. ในวนัท ำกำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย  
 

ส าหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท 
สำมำรถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่ส  ำนกังำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร

จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลำจองซือ้ ภำยในเวลำ 8.30 
น. ถึงเวลำ 17.00 น. ในวนัท ำกำรของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

 
    

ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย 
สำมำรถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่ส  ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร

จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แต่วนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลำจองซือ้ ภำยในเวลำ 8.30 
น. ถึงเวลำ 17.00 น. ในวนัท ำกำรของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

 
ทัง้นี ้บคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัท และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของ

บริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือชี ้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) จำก Website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th เพื่อศกึษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ครัง้นีไ้ดก้่อนท ำกำรจองซือ้หุน้สำมญั 
 
6.6 วิธีการจดัสรรหลักทรัพย ์

กำรจดัสรรหุน้สำมญัของบรษิัทท่ีเสนอขำยในครัง้นี ้แบ่งกำรจดัสรรออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) บคุคลตำมดุลยพินิจของผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(2) มีอปุกำรคณุของบรษิัท และ (3) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย  
นอกจำกนี ้กำรจดัสรรหุน้สำมญัจะอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑด์งันี ้

(1) ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้จัด

http://www.sec.or.th/
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จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจัดจ ำหน่ำย กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม ของตนเอง
และของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่รว่มจดัจ ำหน่ำย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบุคคลเหล่ำนัน้ รวมทัง้บรษิัทใหญ่ 
บริษัทย่อยของตนเองและของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจดัจ ำหน่ำย รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และจะจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่
บุคคลที่มีควำมสมัพนัธก์ับบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม บริษัท
ใหญ่ของบรษิัท และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่ำว ในจ ำนวนไม่เกินกว่ำอตัรำที่
ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัท ที่ออกตรำสำรทุน ลงวนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด 

(2) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จดัสรรหุน้
สำมัญที่เสนอขำยให้ผู้จองซือ้รำยใดรำยหนึ่ง หำกกำรจัดสรรดังกล่ำวท ำให้หรืออำจเป็นผลให้เ ป็นกำร
กระท ำกำรขดัต่อกฎหมำยหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ หรือจะเป็นผลใหต้อ้งด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำก
ที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรพัย ์หรือบทบัญญัติอื่นใด
ภำยใตก้ฎหมำยไทย หรือไม่เป็นไปตำมวิธีกำร หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 นี ้

(3) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใชด้ลุยพินิจ
เปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุในแต่ละประเภท    ทัง้นี ้เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญั
ในครัง้นีป้ระสบควำมส ำเรจ็สงูสดุ 

 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัในครัง้นีเ้ป็นกำรปฏิบตัิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคณุสมบตัิที่ก ำหนดตำมขอ้ 4(3) เรื่อง กำรกระจำยกำร
ถือหุ้นรำยย่อย ภำยใตข้้อบังคับตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหลักทรพัยจ์ดทะเบียน กำรเปิดเผย
สำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.2560 ลงวนัที่ 11 กรกฎำคม 
2560 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
6.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ 

กำรจดัสรรสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(บุคคลตำม
ดุลยพินิจจะรวมถึง นักลงทุนสถำบัน) ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  
โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ ำนวนมำกนอ้ยเท่ำใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรร
หุน้ใหแ้ก่บคุคลใดก็ไดห้ำกจดัเตรียมเอกสำรไม่ครบถว้น ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่บุคคลตำมดลุยพินิจ
ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะมีจ ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณูของ 100 หุน้ 

 
หำกยอดกำรจองซือ้หุน้สำมญัของผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยค์รบตำม
จ ำนวนที่ก ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดั
จ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปิดรบัจองซือ้หุน้สำมัญ
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 
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6.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท  
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 มีมติจดัสรรหุน้สำมญั
จ ำนวนไม่เกิน 18,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท และมอบหมำยให้ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร มีอ ำนำจในกำรจดัสรรหุน้สำมญั โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลที่มีลกัษณะ
กำรอุปกำรคุณเป็นไปตำมที่ไดร้บัอนุมตัิในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยจ ำนวนหุน้ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูม้ี
อปุกำรคณุของบรษิัท จะมีจ ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หุน้  
 
หำกยอดจองซือ้หุ้นสำมัญของผู้จองซือ้ที่ เป็นผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปิดรบัจอง
ซือ้หุน้สำมญัก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 
 

6.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 มีมติจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท
ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย จ ำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ย
ละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย IPO โดยใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทหรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือบคุคล
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนด
รำยละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดัสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนดงักล่ำว และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2564 ไดม้ีมติอนมุตัิรำยละเอียดกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ
บริษัทให้แก่กรรมกำรของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี ้จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบรษิัท และบริษัทย่อย จะมีจ ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุน้ และจะ
เป็นรำคำเสนอขำยเดียวกนักบัรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัที่บรษิัทจดัสรรต่อประชำชนทั่วไป       

 
หำกยอดจองซือ้หุ้นของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ครบตำมจ ำนวนที่
ก ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้  
 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัในครัง้นี ้ไม่มีรำยที่ไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญั
เกินกว่ำรอ้ยละหำ้ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่เสนอขำยในครัง้นี ้ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้ริหำรที่ไดร้บักำรจดัสรร
หุน้สำมญัมีรำยละเอียด ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง / บริษัท 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรสูงสุดไม่เกิน 

(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้น
สามัญทีเ่สนอขายใน

คร้ังนี้ 
1 ผศ.ดร.นพ. เทิดศกัด์ิ  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท / 

กรรมกำรอิสระ 
400,000 0.33% 

2 นำยพิศทุธิ์ อำรีมิตร กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ 
/ กรรมกำรตรวจสอบ 

350,000 0.29% 

3 นำงขวญัธิดำ วฒันวรกิจกลุ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ 
/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

350,000 0.29% 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง / บริษัท 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรสูงสุดไม่เกิน 

(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้น
สามัญทีเ่สนอขายใน

คร้ังนี้ 
4 พญ. เรณ ูอบุล กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ 

/ กรรมกำรตรวจสอบ 
350,000 0.29% 

5 นำยอมัริณ ภทัรนำวิก กรรมกำรบริษัท 300,000 0.25% 
6 นำยธนกร วิทยะสิรินนัท ์ กรรมกำรบริษัท 300,000 0.25% 

7 นำยนนัทิยะ ดำรกำนนท ์ กรรมกำรบริษัท / ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

4,334,700 3.61%/1 

8 นำยมนสั สภุำพ กรรมกำรบริษัท / ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรขำยและ
กำรตลำดผลิตภณัฑด์แูลสขุภำพ
ผูห้ญิงและธุรกิจอื่น 

686,800 0.57% 

9 นำยบญุเถลิง ค ำปวนบตุร กรรมกำรบริษัท / ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรขำยและ
กำรตลำดผลิตภณัฑก์ำรตรวจ
วินิจฉัยทำงธนำคำรเลือดและ
วิทยำกำรเซลลต์น้ก ำเนิด 

554,700 0.46% 

10ษ นำงสำวยอดจฑุำ กญุชร ณ อยธุยำ กรรมกำรบริษัท / ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นปฏิบตัิกำร 

680,400 0.57% 

11 นำยรำชนัย ์อำรยะวงศช์ยั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้น
กำรเงิน 

51,600 0.04% 

รวมการจัดสรรหุ้นสามัญใหก้รรมการ และผู้บริหาร 8,358,200 6.97% 
รวมการจัดสรรหุ้นสามัญให้พนักงาน 3,641,800 3.03% 

รวมการจัดสรรหุ้นสามัญให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 12,000,000 10.00% 
หมำยเหตุ  /1   ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้นำยนันทิยะ ดำรกำนนท ์จะมีสดัส่วนกำรถือหุน้ไม่เกิน 

1.08% ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 รำย มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรำยละไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทนุต่อประชำชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้

 
 ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจองซือ้ของผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัทตำมขอ้ 6.6.2 และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของ

บริษัทและบริษัทย่อย ตำมขอ้ 6.6.3 ใหเ้สนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่ำวใหแ้ก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ัด
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้อ 6.6.1 โดยผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทนุแต่ละประเภท 
 
6.7 วันและวธิกีารจอง และการช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์

6.7.1 ส าหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้กำรเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  ที่ผูจ้องซือ้จะท ำกำรจองซือ้ 
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ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(บคุคลตำมดุลยพินิจจะรวมถึง นกัลงทุนสถำบนั)จะตอ้ง
ปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมัญขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณของ 100 
หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลำยมือชื่อ 
หำกผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้จะตอ้งลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นและประทับตรำส ำคัญของนิติ
บคุคล (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้แลว้แต่กรณี ดงันี ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยพุรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือในกรณีที่เป็นบตัร

ประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนดังกล่ำวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกัพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
(กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่ยงัไม่มีบตัรประจ ำตัวประชำชน จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของ
ผูป้กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศัยอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยำวท์ี่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้เยำวแ์ละของผูป้กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่
ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือ ผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม) รวมทัง้หลกัฐำนท่ีแสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้สำมญัไดถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำตติ่ำงดำ้ว 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้

เป็นผูเ้ยำวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐำนท่ีแสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้สำมญัไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย) 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ส ำเนำหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นและประทับตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจ
ลงนำมของนิติบคุคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติ

บุคคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรำยชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมพรอ้มตวัอย่ำงลำยมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่น
ใบจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้
มี) พรอ้มแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติ
บคุคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือชื่อโดย
เจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำ
กำรรบัรองลำยมือชื่อของผูจ้ัดท ำหรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และใหเ้จำ้หนำ้ที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรไดจ้ัดท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ 
Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้  
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วิธีกำรจองซือ้ 
(1) กำรจองซือ้โดยวิธีกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซือ้ (Hard Copy)  

กรณีผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ เป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือเปิดบญัชีอื่นๆ กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 และไดผ่้ำน
ขั้นตอนกำรรูจ้ักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเส่ียง (Suitability Test) กับ
ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำกำรจองซือ้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ รวมทั้ง ไดจ้ัดท ำแบบสอบถำม
เก่ียวกับกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บภำษีบุคคลอเมรกิัน (U.S. Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Account 
Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผู้จัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำกำรจองซือ้แลว้ ผูจ้องซือ้ดงักล่ำวจะตอ้งกรอกรำยละเอียด
ในเอกสำรใบจองซือ้และลงลำยมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ ให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำ
กำรจองซือ้ โดยไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับดุลพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.2 

ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กลำ่วขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจอง
ซือ้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ และแนบแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเส่ียง (Suitability Test) 
ประกอบกำรจองซือ้ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำกำรจองซือ้ 
นอกจำกนี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุในข้อ 6.2.2 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเอกสำรประกอบกำรจองซือ้เพิ่มเติมจำกผู้จองซือ้ รวมถึงเอกสำร
ดงัต่อไปนี ้

(1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุหรือหนงัสือรบัรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ 
เอกสำรอื่นๆ ตำมที่ระบใุนเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) เอกสำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคำ้ (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD) 

(3) แบบสอบถำมเก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดเก็บภำษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person) ท่ีอยู่
นอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจำกนี ้หำกผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ผู้
จองซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูย์
รบัฝำกหลักทรพัย”์) ก ำหนด พรอ้มลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ ทั้งนี ้หำก
ปรำกฏขอ้บ่งชีว้่ำ ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมรกิันตำมกฎหมำย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเป็นใบหุน้ 
และไดร้บัทรำบเงื่อนไขกำรรบัใบหุน้ตำมที่ระบขุำ้งตน้แลว้ 
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(2) กำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(Online)  
ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซตข์องผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร

จ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 เฉพำะรำยที่เปิดรบั
จองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์โดยผูจ้องซื ้อจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ดักำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.2 และได้ผ่ำนขั้นตอนกำรรูจ้ักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence: KYC / CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเส่ียง 
(Suitability Test) กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำกำรจองซือ้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ รวมทั้ง ได้
จดัท ำแบบสอบถำมเก่ียวกับกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บภำษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ 
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำกำรจองซือ้แลว้ โดยผูจ้ัดกำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
6.2.2 ดงักล่ำวจะท ำกำรควบคมุดแูลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลนเ์พื่อใหร้ดักมุเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผูจ้อง
ซือ้ได ้โดยใชช้ื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password Login) และผู้จองซือ้ตอ้งยืนยันว่ำไดศ้ึกษำและเข้ำใจขอ้มูล
เก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัในหนงัสือชีช้วนหรือเอกสำรสรุปขอ้มลูส ำคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบั
ควำมเส่ียงในกำรลงทุน และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้วนหรือเอกสำรสรุปข้อมูลส ำคัญของหลักทรพัย ์(Executive 
Summary) ดงักล่ำวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ก่อนกำรส่งค ำสั่งจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู
และลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ ระบุไว้ในขอ้ 6.2.2 
ดงักล่ำวจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสำรสรุปขอ้มลูส ำคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว 

ในกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้จะต้องด ำเนินกำรจองซือ้ดว้ยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อ
ผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อด ำเนินกำรจองซือ้แทนผู้จองซือ้ และผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยไ์ม่มีหนำ้ที่ตอ้งตรวจสอบควำมถกูตอ้งส ำหรบักำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลนข์องผูจ้องซือ้ดงักล่ำว 

(3) กำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป  
ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำที่ผูแ้นะน ำกำรลงทนุ หรือ Investment Consultant (IC) ของ

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพทบ์ันทึกเทป โดยยืนยนักำรจองซื ้อผ่ำนโทรศัพทบ์นัทึก
เทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือบญัชีประเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 และไดผ่้ำน
ขั้นตอนกำรรูจ้ักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC / CDD) และไดด้  ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเส่ียง (Suitability Test) กับ
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำกำรจองซือ้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ รวมทั้งไดจ้ัดท ำแบบสอบถำม
เก่ียวกับกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บภำษีบุคคลอเมริกัน (U.S.Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Account 
Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดั
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จ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.2 ที่จะท ำกำรจองซือ้แลว้ ทั้งนี ้ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.2 
ดงักล่ำวจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสำรสรุปขอ้มลูส ำคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดักำร
กำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยดังกล่ำว โดยผูจ้ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว จะท ำกำรควบคมุดแูลกำรจองซือ้
ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพื่อใหร้ดักุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได ้โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล
และลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ในกำรนี ้ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของ
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้น ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 และผูจ้องซือ้ผ่ำนผูแ้นะน ำกำรลงทนุดงักล่ำว จะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

• ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้น
ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ตอ้งตรวจสอบตัวตนของผูจ้องซือ้ผ่ำนทำง
โทรศพัทบ์นัทึกเทป เช่น กำรสอบถำมเลขประจ ำตวัประชำชน วนัเดือนปีเกิด หรือธนำคำรที่ใชช้  ำระโดยวิธีโอนเงินอตัโนมัติ 
(หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว หรือชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทนุ  

• ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัทำงวำจำว่ำไดศ้กึษำและเขำ้ใจขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัใน
หนังสือชีช้วนหรือเอกสำรสรุปข้อมูลส ำคัญของหลักทรพัย์ (Executive Summary) ยอมรบัควำมเส่ียงในกำรลงทุน และ
ยินยอมผกูพนัตำมหนงัสือชีช้วนหรือเอกสำรสรุปขอ้มลูส ำคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักล่ำว 

• เมื่อผูแ้นะน ำกำรลงทนุของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุว้
ในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ไดร้บัค ำยืนยนัพรอ้มรำยละเอียดกำรจอง
ซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะน ำกำรลงทุนดังกล่ำวต้องบันทึกค ำสั่งกำรจองซือ้ผ่ำนระบบของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว โดยระบบจะแสดงขอ้มลูกำรจอง
ซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน วนัและเวลำบนัทึกกำรจองซือ้ผ่ำนระบบ โดยผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้
ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทปไดต้ำมที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยก ำหนด ภำยในระยะเวลำจองซือ้ 

• ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้น
ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ตอ้งแจง้กำรจดัสรรจ ำนวนหุน้สำมญัใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์ันทึกเทป โดยระบุจ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงินที่ตอ้งช ำระ กำรฝำกหุน้
สำมญั วิธีกำรและวนัที่ตอ้งช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซือ้สำมำรถศึกษำขอ้มลูเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้สำมญัใน
หนงัสือชีช้วนหรือเอกสำรสรุปขอ้มลูส ำคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ผ่ำนเว็บไซตข์องผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยดังกล่ำว หรือจำกหนังสือชีช้วนผ่ำนเว็บไซตข์อง
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

อย่ำงไรก็ตำม หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลนห์รือระบบโทรศพัทบ์นัทึก
เทปได ้ผูจ้องซือ้สำมำรถท ำกำรจองซือ้ตำมวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

วิธีปฏิบตัิกำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ตอนท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยก ำหนด
เพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 21 

(ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่สถำนท่ีเปิดใหจ้องซือ้โดยวิธีต่ำงๆ ดงันี ้

รายชื่อ 
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 
การจองซือ้โดย
กรอกใบจองซือ้ 

การจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์

การจองซือ้ผ่านทาง
โทรศัพทบ์นัทกึเทป 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)  ✓ ✓ ✓ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกดั ✓ - ✓ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน)  ✓ ✓ - 
บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) ✓ ✓ ✓ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ✓ - ✓ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน)  

✓ ✓ ✓ 

หมำยเหต ุ: ระยะเวลำกำรจองซือ้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ที่รำคำ 3.10 บำทต่อหุน้ โดยวิธีช ำระเงิน 
มีดงันี ้

กรณีช ำระดว้ยเชค็บคุคล หรือแคชเชยีรเ์ชค็ หรือดร๊ำฟท ์ 
ช ำระเงินค่ำจองซือ้ตั้งแต่เวลำ 8.30 น. ของวันที่  30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวันที่  5 

พฤษภำคม 2564 โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 5 พฤษภำคม 2564 แต่ตอ้งหลงัจำก
วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้  

(ในกรณีที่ช  ำระค่ำจองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์ จะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำก
ส ำนกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร) 

ทัง้นี ้กำรช ำระเงินคำ่จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชยีรเ์ชค็ หรือ ดร๊ำฟทใ์หข้ีดครอ่มสั่งจ่ำยบญัชีธนำคำรท่ีผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2 ก ำหนดพรอ้มทัง้เขยีนชื่อนำมสกลุและหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้ว้
ดำ้นหลงั และหำกช ำระเป็นเช็คบคุคล ชื่อเจำ้ของเช็คตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้เท่ำนัน้ 

 
กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงิน  
ช ำระเงินคำ่จองซือ้เป็นเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกวำ่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ

หกัจำกเงินท่ีฝำกอยูก่บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ เพื่อใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยส์ำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นระหวำ่งเวลำ เวลำ 
8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 

หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเงินโอน หรอืกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) สำมำรถด ำเนินกำร
ไดใ้นระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 

ทัง้นีผู้จ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถำ้มี) ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงินค่ำ
จองซือ้หุ้นสำมัญ (จ ำนวนเงินที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ไดร้บัตอ้งเท่ำกบัยอดจองซือ้เต็มจ ำนวน) 

กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ที่ไดเ้ปิดบญัชีเพื่อซือ้ขำย
หลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 ที่ไดด้  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อ
ช ำระค่ำภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่ำวมีผลบงัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 22 

กรณีจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(Online) หรือ จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป จะตอ้งช ำระค่ำจอง
ซือ้โดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผูจ้ัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยเ์ท่ำนัน้ 

(ง) ในกรณีที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ดัเงินจำกระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) ไม่ผ่ำน หรือหกัจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ม่ได ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้เต็มจ ำนวนที่จองซือ้ 
โดยช ำระเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยก ำหนด พรอ้มส่งหลกัฐำนกำรโอนเงินมำยงัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ผูจ้องซือ้ที่ช  ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ ใหโ้อนเงิน
ค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ค เขำ้บัญชีจองซือ้หุน้สำมัญที่ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยก ำหนด ซึ่งผูจ้อง
ซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญัชีจองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระค่ำจอง
ซือ้หุน้สำมญัในขอ้ (ค) มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้น 
ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 17.00 น. หรือ
ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนนั้น ของวันที่ 30 เมษำยน และ 5-6 พฤษภำคม 2564 ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่ำนระบบ
ออนไลน ์(Online) และผ่ำนทำงโทรศัพทบ์ันทึกเทปที่ช ำระค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) ซึ่งผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งน ำส่งใบจองซือ้หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ซึ่งเป็นบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์จะตอ้งกรอกใบจองซื ้อแยกต่ำงหำก
จำกบคุคลที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัในฐำนะผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัท  

(ช) ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  จะน ำเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรำยเขำ้บญัชีจอง
ซือ้หุน้ที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2  แต่ละรำยก ำหนด เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัของผูจ้องซือ้รำยที่
ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทไ์ดจ้ำกกำรเรียกเก็บเงิน  

(ซ) ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้
ทั้งนี ้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (จ) 
ได ้

(ฌ) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่ำจองซือ้โดยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
แนบส ำเนำสมดุบัญชีเงินฝำกหนำ้ที่มีชื่อผูจ้องซือ้ และเลขที่บัญชีเงินฝำกหรือส ำเนำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหวของรำยกำร
บญัชี พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยชื่อของเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่ำนัน้  

(ญ) ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 และผู้จัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 อำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจำกไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ หรือผู้จองซือ้รำยใดรำยหนึ่งไม่ด  ำเนินกำรช ำระเงินภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือผูจ้องซือ้ไม่
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซื ้อตำมที่ระบุไว ้ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใตด้ลุย
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พินิจของผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญั 

นอกจำกนี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิในกำรใชด้ลุยพินิจในกำรรบัช ำระค่ำจองซือ้หุน้ เพื่อใหก้ำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสดุ 

(ฎ) ขอ้ก ำหนดอื่นๆ เก่ียวกับกำรจองซือ้หุน้สำมัญใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย 
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยอำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตน 

6.7.2 ส าหรับผู้มีอุปการคณุของบริษทั  
เวน้แตจ่ะไดร้บัแจง้กำรเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย

ตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซือ้ประเภทผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัท จะตอ้งปฏิบัตติำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมัญขั้นต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณของ 100 

หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลำยมือ
ชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้จะตอ้งลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติ
บคุคล (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดงันี ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยพุรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือในกรณีที่เป็นบตัร

ประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนดังกล่ำวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่ยงัไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่
ยงัไม่หมดอำยุของผูป้กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศัยอยู่ พรอ้มให้
ผูป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ/หรือ กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน จะตอ้งแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้เยำวแ์ละของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง รวมทัง้แนบค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำ/
มำรดำ หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และหลกัฐำนท่ีแสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้สำมญัไดถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำตติ่ำงดำ้ว 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้

เป็นผูเ้ยำวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐำนท่ีแสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้สำมญัไดโ้ดยถกูตอ้งตำมกฎหมำย) 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ส ำเนำหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นและประทับตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจ
ลงนำมของนิติบคุคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติ

บุคคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรำยชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมพรอ้มตวัอย่ำงลำยมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่น
ใบจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้
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มี) พรอ้มแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติ
บคุคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือชื่อโดย
เจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำ
กำรรบัรองลำยมือชื่อของผูจ้ัดท ำหรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และใหเ้จำ้หนำ้ที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรไดจ้ัดท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ 
Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้  

 
วิธีกำรจองซือ้ 
กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทยและต่ำงดำ้ว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

ไทยหรือต่ำงประเทศ เป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยห์รือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดผ่้ำนขั้นตอนกำรรูจ้ักลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้  ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบั
ควำมเส่ียง (Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในช่วง
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ รวมทัง้ไดจ้ดัท ำแบบสอบถำมเก่ียวกับกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บภำษีบุคคลอเมริกัน 
(U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซือ้ดงักล่ำวจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้
และลงลำยมือชื่อ เพื่อใชเ้ป็นหลักฐำนในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ ใหแ้ก่ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับดุลพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1  

ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้ 
เพื่อใชเ้ป็นหลักฐำนในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ และแนบแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเส่ียง (Suitability Test) 
ประกอบกำรจองซือ้ ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 นอกจำกนี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเอกสำรประกอบกำรจองซือ้เพ่ิมเติมจำกผูจ้องซือ้ รวมถึงเอกสำรดงัต่อไปนี ้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุหรือหนังสือรบัรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ 
เอกสำรอื่นๆ ตำมที่ระบใุนเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) เอกสำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD) 

(3) แบบสอบถำมเก่ียวกับกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บภำษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person) ท่ีอยู่นอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจำกนี ้หำกผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยผ์ูจ้องซือ้
จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด พรอ้มลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง
ของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกปรำกฏขอ้บ่งชีว้่ำ ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมรกินัตำมกฎหมำย FATCA 
ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทรำบเงื่อนไขกำรรบัใบหุน้ตำมที่ระบขุำ้งตน้แลว้  
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(ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ที่ส  ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตั้งแต่เวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 17.00 น. ของวันที่  30 เมษำยน และ  
5-6 พฤษภำคม 2564 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ที่รำคำ 3.10 บำทต่อหุน้ โดยวิธีช ำระเงิน 
มีดงันี ้

กรณีช ำระดว้ยเชค็บคุคล หรือแคชเชยีรเ์ชค็ หรือดร๊ำฟท ์ 
ช ำระเงินคำ่จองซือ้ตัง้แตเ่วลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท่ี 5 

พฤษภำคม 2564 โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 แตต่อ้งหลงัจำก
วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

(ในกรณีที่ช  ำระค่ำจองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์ จะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำก
ส ำนกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร) 

กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงิน 
ช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหกัจำกเงินที่ฝำกอยู่

กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย เพื่อใหผู้จ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดใ้นระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ของวนัที่ 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัที่ 6 พฤษภำคม 2564  

หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเงินโอน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) สำมำรถด ำเนินกำร
ไดใ้นระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถำ้มี) ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงินค่ำ
จองซือ้หุน้สำมญั (จ ำนวนเงินท่ีผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดร้บัตอ้งเท่ำกบั
ยอดจองซือ้เต็มจ ำนวน) 

กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ที่ไดเ้ปิดบญัชีเพื่อซือ้ขำย
หลักทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 ที่ได้
ด  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมตัิดงักล่ำวมีผล
บงัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ  
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่ำน หรือหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยไม่ได ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้เต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยก ำหนด พรอ้มส่งหลกัฐำนกำรโอนเงินมำยงัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำย 

(ง) ผูจ้องซือ้ที่ช  ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊ำฟท ์ใหโ้อนเงินค่ำ
จองซือ้ หรือขีดครอ่มและสั่งจ่ำยเช็ค เขำ้บญัชี จองซือ้หุน้สำมญัที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซือ้ได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้
หุน้สำมญัในขอ้ (ค) มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 
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(ฉ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะน ำเช็คบคุคล แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรำยเขำ้บญัชีจองซือ้หุน้ที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1 ก ำหนดเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัของผูจ้องซือ้รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ตำมเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทไ์ดจ้ำกกำรเรียกเก็บเงิน  

(ช) ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซื ้อไวแ้ลว้ จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้
จองซือ้ที่ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (จ) ได ้

(ซ) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่ำจองซื ้อโดยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
แนบส ำเนำสมดุบัญชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้ที่มีชื่อผูจ้องซือ้ และเลขที่บญัชีเงินฝำก หรือส ำเนำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหวของ
รำยกำรบญัชี (Bank Statement) พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยชื่อของเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้
เท่ำนัน้  

(ฌ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 อำจพิจำรณำเปล่ียนแปลง
กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หรือผูจ้องซือ้รำยใดรำยหน่ึงไม่ด  ำเนินกำรช ำระ
เงินภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือผูจ้องซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ตำมที่ระบุไว ้
รวมทั้งขอสงวนสิทธิในกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรรบัช ำระค่ำจองซือ้หุน้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนในครัง้นีป้ระสบ
ควำมส ำเร็จในกำรขำยสงูสดุ ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใตด้ลุยพินิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 แต่เพียงผูเ้ดียว  

นอกจำกนี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำร
ใชด้ลุยพินิจในกำรรบัช ำระค่ำจองซือ้หุน้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสดุ 

(ญ) ขอ้ก ำหนดอื่นๆ เก่ียวกับกำรจองซือ้หุน้สำมัญให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข ที่
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 อำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตน 

 
6.7.3 ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษัทย่อย 

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้กำรเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซือ้ประเภทกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบริษัท และบริษัทย่อย จะตอ้งปฏิบตัิตำมวิธีกำร
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมัญขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณของ 100 
หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลำยมือ
ชื่อ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดงันี ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยพุรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือในกรณีที่เป็นบตัร

ประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนดังกล่ำวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำตติ่ำงดำ้ว 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
 
 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 27 

วิธีกำรจองซือ้ 
กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทยและต่ำงดำ้ว เป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืเปิด

บญัชีอื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ่้ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้
และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ รวมทัง้ไดจ้ดัท ำแบบสอบถำมเก่ียวกบั
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บภำษีบคุคลอเมรกินั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Foreign Account Tax 
Compliance Act : FATCA) กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 แลว้ ผูจ้องซือ้
ดงักล่ำวจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้และลงลำยมอืชื่อ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ใหแ้ก่
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

ทัง้นี ้ หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้ 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรจองซือ้หุน้สำมญั และแนบแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเส่ียง (Suitability Test) 
ประกอบกำรจองซือ้ ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 นอกจำกนี ้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเอกสำรประกอบกำรจองซือ้เพิ่มเติมจำกผูจ้องซือ้ รวมถึงเอกสำรดงัต่อไปนี ้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และ/หรือ เอกสำรอื่นๆ ตำมที่ระบุในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) เอกสำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD) 

(3) แบบสอบถำมเก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัเก็บภำษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person) ท่ีอยู่นอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจำกนี ้หำกผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะรบักำรจัดสรรหุน้สำมญัไวใ้นบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย ์ผูจ้อง
ซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยก์ ำหนด พรอ้มลงนำมรบัรองควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกปรำกฏขอ้บ่งชีว้่ำ ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมริกนัตำมกฎหมำย 
FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทรำบเงื่อนไขกำรรบัใบหุน้ตำมที่ระบขุำ้งตน้แลว้  

(ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ที่ส  ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัที่ 30 เมษำยน และ 5-6 
พฤษภำคม 2564 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ ที่รำคำ 3.10 บำทต่อหุน้ โดยวิธีช ำระเงิน 
มีดงันี ้

กรณีช ำระดว้ยเชค็บคุคล หรือแคชเชียรเ์ชค็ หรือดร๊ำฟท ์ 
ช ำระเงินคำ่จองซือ้ตัง้แตเ่วลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท่ี 5 

พฤษภำคม 2564 โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 แตต่อ้งหลงัจำก
วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

(ในกรณีที่ช  ำระค่ำจองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์ จะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำก
ส ำนกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร) 

 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 28 

กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงิน  
ช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ

โดยหกัจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย เพื่อใหผู้จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ของวันที่  30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวันที่  6 
พฤษภำคม 2564 

ช ำระเงินคำ่จองเป็นเงินโอนหรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้น
ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถงึเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถ้ำมี) ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงินค่ำ
จองซือ้หุน้สำมญั (จ ำนวนเงินที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดร้บัตอ้งเท่ำกบั
ยอดจองซือ้เต็มจ ำนวน) 

กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ที่ไดเ้ปิดบญัชีเพื่อซือ้ขำย
หลักทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 ที่ได้
ด  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมตัิดงักล่ำวมีผล
บงัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่ำน หรือหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยไม่ได ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้เต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยหลกัและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยก ำหนด พรอ้มส่งหลกัฐำนกำรโอนเงินมำยงัผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำย 

(ง) ผูจ้องซือ้ที่ช  ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊ำฟท ์ใหโ้อนเงินค่ำ
จองซือ้ หรือขีดครอ่มและสั่งจ่ำยเช็ค เขำ้บญัชี จองซือ้หุน้สำมญัที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซือ้ได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้
หุน้สำมญัในขอ้ (ค) มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564  

(ฉ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะน ำเช็คบคุคล แคชเชียร์
เช็ค หรือดรำ๊ฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรำยเขำ้บญัชีจองซือ้หุน้ที่ผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1 ก ำหนดเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัของผูจ้องซือ้รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ตำมเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทไ์ดจ้ำกกำรเรียกเก็บเงิน  

(ช) ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้
ทั้งนี ้ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่
ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (จ) ได ้

(ซ) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่ำจองซือ้โดยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
แนบส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกหนำ้ที่มีชื่อผูจ้องซือ้ หรือส ำเนำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหวของรำยกำรบญัชี (Bank Statement) 
พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยชื่อของเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่ำนัน้  
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(ฌ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในข้อ 6.2.1 อำจพิจำรณำเปล่ียนแปลง
กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หรือผูจ้องซือ้รำยใดรำยหน่ึงไม่ด  ำเนินกำรช ำระ
เงินภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือผูจ้องซือ้ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ตำมที่ระบุไว ้ทัง้นี ้
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใตด้ลุยพินิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 
แต่เพียงผูเ้ดียว  

นอกจำกนี ้ผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิใน
กำรใชดุ้ลยพินิจในกำรรบัช ำระค่ำจองซือ้หุน้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนในครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรขำย
สงูสดุ 

(ญ) ขอ้ก ำหนดอื่นๆ เก่ียวกับกำรจองซือ้หุน้สำมัญให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 อำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตน 

 
6.8 การจัดสรรในกรณีทีมี่ผู้จองซือ้หลกัทรัพยเ์กนิกว่าจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 สัดส่วนกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย ์ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.2 จะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรจดัสรรหลกัทรพัยใ์นขอ้ 6.6 ทัง้นี ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่จองซือ้จะไดร้บัคืนเงินค่ำจองซือ้ตำมรำยละเอียดในขอ้ 6.9 

 
6.9 วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย ์

6.9.1 ในกรณีทีผู้่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น (ถ้ามี)  
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุใน 6.2.1 และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำร

จ ำหน่ำยตำมที่ระบุใน 6.2.2 รำยที่เป็นผู้รับจองซือ้หุ้นสำมัญจำกผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญรำยนั้นๆ จะ
ด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้ผ่ำนตนและที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้
สำมญัดงักล่ำว ตำมที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 
ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิำรของ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• น ำเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของลกูคำ้ผ่ำนระบบกำรโอน
เงินอตัโนมตัิ (ATS) หรือ 

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 5 วนัท ำกำร 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำร
ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ หรือ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 

• เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยผูจ้องซือ้หุน้สำมัญตำมชื่อที่ระบุไว้
ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่
ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่ำจองซือ้โดยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยรำยที่มีหนำ้ที่คืนเงินค่ำจองซือ้ จะคืนเงินค่ำจองซือ้โดย
วิธีโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรำยวนัท่ีเปิดไวก้บัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย
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ของผูจ้องซือ้โดยชื่อผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจำ้ของบญัชีเงินฝำกเท่ำนัน้ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้รำยใดมิไดแ้นบส ำเนำ
สมุดเงินฝำกหน้ำที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเงินฝำก หรือส ำเนำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหวของรำยกำรบัญชี (Bank 
Statement) พรอ้มทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องมำกับใบจองซื ้อ หรือในกรณี ที่ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยวิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรำยวนัที่เปิดไว้
กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำย หรือผูจ้ ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยรำยที่มีหนำ้ที่คืนเงินค่ำจองซือ้ จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทข์ีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูจ้องซือ้ โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกรับคืนเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรคืนเงินโดยโอนเขำ้บัญชีเงินฝำก และด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็คแทน ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนกัหกับญัชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดงักล่ำว นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยรำยที่มีหนำ้ที่ตอ้งคืนเงินค่ำจองซือ้แต่ไม่สำมำรถจดั
ส่งคืนไดโ้ดยถกูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว จะตอ้งช ำระดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยค ำนวณจำก
จ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรนบัจำกวนัที่พน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถึงวนัท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงิน
ค่ำจองซือ้หุน้แลว้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้ีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

ทัง้นี ้หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ หรือกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว 
เช่น ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนำคำร หรือขอ้มลูอื่นๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำวจะไม่รบัผิดชอบต่อควำม
เสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้จำกกรณีดงักล่ำว 
 

6.9.2 กรณีทีผู้่จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามัญทีจ่องซือ้ 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย รำยที่เป็น
ผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำ
จองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บักำรจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั
ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้ ตำมที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 
ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิำรของ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• น ำเขำ้บญัชเีงินฝำกธนำคำรของลกูคำ้ผ่ำนระบบกำรโอน
เงินอตัโนมตัิ (ATS) หรือ 

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 5 วนัท ำกำร 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำร
ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ หรือ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 

• เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ำยผูจ้องซือ้หุน้สำมญัตำมชื่อที่ระบุไวใ้น ภำยใน 10 วนัท ำกำร 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 31 

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 
ใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่
ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่ำจองซือ้โดยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยรำยที่มีหนำ้ที่คืนเงินค่ำจองซื ้อ จะคืนเงินค่ำจองซือ้ใน
ส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรรโดยวิธีโอนเขำ้บัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรำยวันที่เปิดไวก้ับ
ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้โดยชื่อผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อเจำ้ของบญัชีเงินฝำกเท่ำนัน้ ในกรณีที่ผู้
จองซือ้รำยใดมิไดแ้นบส ำเนำสมดุเงินฝำกหนำ้ที่มีชื่อผูจ้องซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝำก หรือส ำเนำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหวของ
รำยกำรบญัชี (Bank Statement) พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งมำกบัใบจองซือ้ หรือในกรณีที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บักำรจดัสรร โดยวิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออม
ทรพัย ์หรือบัญชีกระแสรำยวันที่เปิดไว้กับธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยของผู้จองซือ้ได ้ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุ ใดก็ตำม 
ผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยรำยที่มีหนำ้ที่คืนเงินค่ำ
จองซือ้ จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูจ้องซือ้ โดยส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกรับคืนเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรคืนเงินโดยโอนเขำ้บัญชีเงินฝำก และด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็คแทน ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนกัหกับัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดงักล่ำว นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยรำยที่มีหนำ้ที่ตอ้งคืนเงินค่ำจองซือ้ จะตอ้งช ำระ
ดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรนบัจำก
วนัที่พน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถึงวนัที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้แลว้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้ี
กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้
ไดร้บัคืนเงินค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

ทัง้นี ้หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ หรือกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว 
เช่น ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนำคำร หรือขอ้มลูอื่นๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำวจะไม่รบัผิดชอบต่อควำม
เสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้จำกกรณีดงักล่ำว 

 
6.9.3 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองมาจากการทีไ่ม่สามารถเรียกเก็บเงนิคา่จองซือ้หุน้ตามเชค็ที่

จ่ายค่าจองซือ้หุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงือ่นไขการจองซือ้ 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ที่เป็นผูร้บั
จองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัจดัสรรรำยนัน้ ๆ  จะด ำเนินกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บักำร
จดัสรรหุน้สำมญั อนัเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัตำมเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญั โดยผูจ้องซือ้



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 32 

จะตอ้งติดต่อขอรบัเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ หำกผูจ้องซือ้ไม่ท ำกำรติดต่อขอรบัเช็ค
ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
รำยที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัจดัสรรรำยนั้น ๆ  จะจดัส่งเช็คคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้ 

ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่ไดร้ับกำรจดัสรรหุน้สำมัญอนัเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกำรจองซื ้อ ผูจ้ัดกำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยรำยที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำก
ผูจ้องซือ้ที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจองซือ้ดังกล่ำว จะด ำเนินกำรใหม้ีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ตำมที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้
ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 
ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิำรของ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• น ำเขำ้บญัชเีงินฝำกธนำคำรของลกูคำ้ผ่ำนระบบกำร
โอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) หรือ 

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 5 วนัท ำกำร 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำร
ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ หรอื ภำยใน 7 วนัท ำกำร 

• เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยผูจ้องซือ้หุน้สำมญัตำมชื่อที่ระบุไว้
ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนักหัก
บญัชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถำ้มี) 
 

6.9.4 กรณีทีม่ีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญ 

(ก) กรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 6.3.1 เงื่อนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยใชสิ้ทธิยกเลิกกำรเสนอขำยและกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญั ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้ทกุรำยใช้
สิทธิยกเลิกกำรจองซือ้หุน้สำมญัทนัที 

(ข) กรณีที่เกิดเหตกุำรณอ์ื่นใดที่ท  ำใหบ้ริษัทตอ้งระงบั หรือหยุดกำรเสนอขำยหุน้สำมญั หรือไม่สำมำรถส่ง
มอบหุน้สำมัญที่เสนอขำยได ้และผูจ้องซือ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกกำรจองซือ้หุน้สำมญั โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้ควำมประสงคต์่อ
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้ ภำยใน 
5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุำรณด์งักล่ำว 

หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมขอ้ (ก) หรือขอ้ (ข) ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และผูจ้ัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยรำยที่รบัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้ที่ยกเลิกกำรจองซือ้ดงักล่ำวจะด ำเนินกำรใหม้ีกำร
ส่งมอบเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญ โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยที่ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกกำรจองซือ้หุน้
สำมัญนั้นๆ ตำมชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนักหัก
บญัชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถำ้มี) ตำมช่องทำงกำรคืนเงินดงันี ้



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 33 

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 

ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัยกเลกิการ
เสนอขายหรือวนัทีผู้่
จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
ได้รับแจ้งยกเลกิการ
จองซือ้จากผู้จองซือ้ 

ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิำรของ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• น ำ เข้ ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝ ำ ก ธ น ำ ค ำ ร ข อ ง ลู ก ค้ ำ  
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) หรือ 

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 5 วนัท ำกำร 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำรของ
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• โอนเงินผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ หรือ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 

• เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยผูจ้องซือ้หุน้สำมญัตำมชื่อที่ระบุไว้
ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

 
ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำว

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย รำยที่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบใน
กำรส่งคืนเงินดงักล่ำวจะตอ้งช ำระดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมัญที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรรนับจำกวันที่พน้ก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัช ำระคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้น
สำมญั อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกไดม้ีกำรโอนเงินค่ำจองซือ้เขำ้บัญชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ตำมที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หรือส่งเช็คคืน
เงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถกูตอ้งแลว้ ให้ถือว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่ำ
จองซือ้คืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป และจะไม่เรียกรอ้งใหผู้้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์บัผิดใดๆ จำกกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญัแต่อย่ำงใด 

หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ หรือกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำว เช่น 
ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนำคำร หรือขอ้มลูอื่นๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น ผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่
เกิดขึน้จำกกรณีดงักล่ำว 
 

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์
ปัจจุบนัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยไ์ดต้กลงรบัหนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนหุน้ใหก้ับบรษิัท และใหบ้ริกำรรบัฝำกใบหุน้ที่จองซือ้

ในกำรเสนอขำยครัง้นี ้กล่ำวคือ ผูจ้องซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ ำหุน้สำมญัที่ตนไดร้บักำร
จดัสรรเขำ้สู่ระบบซือ้ขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้ันที ทั้งนี ้เพื่อใหผู้จ้องซือ้สำมำรถขำยหุน้สำมัญในตลำด
หลักทรพัย์ฯ ไดท้ันทีที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัทเริ่มท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลักทรัพยฯ์ ซึ่ง
แตกต่ำงกบักรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ 

ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี ้ผูจ้องซือ้สำมำรถเลือกใหบ้รษิัท ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 34 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใช้บริกำรของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(Scripless 
System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพยอ์ยู่ ใน
กรณีนี ้บรษิัทจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้ับ “บรษิัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้
ฝำก” และศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพยน์ั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ และออก
หลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้  

ทัง้นี ้บริษัทหลักทรพัยน์ั้นจะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมัญที่ผูจ้องซือ้ฝำกไว ้ในกรณีดังกล่ำว ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่ไดร้ับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่หุน้สำมญัของบริษัทเริ่มท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกใหบ้รษิัทด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.10 (1) นี ้ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของบัญชีซือ้
ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบัญชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่ำว มิฉะนัน้แลว้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใช้บริกำรของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(Scripless 
System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวน
หุน้สำมญัตำมจ ำนวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำย
หุน้สำมญัที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลักทรพัยฯ์ ไดท้นัทีท่ีหุน้สำมญัของบริษัทเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ
หำกผูจ้องซือ้ตอ้งกำรถอนหุน้สำมญัออกจำกบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สำมำรถติดต่อไดท้ี่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้สำมัญตำมอตัรำที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้
จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้ง
ของขอ้มลูเพื่อน ำส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หำกปรำกฏขอ้บ่งชีว้่ำ ผูจ้องซือ้เป็นบุคคลอเมรกินัตำมกฎหมำย FATCA 
ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทรำบเงื่อนไขกำรรบัใบหุน้ตำมที่ระบขุำ้งตน้แลว้ นอกจำกนี ้
หำกผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน ำส่งแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด หรือ
กรอกขอ้มลูไม่ครบถว้น บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ตำมรำยละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.10 (3) ทัง้นี ้
กำรถอนหุน้สำมญัที่ฝำกไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ ผู้
จองซือ้ที่น ำฝำกในบัญชีดงักล่ำวอำจไม่สำมำรถถอนหุน้ไดท้ันภำยในวันที่หุน้สำมัญของบริษัทเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลักทรพัยฯ์ 

(3) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยใ์นฐำนะนำย
ทะเบียนของบรษิัทจะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดร้บักำรจัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมชื่อ ที่
อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้
สำมญัที่ไดร้บักำรจดัสรรไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัของบริษัทไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำ
กำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่ระบเุลือกวิธีกำรส่งมอบหุน้สำมญักรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หรือระบไุม่ชดัเจน บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในกำรส่งมอบหุน้สำมญัดงักล่ำวโดยกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 
 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 หนำ้ที่ 8 

4. ข้อมูลทางการเงนิเพือ่ประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่สนอขาย 

 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องมือ ชุดอุปกรณ์และน ำ้ยำส ำหรบักำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห ์

วินิจฉัย และกำรบ ำบัดรกัษำทำงกำรแพทย ์โดยครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพสตรี กลุ่มผลิตภัณฑธ์นำคำรโลหิต 
กลุ่มผลิตภัณฑค์วำมปลอดภยัของโลหิต และกลุ่มผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีเซลลบ์ ำบดั ในขณะที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ท่ีประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยเครื่องมือและผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ซึ่งใกลเ้คียงกับกำรประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บรษิัท ไดแ้ก่ บริษัท บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) (“BIZ”) และบริษัท เทคโนเมดิคลั จ ำกัด (มหำชน) (“TM”) ซึ่งจำก
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของทั้งสองบริษัทในตำรำงดำ้นล่ำงจะเห็นว่ำผลิตภัณฑท์ี่ทั้งสองบริษัทจัดจ ำหน่ำยเป็นคนละ
ประเภทกบัผลิตภณัฑข์องบรษิัทท่ีมุ่งเนน้ผลิตภณัฑท์ี่เป็นชดุอปุกรณแ์ละน ำ้ยำส ำหรบัตรวจวิเครำะห ์ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่
ตอ้งอำศยันวตักรรมและเทคโนโลยีทำงกำรแพทยท์ี่มีควำมเฉพำะเจำะจง และตอ้งมีกำรสั่งซือ้อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ จึงไม่มี
บรษิัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจเหมือนธุรกิจของบรษิัทเพื่อใชใ้นกำรเปรียบเทียบ 

 
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ท่ีเสนอขำย จึงแสดงอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิของบรษิัท

จดทะเบียนตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 25 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 23 เมษำยน 2564 โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ตลาดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ 

ราคาเฉลี่ย 
(บาทต่อหุ้น)1/ 

P/E เฉลี่ย
(เท่า)2/ 

ราคาพาร์
(บาท) 

BIZ ประกอบธุรกิจเป็นผูจ้  ำหน่ำยและติดตัง้ชดุเครื่องมือทำง
กำรแพทยส์ ำหรบัรกัษำผูป่้วยโรคมะเรง็ดว้ยวิธีรงัสีรกัษำ 
(Radiotherapy) และใหบ้รกิำรซอ่มบ ำรุงรกัษำชุด
เครื่องมือทำงกำรแพทยด์งักล่ำว (Maintenance 
Service)  

mai/ 
สินคำ้อปุโภค
บรโิภค 

4.14 36.82 0.50 

TM 
 
ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือแพทยแ์ละ
อปุกรณท์ำงกำรแพทย ์โดยกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องมือและ
อปุกรณก์ำรแพทยท์ี่จ  ำหน่ำย แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มอปุกรณแ์ละวสัดสิุน้เปลือง 2) กลุ่มอปุกรณแ์ละ
เครื่องมือทำงกำรแพทย ์

mai/ 
สินคำ้อปุโภค
บรโิภค 

3.99 21.52 0.50 

 อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) เฉลี่ย   29.17  
ที่มำ: www.setsmart.com 
หมำยเหต:ุ 1/ รำคำปิดต่อหุน้เฉลี่ยถว่งน ำ้หนกั 3 เดือน ยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที่ 25 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 23 เมษำยน 2564 

2/ P/E ratio เฉลี่ย คือ P/E ratio เฉลี่ยค ำนวณจำกข้อมูลกำรซือ้ขำยย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มกรำคม 2564  ถึงวันที่ 23 
เมษำยน 2564 โดยรำคำหุน้ (P) เป็นรำคำซือ้ขำยของหุน้ในช่วงเวลำนัน้ๆ และก ำไรสุทธิต่อหุน้ (E) เป็นก ำไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน 
ณ ช่วงเวลำนัน้ๆ 

 



       บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3หนำ้ที่ 7 

3. ทีม่าของการก าหนดราคาหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

 
กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขำยในครัง้นี ้พิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธิ

ต่อหุน้ของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี ้รำคำหุน้สำมัญที่เสนอขำยหุน้ละ 3.10 บำท คิดเป็นอัตรำส่วนรำคำต่อ
ก ำไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกับ 24.04 เท่ำ โดยค ำนวณก ำไรสทุธิต่อหุน้จำกผลก ำไรสุทธิ ในช่วง 4 
ไตรมำสยอ้นหลงั ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งมีก ำไรสทุธิเท่ำกับ 51.59 ลำ้นบำท หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิัทหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกบั 400 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) จะไดก้ ำไรสทุธิ
ต่อหุน้ (Earnings Per Share) เท่ำกบั 0.1290 บำท  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ลงทุนควรทรำบว่ำอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่ำว ค ำนวณจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในอดีต 4 ไตรมำสยอ้นหลงั โดยที่ยงัมิไดพ้ิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต    
 



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 3  หนำ้ที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) ไดแ้ต่งตัง้บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกัด เป็นผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท โดยบริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกัด มอบหมำยให ้นำยวิวัฒน ์             
ลิม้นนัทศิลป์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏิบตัิงำนเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบรษิัท และรำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอทกุไตรมำส ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคณุสมบตัิของบรษิัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั และ นำยวิวฒัน ์ลิม้นนัทศิลป์ แลว้ 
ไดล้งควำมเห็นว่ำมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวเนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระและมปีระสบกำรณใ์นกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน จำกรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของผูต้รวจสอบภำยในดงักล่ำว ไม่พบประเด็นส ำคญัที่มีผลต่อระบบกำรควบคมุภำยแต่อย่ำงใด 
 นอกจำกนี ้บรษิัทก ำหนดใหม้ีระบบกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำน
ทำงกำรที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ และก ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำล เพื่อก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบรษิัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำรระดบัสงู ฝ่ำยงำนหรือหน่วยงำน และพนกังำนตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย  รวมถึงมีกำรส่ือสำรกับพนกังำนให้ไดต้ระหนกัว่ำ 
พนกังำนทกุคนมีหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจในกฎหมำยรวมถงึกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งในงำนท่ีรบัผิดชอบ และปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งครบถว้น เป็นไปตำมกฎเกณฑ์
อย่ำงเครง่ครดั 
 
ประวัติ นายววิัฒน ์ลิม้นันทศิลป์ (ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท เคพเีอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา 
ต าแหน่ง / ชื่อบริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจที่ตรวจสอบ 

นำยวิวฒัน ์ลิม้นนัทศิลป์ 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
(Managing Director) 

49 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูรประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย – CPIAT (รุน่ท่ี 12) 

- สมำชิกสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (สตท.) 
กำรอบรม 

- Anti-Corruption: The Practical Guided/Thai Institute of Directors 
- Detecting and preventing corporate "Fraud" / The Asia Business Forum  

2558 – ปัจจบุนั ผูจ้ดักำร ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน / บริษัท ไอเวลท ์
กรุ๊ป จ ำกดั / ใหบ้ริกำรรบั
ตรวจสอบภำยในและท่ี

ปรกึษำธุรกิจ  

กลุ่มพลงังำนทดแทน 
ธุรกิจโรงำนอตุสำหกรรม 
ธุรกิจกลุ่มโทรทศัน ์

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร / บริษัท 
เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 

ธุรกิจเวชส ำอำง 
ธุรกิจโทรคมนำคม 



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 3  หนำ้ที่ 2 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา 
ต าแหน่ง / ชื่อบริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจที่ตรวจสอบ 

- Tools and Techniques for the audit manager 

- Assessing Business Risk: The Gateway to Value-Added Results 

- CIA Preparation Part1 – 3 Training Course  

- Quality management System Auditor / Lead Auditor Training Course 

- Certificate QMS ISO9001:2000/2008 / ISO/IEC27001:2005 Training Course 

- QMS Internal Audit Training Course 
- Setting Goals & Reviewing Results and Communicating for Leadership 
Success / DDI-Asia / Pacific International Ltd. 

- Effective Internal Control for Success IPO โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

/ ใหบ้ริกำรรบัตรวจสอบ
ภำยในและท่ีปรกึษำธุรกิจ 

สถำบนักำรเงินอื่น ๆ 
ธุรกิจโรงงำนอตุสำหกรรม 

ธุรกิจพลงังำน (ซือ้มำขำยไป) 
ธุรกิจประกนัภยั 

2554 – 2558 ผูจ้ดักำร ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน / บริษัท ไทยคม 
จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกิจ

โทรคมนำคม 

ธุรกิจโทรคมนำคม 

 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 6  หนำ้ที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน 

วันที่
ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมิน
ราคา

ทรัพยส์ิน / 
ชื่อผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

1. ประเมินราคาเพื่อซือ้ทีด่นิ เนือ้ทีด่ินรวม 0-0-99.3 
ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง พืน้ทีใ่ช้สอย 371.00 ตร.
ม.จ านวน 1 หลัง ตั้งอยู่ 636/8 ติดซอยโครงการ 
AEC แยกจากซอยสหการประมูล ถนนประชา
อุทศิ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ ปัจจุบนัใช้
เป็นทีเ่กบ็เอกสารส าคัญของ WHO  
 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั (WHO) 
ผู้ซือ้ทรัพยส์ิน :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(WINMED) 
 
กำรประเมินทรพัยสิ์นเพื่อใชป้ระกอบกำรท ำโครงกำร
ในอนำคต รำยละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 14 รำยกำร
ระหว่ำงกนั 

14 ม.ค.2564 
 

บรษิัท ทรู แวลู
เอชั่น จ ำกดั / 
นำยรุง่วส ุคน
เพียร 
 

เพื่อ
วตัถปุระสงค์
สำธำรณะ 

วิธีเปรียบเทียบ
ขอ้มลูตลำด 

(Market 
Approach) 

 

 
 ราคาประเมิน ล้านบาท/ตร.ว. ล้านบาท 

รำคำประเมิน 0.26 25.46 

2. ประเมินค่าเช่าอาคารส านักงาน ตั้งอยู่ 634/4 ตดิ
ซอยโครงการ AEC แยกจากซอยสหการประมูล 
ถนนประชาอทุศิ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ  

3 มี.ค.2564 
 

บรษิัท เค.ที.
แอพไพรซลั 
จ ำกดั / 

เพื่อ
วตัถปุระสงค์
สำธำรณะ 

วิธีเปรียบเทียบ
ขอ้มลูตลำด 

(Market 

 
 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 6  หนำ้ที่ 2 

ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน 

วันที่
ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมิน
ราคา

ทรัพยส์ิน / 
ชื่อผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

อาคารส านักงานกรณีประเมินทัง้อาคาร 
 พืน้ทีใ่ช้สอย 

อำคำรเลขที่ 634/4 : 
อำคำรส ำนกังำน 4 ชัน้ 

1,942.23 ตร.ม. 

หมำยเหตุ :    -  /1 อำคำรเลขที่ 634/4  ในกรณีประเมินทัง้อำคำร 
พืน้ที่ใชส้อย ไม่รวมพืน้ที่ระเบียง เฉลียงทำงเขำ้
อำคำร บ่อปลำซึ่งเป็นพื ้นที่ใช้สอยภำยนอก
อำคำร 

 
อาคารส านักงานกรณีประเมินแยกชั้น 

อาคารเลขที ่634/4 : อาคาร
ส านักงาน 4 ชั้น 

พืน้ทีใ่ช้สอย 

ชัน้ท่ี 1 1,392.58/1 ตร.ม. 
ชัน้ท่ี 2 

ชัน้ท่ี 3 

ชัน้ท่ี 4 
หมำยเหต ุ /1 อำคำรเลขที่ 634/4ในกรณีประเมินแยกชัน้ พืน้ที่ใช้

สอย ไม่รวมพืน้ที่ส่วนกลำง ไดแ้ก่ โถงทำงเดินภำยใน
อำคำร บนัไดขึน้-ลง โถงตอ้นรบั ลิฟตโ์ดยสำร 
หอ้งครวั หอ้งน ำ้ และหอ้งป๊ัมน ำ้ 

นำงสำวภลัลวี 
จงตัง้สจัธรรม 
 

Approach) 
 

อาคารส านักงานกรณีประเมินทัง้อาคาร 

 
พืน้ทีใ่ช้
สอย 

ราคาประเมิน 
บาท/ตร.ม./

เดือน 
ล้านบาท/

ปี 
อำคำรเลขที่ 634/4 
: อำคำรส ำนกังำน 
4 ชัน้ 

1,942.23 
ตร.ม./1 

280,000 บำท/
เดือน 

2.88 

หมำยเหต ุ:    -  /1 อำคำรเลขที่ 634/4  ในกรณีประเมินทัง้อำคำร พืน้ที่ใชส้อย ไม่
รวมพืน้ที่ระเบียง เฉลียงทำงเขำ้อำคำร บ่อปลำซึ่งเป็นพืน้ที่ใช้
สอยภำยนอกอำคำร 

-     คู่สัญญำตกลงใหป้รบัเพ่ิมค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรส่วนกลำงรอ้ย
ละ 5 ทกุ 3 ปี  

 

อาคารส านักงานกรณีประเมินแยกชั้น 
อาคารเลขที ่
634/4 : อาคาร
ส านักงาน 4 ชั้น 

พืน้ทีใ่ช้สอย 
(ตร.ม.) 

ราคาประเมิน 
บาท/ตร.
ม./เดือน 

ล้านบาท/
ปี 

ชัน้ท่ี 1 1,392.58/1 ตร.
ม. 

270 4.51 
ชัน้ท่ี 2 

ชัน้ที่ 3 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 6  หนำ้ที่ 3 

ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน 

วันที่
ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมิน
ราคา

ทรัพยส์ิน / 
ชื่อผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

-     ผูป้ระเมินฯไดป้ระมำณค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง อำทิ ค่ำ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ค่ำแม่บ้ำน ค่ ำ
บ ำรุงรักษำลิฟต์ ค่ำส่วนกลำงโครงกำร และค่ำ
อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด เป็นตน้ อยู่ที่ 80,750 บำท
ต่อเดือน หรือ 58 บำทต่อตร.ม.ต่อเดือน 

 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั (WHO) 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(WINMED) และบรษิัทย่อย 
 

กำรประเมินทรพัยสิ์นเพื่อใชป้ระกอบกำรท ำสญัญำเช่ำ
ระหว่ำงบรษิัทและบรษิัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
รำยละเอียดเพิม่เตมิหวัขอ้ 14 รำยกำรระหว่ำงกนั 

ชัน้ท่ี 4 
หมำยเหต ุ /1 อำคำรเลขที่ 634/4ในกรณีประเมินแยกชัน้ พืน้ที่ใชส้อย ไม่รวมพืน้ที่

ส่วนกลำง ไดแ้ก่ โถงทำงเดินภำยในอำคำร บนัไดขึน้-ลง โถงตอ้นรบั 
ลิฟตโ์ดยสำร หอ้งครวั หอ้งน ำ้ และหอ้งป๊ัมน ำ้ 

-     ผูป้ระเมินฯไดป้ระมำณค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง อำทิ ค่ำพนักงำนรกัษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำแม่บ้ำน ค่ำบ ำรุงรักษำลิฟต์ ค่ำส่วนกลำง
โครงกำร และค่ำอปุกรณท์ ำควำมสะอำด เป็นตน้ อยู่ที่ 80,750 บำท
ต่อเดือน หรือประมำณ 58 บำทต่อตร.ม.ต่อเดือน 

-    คู่สัญญำตกลงใหป้รบัเพิ่มค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรส่วนกลำงรอ้ยละ 5 
ทกุ 3 ปี 

 

3. ประเมินค่าเช่าอาคารส านักงาน ตั้งอยู่ 636/2 
ตั้งอยู่ และ 636/3 ตดิซอยโครงการ AEC แยก
จากซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทศิ แขวง
วังทองหลาง กรุงเทพฯ  

 

23 ส.ค.2562 
 

บรษิัท ทรู แวลู
เอชั่น จ ำกดั / 
นำยสชุำย บญุ
ช่วง 
 

เพื่อ
วตัถปุระสงค์
สำธำรณะ 

วิธีเปรียบเทียบ
ขอ้มลูตลำด 

(Market 
Approach) 

 

อาคารส านักงานกรณีประเมินทัง้อาคาร 

 
พืน้ทีใ่ช้
สอย 

ราคาประเมิน 
บาท/ตร.ม./

เดือน 
ล้านบาท/ปี 

อำคำรเลขที่ 636/2 1,167 ตร. 210,000 2.52 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 6  หนำ้ที่ 4 

ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน 

วันที่
ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมิน
ราคา

ทรัพยส์ิน / 
ชื่อผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

 
อาคารส านักงานกรณีประเมินทัง้อาคาร 

 พืน้ทีใ่ช้สอย 

อำคำรเลขที่ 636/2 : 
อำคำรส ำนกังำน 4 ชัน้ 

1,167 ตร.ม. 

อำคำรเลขที่ 636/3 : 
อำคำรส ำนกังำน 3 ชัน้ 

666 ตร.ม. 

 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั (WHO) 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(WINMED) และบรษิัทย่อย 
 

กำรประเมินทรพัยสิ์นเพื่อใชป้ระกอบกำรท ำสญัญำเช่ำ
ระหว่ำงบรษิัทและบริษัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
รำยละเอียดเพิม่เตมิหวัขอ้ 14 รำยกำรระหว่ำงกนั 
 
 

: อำคำรส ำนกังำน 
4 ชัน้ 

ม. บำท/เดือน 
หรือ 179.95 
บำท/ตร.ม./ 
เดือน 

อำคำรเลขที่ 636/3 
: อำคำรส ำนกังำน 
3 ชัน้ 

666 ตร.ม. 100,000 
บำท/เดือน 
หรือ 150.15 
บำท/ตร.ม./ 
เดือน 

1.20 

หมำยเหตุ :    - คู่สญัญำตกลงใหป้รบัเพ่ิมค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรส่วนกลำง
รอ้ยละ 5 ทกุ 3 ปี 

 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 6  หนำ้ที่ 5 

ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน 

วันที่
ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมิน
ราคา

ทรัพยส์ิน / 
ชื่อผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

 
4. ประเมินค่าเช่าอาคารโกดังพร้อมส านักงาน 

ตั้งอยู่เลขที ่31 และ 31/1 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 
12 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
 

อาคารโกดังพร้อมส านักงานกรณีประเมินทัง้อาคาร 
 พืน้ทีใ่ช้สอย 

อาคารเลขที ่31 
อำคำรโกดงั พรอ้ม
ส ำนกังำน 3 ชัน้ 

2,100.50 ตร.ม. 

อาคารเลขที ่31/1 
อำคำรโกดงั พรอ้ม
ส ำนกังำน 3 ชัน้ 

1,971.00  ตร.ม. 

 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ จ ำกดั (WHO) 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
(WINMED) และบรษิัทย่อย 
 

23 ส.ค.2562 
 

บรษิัท ทรู แวลู
เอชั่น จ ำกดั / 
นำยสชุำย บญุ
ช่วง 
 

เพื่อ
วตัถปุระสงค์
สำธำรณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีเปรียบเทียบ
ขอ้มลูตลำด 

(Market 
Approach) 

 

อาคารโกดังพร้อมส านักงานกรณีประเมินทัง้อาคาร 
 พืน้ท่ีใชส้อย รำคำประเมิน 

บำท/ตร.ม./
เดือน 

ลำ้นบำท/ปี 

อำคำรเลขท่ี 31 
อำคำรโกดงั พรอ้ม
ส ำนกังำน 3 ชัน้ 

2,100.50 ตร.ม. 210,050 บำท/
เดือน หรือ 100 
บำท/ตร.ม./ 
เดือน 

2.52 

อำคำรเลขท่ี 31/1 
อำคำรโกดงั พรอ้ม
ส ำนกังำน 3 ชัน้ 

1,971.00  ตร.ม. 197,000 บำท/
เดือน 

หรือ 100 บำท/
ตร.ม./ เดือน 

2.36 

หมำยเหตุ :    - คู่สญัญำตกลงใหป้รบัเพ่ิมค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรส่วนกลำง
รอ้ยละ 5 ทกุ 3 ปี 

 
 



 บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 6  หนำ้ที่ 6 

ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน 

วันที่
ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมิน
ราคา

ทรัพยส์ิน / 
ชื่อผู้ประเมิน

หลัก 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

กำรประเมินทรพัยสิ์นเพื่อใชป้ระกอบกำรท ำสญัญำเช่ำ
ระหว่ำงบรษิัทและบรษิัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
รำยละเอียดเพิม่เตมิหวัขอ้ 14 รำยกำรระหว่ำงกนั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งบการเงิน (งบเสมือน) 

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

 

 

  

 

 



บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 14,658,096.24   8,217,762.04                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5.2, 7, 24 114,571,070.96 93,748,189.63              
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 3.1, 24 8,137,528.24     8,137,528.24                
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 81,840,851.29   -                                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.3 -                     20,000,000.00              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 1,607,874.56     133,412.15                   
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 220,815,421.29 130,236,892.06            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทนุเผ่ือขาย 59,557.83          -                                
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 102,230,518.54 631,280.52                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ -                     -                                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                     -                                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.2, 11, 24 4,890,720.02     2,911,202.83                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12 4,168,199.95     1,168,876.10                
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 111,348,996.34 4,711,359.45                

รวมสินทรัพย์ 332,164,417.63 134,948,251.51            

หน่วย: บาท
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บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่"

หน่วย: บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 13 231,788,877.57 55,000,000.00              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.4, 14 53,382,036.50   24,098,984.53              
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 3.1, 24 29,070,916.62   29,070,916.62              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 106,879.18        -                                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.5 15,000,000.00   15,000,000.00              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                     -                                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 4,640,744.83     474,504.13                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 333,989,454.70 123,644,405.28            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางเงิน - สุทธิ 9,179.19            -                                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 12,434,523.10   3,562,435.00                
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,443,702.29   3,562,435.00                

รวมหน้ีสิน 346,433,156.99 127,206,840.28            
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทนุเรือนหุน้

            ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 5,000,000.00     5,000,000.00                

            ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 5,000,000.00     5,000,000.00                

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
            ทนุจดทะเบียนจดัสรรแลว้
         ส ารองตามกฎหมาย 17 500,000.00        500,000.00                   
           ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,282,343.73     2,241,411.23                

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 6,782,343.73     7,741,411.23                
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 (21,051,083.09)  -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (14,268,739.36)  7,741,411.23                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 332,164,417.63 134,948,251.51            
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บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2560

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่
รายไดจ้ากการขายและบริการ 415,796,939.10          342,838,509.70           
รายไดค้า่เช่า 37,613,213.81            36,439,696.19             
รวมรำยได้ 453,410,152.91          379,278,205.89           

ตน้ทุนขายและบริการ (233,354,567.02)        (305,132,269.93)         
ตน้ทุนคา่เช่า (20,616,280.97)          (32,433,222.42)           
รวมต้นทุนขำย (253,970,847.99)        (337,565,492.35)         

ก ำไรขั้นต้น 199,439,304.92          41,712,713.54             
รายไดอ่ื้น 5,480,752.08              3,405,291.02               
คา่ใชจ่้ายในการขาย (105,001,264.29)        (6,776,704.92)             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (70,425,211.33)          (29,575,534.12)           
ตน้ทุนทางการเงิน (12,645,755.43)          (4,081,794.74)             
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,847,825.95            4,683,970.78 
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 2.2, 11 (4,516,420.15)            556,291.11                  
ก ำไรส ำหรับปี 12,331,405.80            5,240,261.89               
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                              
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 12,331,405.80            5,240,261.89               

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั (15,368,447.50)          5,240,261.89               
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 27,699,853.30            -                              

12,331,405.80            5,240,261.89               
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั (15,368,447.50)          5,240,261.89               
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 27,699,853.30            -                              

12,331,405.80            5,240,261.89               
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (30.74)                        10.48                           

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 500,000                      500,000                       

หน่วย: บาท
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บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกัด และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุน้
ของบริษทัอ่ืน

จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ ก่อนการรวมธุรกิจ
ทุนเรือนหุน้ ส ารอง ผูถื้อหุน้ ภายใตก้าร

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ควบคุมเดียวกนั รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 5,000,000.00            240,122.60               5,384,777.06            10,624,899.66          91,914,756.19           102,539,655.85        

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :

ส ารองตามกฎหมาย 17 -                           259,877.40               (259,877.40)             -                           -                            -                            

จ่ายเงินปันผล 18 -                           -                           (1,125,000.00)          (1,125,000.00)          -                            (1,125,000.00)           

รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั

ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 -                           -                           12,650,891.57          12,650,891.57          -                            12,650,891.57          

ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ 2.3 -                           -                           -                           -                           (137,665,692.58)       (137,665,692.58)       

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้เดิม -                           -                           -                           -                           (3,000,000.00)           (3,000,000.00)           

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           (15,368,447.50)        (15,368,447.50)        27,699,853.30           12,331,405.80          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 5,000,000.00            500,000.00               1,282,343.73            6,782,343.73            (21,051,083.09)         (14,268,739.36)         

หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 5,000,000.00         240,122.60             7,261,026.74          12,501,149.34        
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ส ารองตามกฎหมาย 17 -                        259,877.40             (259,877.40)            -                          
จ่ายเงินปันผล 18 -                        -                          (10,000,000.00)       (10,000,000.00)       
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                          5,240,261.89          5,240,261.89          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 5,000,000.00         500,000.00             2,241,411.23          7,741,411.23          

หน่วย:  บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (“บริษทัฯ”) เดิมช่ือ บริษทั วีนัสโลจิสติกส์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัตำม
กฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2547 โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 634/4 ซอยรำยค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนน
ประชำอุทิศ แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์และวสัดุอุปกรณ์
กำรแพทย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 88.75 

1.2 กำรจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2547 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั โดยมีบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 88.75 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจ ำนวน    
5 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 55 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเตม็จ ำนวนแลว้  

ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์เคมีภณัฑ ์และวสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์
(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั ไบโอ สเปส จ ำกดั และรับ
โอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นคำ้ปลีกจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี  โฮลดิ้ง จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ำกดั โดยบริษทัฯ 
ไดท้ยอยรับซ้ือสินคำ้คงเหลือและเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์และวสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์จำกบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั 
บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ำกดั และในวนัส้ินปี 2562 บริษทัไดรั้บโอนสินทรัพยถ์ำวร ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือแพทยท์ั้งหมดจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ซ่ึง ณ วนัท่ีรับโอนสินทรัพยด์งักล่ำว บริษทัฯ ไม่ไดรั้บ
สินทรัพยสุ์ทธิอื่นใดจำกกำรรับโอนส่วนงำนดงักล่ำว 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลง วนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 กำรเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินโดยน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือ
ปฏิบติั แทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ เพื่อให้งบกำรเงินท่ีน ำเสนอให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสะทอ้นต่อฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไดดี้ย่ิงขึ้นและเพื่อเป็นไปตำมแผนกำรน ำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

กำรเปล่ียนแปลงขำ้งตน้ส่งผลให้บริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวม ตอ้งเปล่ียนจำกกำรแสดงงบก ำไรขำดทุนเป็นงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งน้ี
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินท่ีน ำมำเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 6,578,652.64                       2,911,202.83                                    

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 6,578,652.64                       2,911,202.83                                    
 

หน่วย: บาท หน่วย: บาท
งบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31  31 ธนัวาคม 2560

ภาษีเงินไดล้ดลง # 2,911,202.83                          

ก าไรสุทธิส าหรับปีเพ่ิมข้ึน # 2,911,202.83                          

ก าไรต่อหุ้นเพ่ิมข้ึน # 5.82                                         
2.3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัเป็นกำรปรับโครงสร้ำง
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ดังนั้น กำรน ำเสนองบกำรเงินรวมน้ีจึงได้จัดท ำเพ่ือสะท้อนฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัโดยถือเสมือนว่ำ
บริษทัในกลุ่มไดด้ ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรรวมธุรกิจกนัมำตั้งแต่รอบบญัชีแรกท่ีน ำเสนอ 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) 
และบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือบริษทั ประเทศ ประเภทธุรกิจ 2560

บริษทัภายใตก้ารควบคุมดียวกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(เฉพาะส่วนงานธุรกิจการแพทย์ และธุรกิจการคา้ปลีก -                              

และการคา้ปลีก)

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั (BSP) ไทย จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                              

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั (PAN) ไทย ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                              

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                              

อตัราร้อยละการถือหุ้น

 

มูลฐานในการจัดท างบการเงินรวมภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจกำรแพทย ์กลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 
เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ตอ้งน ำเสนองบกำรเงินรวมภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั เพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มธุรกิจกำรแพทย ์และกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรจ ำแนกส่วนงำนกลุ่มธุรกิจ
กำรแพทย ์และกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก ออกจำกส่วนงำนอื่นในงบกำรเงิน โดยมีเกณฑใ์นกำรจ ำแนกส่วนงำน ดงัน้ี 

1. มูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงำนธุรกิจกำรแพทยแ์ละธุรกิจกำรค้ำปลีก ใช้ยอดคงเหลือท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน 

2. มูลค่ำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนธุรกิจกำรแพทยแ์ละธุรกิจกำรคำ้ปลีก 

2.1 ใชร้ำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน 

2.2 ในกรณีท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์จ ำนวนพนักงำน หรือพ้ืนท่ีใช้สอย 
ตำมควำมเหมำะสม 

3. เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงงบกำรเงินรวมเสมือนหน่ึงกำรรวมกิจกำรของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกนัเกิดขึ้นตั้งแต่รอบบญัชีแรกท่ีน ำเสนอ รำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนัโดยบริษทัที่เก่ียวขอ้งนอกเหนือกลุ่มบริษทัเป็นผูช้  ำระ ไดแ้สดงรำยกำรเป็นส่วนหน่ึง
ในก ำไรสะสม 

ข) บริษทัฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ี
แลว้  
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ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม  

2.4 บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

3.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้พร้อมกำรให้บริกำร (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรำยไดจ้ะปันส่วน
ตำมสัดส่วนให้กบัสินคำ้ท่ีส่งมอบและภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรให้บริกำรท่ีรวมอยูใ่นสัญญำโดยให้มีควำมสัมพนัธ์กบั
รำคำขำยแบบเอกเทศของสินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกค้ำแสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิด
จำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  

บริษทัฯรับรู้รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบนักำรเงินทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝำก
ประเภทท่ีต้องจ่ำยคืนเม่ือส้ินระยะเวลำท่ีก ำหนด และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่อง ซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำนอ้ย 

3.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน 
โดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้(ถำ้มี) ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
และกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

3.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  รำคำทุนของสินคำ้
คงเหลือค ำนวณตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน  

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือและตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติหกัดว้ยตน้ทุนหรือค่ำใชจ้่ำยส่วน
เพ่ิมท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 
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3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน บริษทัฯจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
มูลค่ำของเงินลงทุน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

3.6 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 

                                                                                                          จ ำนวนปี 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์   3  
 เคร่ืองตกแต่ง   5  
 เคร่ืองใชส้ ำนกังำน   5  
 อุปกรณ์เคร่ืองใช ้   5  
 เคร่ืองมือแพทย ์ 10  
 ยำนพำหนะ   5  

บริษทัฯ ทบทวนวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุน  

3.7 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภท ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุน สินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ ตำมปกติธุรกิจหรือมูลค่ำจำกกำรใชแ้ลว้แต่อยำ่งใดจะสูงกว่ำ) โดยพิจำรณำ
จำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำรหรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ ำในงบก ำไรขำดทุนหรือลดส่วนเ กินในกรณีสินทรัพย์นั้ น เคยตีรำคำ เ พ่ิม  และได้บันทึกเ ป็น 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเพ่ิมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลงโดยบนัทึกใน
บญัชี “รำยไดอ้ื่น” หรือน ำไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 
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3.8 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

3.9 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
บริษทัฯ มีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับ
พนกังำน  

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบับริษทัตลอด
ระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิด
ลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้  กำรประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) 

เม่ือข้อสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก ำไร 
(ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน ใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected unit credit method) เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 
โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั ตน้ทุนบริกำรในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจำก
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่   
ซ่ึงรวมถึงผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุนทนัที 

3.10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                      
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยื้ม เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงนโยบำยบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้                     
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
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3.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำ
บนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

3.12 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ          
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงบญัชีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร  แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น
จ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมจ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดในแต่ละ
งวดบญัชีตำมเกณฑป์ระมวลรัษฎำกร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ
ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
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3.13 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำน เป็นกำรน ำเสนอมุมมองของผูบ้ริหำรในกำรรำยงำนขอ้มูลส่วนงำน โดยขอ้มูลส่วนงำนอำ้งอิงจำก
ขอ้มูลภำยในท่ีไดร้ำยงำนต่อผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ หมำยถึงส่วนงำนภูมิศำสตร์ท่ีท ำหน้ำท่ีให้บริกำรในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ี
เฉพำะเจำะจงซ่ึงมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและผลตอบแทนของกำรด ำเนินงำนใน
สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจอื่น 

3.14 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงค ำนวณโดยกำร
หำรยอดก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัตำมระยะเวลำท่ีออกเรียกช ำระแลว้ 

3.15 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน     
โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของ
สัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ

4. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ือง
ท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน
และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำส ำหรับสินค้ำเก่ำ และเส่ือมคุณภำพ 

บริษทัฯ ไดป้ระมำณกำรค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั และเส่ือมคุณภำพ หรือเม่ือรำคำตลำดหรือรำคำทดแทน
ลดลง เพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของสินคำ้คงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกกำรหมุนเวียนและกำร
เส่ือมสภำพ และรำคำตลำดหรือรำคำทดแทนของสินคำ้คงเหลือประเภทต่ำง ๆ 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัฯ พิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำมีกำรดอ้ยค่ำ เม่ือพบว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำว
ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั บริษทัฯ จะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงกำรประมำณกำรดงักล่ำวขึ้นอยูก่บั
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร บริษทัฯ จะบนัทึกเป็นขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรขำดทุน 
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อำคำร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรของอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกของอำคำร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ 
โดยจะทบทวนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกท่ีเคยประมำณกำรไว้ 
หรือเม่ือมีกำรเลิกใชง้ำนหรือหมดสภำพกำรใชง้ำน 

สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนั ตำมกฎหมำยหรือ
จำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรถือหุ้น
ระหว่ำงกนั หรือกำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมเง่ือนไขและ
เกณฑท่ี์ไดร้ะบุในสัญญำระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น 

5.1 ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกิจ

บริษทัภายใตก้ารควบคุมดียวกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย ผูถื้อหุ้นใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั (BSP) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั (PAN) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการทางการแพทย์

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั การขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนตใ์นร้านคา้เฉพาะสถานี, ป๊ัม  
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รำยกำรระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560   มีดงัน้ี 

5.2 ลูกหนี้การค้าและลกูหนี้หมุนเวียนอื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

ลูกหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี 
     แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 730,000.00                      730,000.00                      

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั -                                   428,000.00                      
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั

ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                                   128,395.21                      

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                                   88,770.17                        

หน่วย: บาท

 
 

5.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 
 

 ยอดคงเหลือ
 1 มกราคม 2560

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

31 ธนัวาคม 2560
บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน :

บริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ากดั -                      61,500,000.00      (41,500,000.00)      20,000,000.00     

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บริษทัฯ ให้กูย้ืมเงินแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคิดอตัรดอกเบ้ียตอบแทนร้อยละ 7.5588 ต่อปี 
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5.4 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

เจ้าหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                               20,859,865.93             

เจ้าหนี้อ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                               2,309,877.89               

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 12,425.34                    12,425.34                    

หน่วย: บาท

 

5.5 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

 ยอดคงเหลือ
 1 มกราคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง

 ยอดคงเหลือ
 31 ธนัวาคม 2560

บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน :

บริษทั วินเนอร์ยี ่(ไทยแลนด)์ จ ากดั -                      17,000,000.00   (2,000,000.00)     15,000,000.00      
รวม -                      17,000,000.00   (2,000,000.00)     15,000,000.00      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัฯ ให้กูย้ืมเงินแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคิดอตัรดอกเบ้ียตอบแทนร้อยละ 7.5588 ต่อปี 
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5.6 รายการบัญชีที่ส าคัญที่เกิดกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีเกิดกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำร

2560 2560 ก ำหนดรำคำ

รายได้จากการขายและบริการ

     บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลำโบรำทอร่ี 

      แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ำกดั 2,162,804                    2,162,804                    รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม

รำยได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลดิ้ง จ ากดั

    รำยไดค้ำ่ท่ีปรึกษำและคำ่บริหำรจดักำร -                              2,400,000                    ตำมสญัญำ

    ดอกเบ้ียรับ -                              962,722                       ตำมสญัญำ

ต้นทุนขำย

บริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลดิ้ง จ ากดั

    ซ้ือสินคำ้ -                              337,565,492                รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

บริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลดิ้ง จ ากดั

    คำ่จำ้งและบริกำรอ่ืนๆ -                              3,017,427                    รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

    คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆ -                              522,826                       รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

ต้นทุนทำงกำรเงนิ

    บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 18,035                         18,035                         ตำมสญัญำ

หน่วย: บำท

 
5.7 ค่าตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 ดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,143,407.66                   -                                     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 303,427.74                        -                                     

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 204,934.19                        -                                     

รวม 17,651,769.59                   -                                     

หน่วย: บาท
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรเฉพำะใน
ฐำนะผูบ้ริหำร และให้แก่ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลง
มำ และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และให้หมำยรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี หรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบญัญติั
บริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

เงินสด 235,000.00                        -                                     

เช็คในมือ 1,870,469.91                     1,870,469.91                     

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 11,398,343.16                   6,261,346.70                     

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 1,154,283.17                     85,945.43                          

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14,658,096.24                   8,217,762.04                     

หน่วย: บาท
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 แยกตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

ลูกหนีก้ารค้า
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 71,618,650.11                 60,724,346.14                 
ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ :
     เกินก าหนดช าระ 1- 60 วนั 25,555,190.89                 21,369,749.48                 
     เกินก าหนดช าระ 61- 90 วนั 2,621,400.68                   2,001,263.36                   
     เกินก าหนดช าระ 91- 180 วนั 6,138,731.39                   5,722,306.22                   
     เกินก าหนดช าระ 181 - 365 วนั 4,942,250.51                   4,701,864.68                   
     เกินก าหนดช าระมากกวา่ 365 วนั 3,281,548.56                   749,408.00                      
เช็ครับล่วงหนา้ 149,795.96                      -                                   
รวมลูกหน้ีการคา้ 114,307,568.10               95,268,937.88                 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,627,128.57) (2,860,969.60)
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 110,680,439.53               92,407,968.28                 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                                          428,000.00 

   ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                   128,395.21                      
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                   88,770.17                        
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 570,414.52                      128,343.77                      
   เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน                     2,433,106.21                        481,417.00 

   รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 887,110.70                      85,295.20                        
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,890,631.43                   1,340,221.35                   
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 114,571,070.96               93,748,189.63                 

หน่วย: บาท
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 256231 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 3,889,159.21         ### 4,106,551.95                  2,730,888.89                  

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -                         ### -                                  130,080.71                     

ลดลงระหวา่งปี (3,115,241.77)        - (479,423.38)                    -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 773,917.44            ### 3,627,128.57                  2,860,969.60                  

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 
หน้ีสงสัยจะสูญแสดงอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ในงบก ำไรขำดทุน 

8. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 

สินคำ้คงเหลือ – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2560

สินคา้ระหวา่งทาง 28,208,966.14                  6,109,961.97                   -                                   

สินคา้ส าเร็จรูป 35,027,968.89                  75,792,484.71                 -                                   

งานระหวา่งท า 251,766.34                       469,000.45                      -                                   

หกั คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ลดลง (2,716,670.10)                   (530,595.84)                     -                                   

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 60,772,031.27                  81,840,851.29                 -                                   

หน่วย: บาท

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2560 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 256231 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 1,276,493.57          ## 854,460.87                       -                                    

ลดลงระหวา่งปี 1,440,176.53          ## (323,865.03)                      -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2,716,670.10          ## 530,595.84                       -                                    

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 
ผลขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินคำ้ลดลงแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุน 
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 367,909.06                              580,536.31                     133,412.15                     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 149,450.00                              392,542.70                     -                                  
เงินทดรองจ่าย 1,425,220.00                           518,431.00                     -                                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 168,475.69                              116,364.55                     -                                  
รวม 2,111,054.75                           1,607,874.56                  133,412.15                     

หน่วย: บาท
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 
 

 ท่ีดิน
 อาคารและส่วน

ปรับปรุง
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์
 เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง
 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหวา่งติดตั้ง  รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 928,200.00        2,717,752.00       4,131,977.52           5,936,326.54       656,618.01        8,270,004.66     211,028,143.76   14,242,675.80    -                      247,911,698.29   
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี -                     -                       360,859.63              -                       -                     910,108.04        16,904,531.50     -                      55,000.00            18,230,499.17     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 928,200.00        2,717,752.00       4,492,837.15           5,936,326.54       656,618.01        9,180,112.70     227,932,675.26   14,242,675.80    55,000.00            266,142,197.46   

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -                     1,622,042.96       2,573,756.87           5,763,753.54       532,373.98        6,217,470.24     120,419,895.73   5,682,348.69      -                      142,811,642.01   
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -                     135,787.64          386,472.83              132,044.56           40,240.39          606,494.03        18,574,065.22     1,224,932.24      -                      21,100,036.91     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                     1,757,830.60       2,960,229.70           5,895,798.10       572,614.37        6,823,964.27     138,993,960.95   6,907,280.93      -                      163,911,678.92   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 928,200.00        1,095,709.04       1,558,220.65           172,573.00           124,244.03        2,052,534.42     90,608,248.03     8,560,327.11      -                      105,100,056.28   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 928,200.00        959,921.40          1,532,607.45           40,528.44             84,003.64          2,356,148.43     88,938,714.31     7,335,394.87      55,000.00            102,230,518.54   

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี
21,100,036.91     2560

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท
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 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้

 ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 645,143.65      270,103.81      2,734,114.76   1,330,250.00   4,979,612.22    
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี 3,300.00          -                   -                   -                   3,300.00            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 648,443.65      270,103.81      2,734,114.76   1,330,250.00   4,982,912.22    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 643,732.59      270,051.76      2,734,001.71   542,881.87      4,190,667.93    
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,421.19          -                   -                   159,542.58      160,963.77       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 645,153.78      270,051.76      2,734,001.71   702,424.45      4,351,631.70    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,411.06          52.05               113.05             787,368.13      788,944.29       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,289.87          52.05               113.05             627,825.55      631,280.52       

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน
ปี 2560 160,963.77       

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

11. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร  ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2560 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 839,456.18          1,852,548.01       -                      2,692,004.19       

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้ -                      1,626,521.90       -                      1,626,521.90       

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                      572,193.93          -                      572,193.93          
รวม 839,456.18          4,051,263.84       -                      4,890,720.02       

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร  ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2560 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
     ผลประโยชน์พนกังาน -                      712,487.00         -                      712,487.00         

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้ -                              1,626,521.90 -                      1,626,521.90      

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                      572,193.93         -                      572,193.93         
รวม -                              2,911,202.83 -                      2,911,202.83      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 8,567,683.99                   2,354,911.72                   

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (4,051,263.84)                  (2,911,202.83)                  
รวม(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,516,420.15                   (556,291.11)                     

หน่วย: บาท

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ตำมพระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2559 ให้จดัเก็บภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 256231 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560
เงินประกนั 356,410.00             ###### 3,433.52                             745.00                                
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,165,805.25          ###### 4,164,766.43                      1,168,131.10                      
รวม 2,522,215.25          ###### 4,168,199.95                      1,168,876.10                      

งบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560
เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ########
และเงินกูย้มืระยะสั้น ######## 153,182,338.15                  55,000,000.00                    

ทรัสตรี์ซีท ######## 78,606,539.42                    -                                      
รวม ######## 231,788,877.57                  55,000,000.00                    

หน่วย : บาท

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

และเงินกูย้ืมระยะสั้น 219.00                         107.00                         

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 260.00                         105.00                         

รวม 479.00                         212.00                         

Bank Market Rate, Prime Rate-1.50% 

วงเงิน (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบ้ีย

MLR-1.62% (ทั้งน้ีไม่ต  ่ากวา่ 7% ต่อปี)

MOR, MOR-0.5% และ

 

บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินซ้ือขำยต่ำงประเทศล่วงหนำ้จำกธนำคำร เพ่ือประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ส ำหรับทรัสตรี์ซีท/  
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสกุลเงินบำท ดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 4.60                                   -                                     

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ลา้นบาท) 200.00                               -                                      
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งซ่ึงค ้ำประกนัโดยบรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  และกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯ ร่วมค ้ำประกนั 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นหมุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

เจ้าหนีก้ารค้า
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                         20,859,865.93                       
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 36,274,509.11                       -                                         
รวม                        36,274,509.11                        20,859,865.93 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน                              947,289.07                                             -   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน                        14,762,081.55                              885,156.19 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                12,425.34                                12,425.34 
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                             -                            2,309,877.89 
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัอ่ืน                          1,385,731.43                                31,659.18 
รวม                        17,107,527.39                          3,239,118.60 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน                        53,382,036.50                        24,098,984.53 

หน่วย: บาท

 

15. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - คา้งจ่าย 78,204.19                              28,803.56                              
ภาษีขาย - รอเรียกเก็บ 356,384.21                            28,000.00                              
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,918,627.07                         417,700.57                            
อ่ืนๆ 287,529.36                            -                                         
รวม                          4,640,744.83                              474,504.13 

หน่วย: บาท
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16. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนและคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนกังำนในงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 10,986,268.56                  1,754,672.35                    

ตน้ทนุระหวา่งปีและรายการปรับปรุง
     ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 1,448,254.54                    1,807,762.65                    

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ                    12,434,523.10                      3,562,435.00 

หน่วย: บาท

 
 

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2560

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,448,254.54                   1,807,762.65                   

หน่วย: บาท

 
 

17. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บริษทัฯจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย            
ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิเม่ือมีกำรจ่ำยเงินปันผล จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

18. กำรจ่ำยเงินปันผล 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2560  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2560 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรำหุ้นละ 20 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 10 
ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ท่ีกลุ่ม
บริษทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำบนพ้ืนฐำนของ
รำยไดผ้ลประกอบกำร ก ำไรขั้นตน้ และสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำนหรือท่ีสำมำรถ
ปันส่วนให้ส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 
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กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกิจกำรหลกัทำงธุรกิจคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์เคมีภณัฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์และ
เทคโนโลยี โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยเท่ำนั้น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนธุรกิจ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์
การแพทย์

รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์
 อ่ืนๆ

รวม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 368.66                                 47.14                                   415.80                                 
รายไดค้่าเช่า 37.61                                   -                                       37.61                                   
รวมรายได้ 406.27                                 47.14                                   453.41                                 

ตน้ทุนขายและบริการ (210.46)                                (22.89)                                  (233.35)                                
ตน้ทุนค่าเช่า (20.62)                                  -                                       (20.62)                                  
รวมต้นทุนขาย (231.08)                                (22.89)                                  (253.97)                                

ก าไรขั้นต้น 175.19                                 24.25                                   199.44                                 
รายไดอ่ื้น 5.48                                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย (105.00)                                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (70.43)                                  
ตน้ทุนทางการเงิน (12.64)                                  
ก าไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ 16.85                                   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4.52)                                    
ก าไรส าหรับปี 12.33                                   
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                       
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 12.33                                   

หน่วย : ลา้นบาท

 

หน่วย: ลา้นบาท

 31 ธนัวาคม 2560
สินคา้คงเหลือ 81.84                                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 102.23                               
สินทรัพยอ่ื์น 148.09                               
สินทรัพยร์วม 332.16                               

 
ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย ประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้
รวม 
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20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

20.1.  ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชยห์ลำย 
  แห่ง  ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2560

หนงัสือค ้าประกนั 47.92                               30.71                               

หน่วย: ลา้นบาท

 
 

20.2.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตอ้งจ่ำยให้แก่ บริษทัวินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ตำมสัญญำเช่ำและสัญญำ 
   บริกำรส ำนกังำน จ ำนวนเงินรวม 3.48 ลำ้นบำท 

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส ำคัญ 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2560

เงินเดือน คา่นายหน้าและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 86,635                             23,724                             

คา่เบ้ียเล้ียง และคา่ใชจ่้ายเดินทาง 15,890                             1,249                               

คา่ใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย 40,189                             4,766                               

คา่จา้งและบริการ 6,003                               3,021                               

คา่เส่ือมราคา 21,100                             161                                  

หน่วย: พนับาท

 

22. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และ
ด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม 

23. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

คือควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไว ้ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ ไม่มีกำร
กระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเป็นเป็นสำระส ำคญั ส่วนควำมเส่ียงอื่นท่ีเกิดจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 
บริษทัฯ ไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวค้รบแลว้ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำม
บญัชีทำงสินทรัพยห์ลงัจำกหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทัฯ ในงวดปัจจุบนั 
และงวดต่อๆไป และเน่ืองจำกบริษทัฯ มีเจำ้หน้ีเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีอำจจะเปล่ียนแปลง
ได ้

ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณรำคำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยื้ม เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
แสดงรำคำตำมบญัชี ซ่ึงเท่ำกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมีภำระอตัรำ
ดอกเบ้ียส่วนใหญ่ลอยตวัตำมอตัรำตลำด แสดงรำคำตำมบญัชี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ 

24. รำยกำรปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรับรู้รำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี  12 เร่ืองภำษีเงินได ้ในงบ
กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) และไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

ตามท่ีรายงาน

ไวเ้ดิม ปรับปรุงใหม่ จดัประเภทใหม่

หลงัปรับปรุง

และจดัประเภท

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 72,814,801.25      -                        20,933,388.38      93,748,189.63      

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 8,137,528.24        8,137,528.24        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                        2,911,202.83        -                        2,911,202.83        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -                        -                        29,070,916.62      29,070,916.62      

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (669,791.60)          2,911,202.83        -                        2,241,411.23        

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 

 



แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือ
บริษทัท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียง
หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้น จึงเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ไดรั้บความร่วมมือ 
เป็นอยา่งดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทั
ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประ เมิน น้ี  ได้จัดท าต ามแนวคิดของ  COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ท่ีได้ปรับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 
2556 และน ามาปรับให้เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงั
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั   การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น  
มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้
พบวา่ บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น 
หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  
(Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

ความเห็นเพิม่เติม:  

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีครอบคุลม คู่คา้ ลูกคา้ และ
บุคคลภายนอก เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของกรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานทุกระดบัชั้น รวมถึงไดจ้ดัท าคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code 
of Conduct)  เพื่อเป็นแนวปฏิบติัใหเ้ป็นไปดว้ยความซ่ือตรง สุจริต และมีจริยธรรม ต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนซ่ึงไดป้ระกาศใหพ้นกังานทั้งองคก์รไดรั้บทราบ 

/  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

/  

                                           
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความเห็นเพิม่เติม:  

บริษทั ไดจ้ดัท าคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct)  ท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งส่ือสารใหทุ้กคนรับทราบและลงนามในแบบรายงานรับรองการ 
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 
และมีการก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเหมาะสม 
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

ความเห็นเพิม่เติม:  
บริษทั ไดมี้การวา่จา้ง บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั เพื่อท าการตรวจสอบภายใน ซ่ึงได้
ท าการตรวจและประเมินการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ดงักล่าวดว้ย โดยไดจ้ดัท ารายงาน
ผลการตรวจสอบภายในรายงานผลแก่คณะกรรมการตรวจสอบในทุกรอบไตรมาส 

/  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

ความเห็นเพิม่เติม:  
บริษทั ไดมี้การจดัท าหลกัเกณฑก์ารรับเร่ืองร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผดิและ
การทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบติัแก่ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถร้องเรียนและแจง้
เบาะแสการกระท าผดิและทุจริตต่อบริษทั 

/  



2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

ความเห็นเพิม่เติม:  

บริษทั ไดมี้การก าหนดโครงสร้าง และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ พร้อม
ทั้งไดจ้ดัท ากฎบตัร เพื่อระบุถึงอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ นอกจากน้ีมีคู่มือก าหนดอ านาจด าเนินการ
ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

/  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

ความเห็นเพิม่เติม:  
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ โดย
ไดมี้การพิจารณาและอนุมติัทิศทางกลยทุธ์ขององคก์ร (KPI) และดชันีชีวดัผลงาน 

ประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

/  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

ความเห็นเพิม่เติม:  

บริษทั ไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ พร้อมทั้งไดจ้ดัท ากฎบตัร 
เพื่อระบุถึงอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ชุด 

/  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความเห็นเพิม่เติม:  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย อาทิเช่น 
แพทย ์นกักฎหมาย นกับญัชี และนกับริหาร ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มี
ประสบการณ์ และความสามารถซ่ึงสามารถใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัได ้

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

ความเห็นเพิม่เติม:  

บริษทั ไดก้ าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ โดยจะตอ้งประกอบดว้ยคณะกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ 3 คน พร้อมทั้ง
ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตลาดทุน อีกทั้งสามารถเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยใหค้วามเห็นอิสระได ้ โดยมีรายละเอียด
คุณสมบติักรรมการอิสระ ก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในองคก์ร 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียงกิจกรรม
การควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

ความเห็นเพิม่เติม:  

คณะกรรมการบริษทัท่ีก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)ท่ีเหมาะสมเพียงพอ  
และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมินการบริหารความเส่ียง ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 

/  

 

 

 

 



3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

ความเห็นเพิม่เติม: 
 ผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้การก าหนดโครงสร้างองคก์ร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง
ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
การสอบทานและถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจนแลว้ 

/  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัก าหนดสายบงัคบับญัชาในโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ตลอดจนระบุผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
ของทุกต าแหน่งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
และพนกังานทุกคนลงช่ือรับทราบแลว้ 

/  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการก าหนด มอบหมาย และอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ กฎบตัรคณะกรรมการ และค าบรรยาย
ลกัษณะงาน (Job Description) ท่ีก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของทุกต าแหน่งงาน  

/  



4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ  

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจดัหา พฒันา และรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม โดยใหมี้กระบวนการสรรหา คดัเลือก
พนกังานตามคุณสมบติั Job Specification ซ่ึงก าหนดไวใ้นเอกสาร Job Description มี
กระบวนการพฒันาผูบ้ริหาร/พนกังาน อยา่งต่อเน่ืองตามแผนการอบรมประจ าปี 

/  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานประจ าปี และใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง การปรับเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  

/  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการจดัท าแผนสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession plan) ส าหรับต าแหน่งท่ี
ส าคญั และมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัในงานในแต่ละ
กระบวนการท างาน รวมถึงมีการส่งเสริมการพฒันาใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังาน
ทดแทนกนัได ้เพื่อเตรียมพร้อมและแกไ้ขปัญหาการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

/  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีการส่งเสริมพฒันาผูบ้ริหาร
และพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถ ทกัษะและทศันคติท่ีจ  าเป็นและเก่ียวกบัหนา้ท่ี
ความรับผดิงานในต าแหน่งงานนั้นๆ ตามความเห็นท่ีระบุในขอ้ 4.1, 4.2 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการจดัท าแผนสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession plan) ส าหรับต าแหน่งท่ี
ส าคญัแลว้ ตามความเห็นท่ีระบุในขอ้ 4.3 

/  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 
ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายใน โดย
ส่ือสารผา่นการประชุมผูบ้ริหารและพนกังานอยูเ่ป็นประจ าทุกเดือน และไดมี้การ
วา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอกเพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานของ
พนกังาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือการปฏิบติังานท่ีบริษทัก าหนด  
นอกจากน้ีมีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัท าหนา้ท่ีติดตามและรายงานผลการปรับปรุง
แกไ้ขใหผู้บ้ริหารทราบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อแจง้ย  ้าเตือนในท่ีประชุมผูบ้ริหารและ
พนกังานประจ าเดือน 

/  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 
ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร แผนก และก าหนดให้
พนกังานแต่ละก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานส่วนตวัส าหรับการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุกปี  โดยมีการประเมินตนเองทั้งในส่วนของผลการปฏิบติังาน จรรยาบรรณ 
และค่านิยมองคก์ร 

/  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร แผนก และก าหนดให้
พนกังานแต่ละก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานส่วนตวัส าหรับการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุกปี  โดยมีการประเมินตนเองทั้งในส่วนของผลการปฏิบติังาน จรรยาบรรณ 
และค่านิยมองคก์ร 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การส ารวจความพึงพอใจพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร รวมถึงมีกล่องรับความ
คิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน   

/  

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดม้อบหมายใหผู้จ้ดัการฝ่ายบญัชี ซ่ึงมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบญัชี
ใหแ้ก่บริษทัและผา่นการอบรมพฒันาความรู้ดา้นบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ให้รับผดิชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
และไดแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ในการสอบทานขอ้มูล
ทางการเงินและใชแ้สดงไดว้า่รายงานในรายงานทางการเงินครบถว้นถูกตอ้ง มีมูลค่า
เหมาะสมและเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 

/  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทั มีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั รวมถึงท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้น
อนาคต ในการจดัท าใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัแสดงถึงกิจกรรมและผลการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  และไดแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชี ในการสอบทานขอ้มูลทางการเงินและใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงิน 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทั มีการใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั รวมถึงท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้น
อนาคต ในการจดัท าใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัแสดงถึงกิจกรรมและผลการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  และไดแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชี ในการสอบทานขอ้มูลทางการเงินและใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงิน 

/  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และมีการประเมินความเส่ียงโดยรวมขององคก์ร ตลอดจนแนวทางป้องกนัและแกไ้ข 
พร้อมทั้งรายงานแก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบ นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งคณะท างาน
บริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นตวัแทนจากแต่ละส่วนงาน ในการส่ือสารนโยบาย ประเมิน
ความเส่ียง ตลอดจนติดตามการเปล่ียนแปลงความเส่ียงในส่วนงานของตนเอง 

 

/  

 

 



7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy)  ซ่ึงได้
มอบหมายใหแ้ต่ละฝ่ายงานมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการปฏิบติังานของตนใหค้รอบคลุมความเส่ียงทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้น
กลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ตลอดจนความเส่ียงดา้นการทุจริต โดยใช้
หลกัเกณฑแ์ละเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงขององคก์รท่ีก าหนดให ้(การวดั
ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood), การวดัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact), ตารางจดัระดบัความเส่ียง (Risk Map), การจดัการความเส่ียงตามระดบั
ความส าคญั เพื่อให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้) เพื่อระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

/  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดมี้การประเมินจากปัจจยัทั้ง
ภายในและภายนอกของบริษทั 

/  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดม้อบหมายใหแ้ต่ละฝ่ายงานมี
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานของตน
ใหค้รอบคลุมความเส่ียงทั้ง 5 ดา้น และไดมี้การน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รับทราบความเส่ียง
โดยรวมขององคก์ร และแนวทางป้องกนัและแกไ้ข 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงได ้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงขององคก์รท่ีก าหนดให ้(การวดัระดบัโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียง (Likelihood), การวดัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact), ตาราง
จดัระดบัความเส่ียง (Risk Map), การจดัการความเส่ียงตามระดบัความส าคญั เพื่อให้
ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้) เพื่อระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั  

/  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy)  ซ่ึงไดมี้
การพิจารณาการจดัการความเส่ียงตามระดบัความส าคญั เพื่อใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับได ้พร้อมทั้งมีการวางแผนแนวทางป้องกนัและแกไ้ขความเส่ียงดงักล่าว 

/  

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ท่ีครอบคลุมการประเมินโอกาสท่ีจะ
เกิดการทุจริตข้ึนแลว้ 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทั ไดมี้การทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดค่า Commission เพื่อเป็นแรงจูงใจเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัไดต้ามเป้าหมายของ
บริษทั  

/  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การน าเสนอ ความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงดา้นการทุจริต
ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

/  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั 
ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในองคก์ร ทั้งทาง E-mail และฐานขอ้มูลส่วนกลางของ
บริษทั ตลอดจนมีการส่ือสารและเนน้ย  ้าการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย คู่มือ
การปฏิบติังานและหลกัเกณฑต่์างๆ ในการประชุมบริษทัประจ าเดือนอยูเ่ป็นประจ า 

/  

 

 



9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การจดัท าความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมการประเมินการเปล่ียนแปลง
ปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงินแลว้ 

/  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดมี้การจดัท าความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมการประเมินการเปล่ียนแปลง
ปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงินแลว้ 

/  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดมี้การจดัท าแผนสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีส าคญั เพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์รแลว้ 

/  

 
 
 
 



การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดนโยบาย คู่มือการปฏิบติังาน หลกัเกณฑต่์างๆ และคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม มีสอบทานระหวา่ง
กนัได ้

/  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบั
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
         บริษทัมีการก าหนดนโยบาย คู่มือการปฏิบติังาน หลกัเกณฑต่์างๆ และคู่มือ
อ านาจด าเนินการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดมี้การส่ือสารและเนน้ย  ้าใหพ้นกังานทุก
คนปฏิบติังานใหถู้กตอ้ง 

         บริษทัมีการการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ พร้อมทั้งมีการ
น าเสนอขอ้มูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 
ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดนโยบาย คู่มือการปฏิบติังาน หลกัเกณฑต่์างๆ และคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ เพื่อเป็นการควบคุมทั้งแบบแบบป้องกนัและติดตาม 

/  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดก้ าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์รแลว้ ผา่นทางนโยบาย 
คู่มือการปฏิบติังาน หลกัเกณฑต่์างๆ และคู่มืออ านาจด าเนินการ 

/  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดก้ าหนดมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัแลว้ ผา่นทางนโยบาย คู่มือ
อ านาจด าเนินการ และค าบรรยายลกัษณะงาน 

/  



11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศแลว้ 

/  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงนโยบาย
ดงักล่าวครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพว่งอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินงานในปัจจุบนั 

/  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีก าหนด
ครอบคลุมดา้นความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไป
ของระบบสารสนเทศแลว้ 

/  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีก าหนด
ครอบคลุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยใีหมี้ความ
เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบ
สารสนเทศแลว้ 

/  



12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั              
ท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายรายการระหวา่งกนั  
เพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

/  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทั ไดมี้การก าหนดรายละเอียดดงักล่าวในนโยบายรายการระหวา่งกนัแลว้ 

/  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทั ไดมี้การก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายรายการระหวา่งกนั  
เพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 

/  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดมี้การก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายรายการระหวา่งกนั  
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และไดมี้กระบวนการติดตามดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยเป็นประจ าทุกเดือน 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ของผูบ้ริหารและพนกังาน ไวอ้ยา่ง
ชดัเจนโดยค าบรรยายลกัษณะงาน 

/  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการเนน้ย  ้าใหพ้นกังานทุกคน ปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการปฏิบติัของ
บริษทั พร้อมทั้งมีการสอบทานการปฏิบติัวา่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูห่รือไม่ 
เพื่อท่ีจะมีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม 

/  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการเนน้ย  ้าใหพ้นกังานทุกคน ปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการปฏิบติัของ
บริษทั พร้อมทั้งมีการสอบทานการปฏิบติัวา่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูห่รือไม่ 
เพื่อท่ีจะมีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม 

/  

 

 

 

 

 

 



ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน
ไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อใหมี้การส่ือสารและเปิดขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกอยา่งเหมาะสม 
เท่าเทียมกนั ทนัเวลา พร้อมทั้งมีช่องทางในการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
ทั้งทางเวบ็ไซตแ์ละทางอีเมล์ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีฐานขอ้มูลส่วนกลางท่ีมีการจ ากดั
สิทธ์ิการเขา้ถึงตามความเหมาะสมเพื่อการใชข้อ้มูลภายในท่ีเหมาะสมตามหนา้ท่ีงานท่ี
รับผดิชอบ 

/  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ฝ่ายบญัชีการเงิน รวบรวม
ขอ้มูลทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพื่อใชใ้นการพิจารณาในโครงการท่ีส าคญั 

/  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดม้อบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ จดัเตรียมขอ้มูลใหค้ณะ
กรรมการบริหารพิจารณาตดัสินใจทุกคร้ัง โดยเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การประสานงานและรวบรวมขอ้มูล  เพื่อน าส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

/  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
เลขานุการบริษทั  ไดรั้บมอบหมายใหมี้การจดัท าหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และเอกสารประกอบการประชุม โดยมีการพิจารณาวาระพร้อมลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษทัและน าส่งใหค้ณะกรรมการบริษทั ล่วงหนา้ 7 วนั 

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

ความเห็นเพิม่เติม: 
เลขานุการบริษทั ไดรั้บมอบหมายใหมี้การจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั พร้อมน าเสนอต่อท่ีประชุมในคร้ังถดัไป เพื่อใหค้ณะกรรมการแต่ละท่าน
พิจารณารายละเอียดความครบถว้นของรายการการประชุม และพิจารณาลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษทั 

/  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

ความเห็นเพิม่เติม: 

13.6.1 บริษทัไดมี้การก าหนดผูรั้บผิดชอบในการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัต่างๆ ไวใ้น
นโยบาย และคู่มือการปฏิบติังานระบบอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  

13.6.2 บริษทัไดมี้การแกไ้ข และหาแนวทางแกไ้ข ประเด็นขอ้บกพร่อง ของการควบคุม
ภายในจาก ผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายใน โดยไดมี้การติดตามการจดัการแกไ้ข 
และน าเสนอการติดตามการแกไ้ขรายงานแสดงผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั 

/  



14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีช่องทางในการส่ือสารทั้งภายในทั้งทางอีเมล ์ประกาศแจง้ท่ีกระดานแจง้ข่าวสาร 
นอกจากน้ีบริษทัยงัมีฐานขอ้มูลส่วนกลางท่ีมีการแชร์ขอ้มูลส่วนกลางท่ีจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน โดยมีการจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงตามความเหมาะสม 

/  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การแต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ ส าหรับท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางติดต่อส าหรับ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน และเป็นผูจ้ดั
ประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ  

/  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัไดมี้การจดัท าหลกัเกณฑก์ารรับเร่ืองร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผดิและการ
ทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบติัแก่ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถร้องเรียนและแจง้
เบาะแสการกระท าผดิและทุจริตต่อบริษทั 

/  



15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการจดัท าเวบ็ไซตบ์ริษทัเพื่อส่ือสารขอ้มูลส าคญัของบริษทัสู่ภายนอก 

/  

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัไดมี้การจดัท าหลกัเกณฑก์ารรับเร่ืองร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผดิและการ
ทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

/  

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงั
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน รับทราบและปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และบริษทั ไดมี้การวา่จา้ง บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั เพื่อท า
การตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดท้  าการตรวจและประเมินการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบั

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ดงักล่าวดว้ย 
โดยไดจ้ดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายในรายงานผลแก่คณะกรรมการตรวจสอบใน
ทุกรอบไตรมาส 

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจาก บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั เพื่อใหมี้การ
ประเมิน และตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายใน  พร้อมทั้งมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบ
ภายในของบริษทัด าเนินการติดตาม 

/  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษ ัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจาก บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั เพื่อใหมี้การ
ประเมิน และตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายใน ในทุกไตรมาส 

/  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจาก บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั เพื่อใหมี้การ
ประเมิน และตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในทุกไตรมาส 

/  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ความเห็นเพิม่เติม: 

บริษทัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจาก บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั เพื่อใหมี้การ
ประเมิน และตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในทุกไตรมาส 

/  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
ความเห็นเพิม่เติม: 
บริษทัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจาก บริษทั เคพีเอส ออดิท จ ากดั เพื่อใหมี้การ
ประเมิน และตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายใน  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
มาตรฐานสากล                          

/  

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
ความเห็นเพิม่เติม: 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ไดรั้บมอบหมายใหป้ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน
จากภายนอก เพื่อท าการติดตามและรายงานขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน ให้แก่
ผูรั้บผดิชอบเพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที ตลอดจนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

/  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

/  



ความเห็นเพิม่เติม: 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ไดรั้บมอบหมายใหป้ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน
จากภายนอก เพื่อท าการติดตามและรายงานขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน ให้แก่
ผูรั้บผดิชอบและฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
 

 
 



  บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                                  เอกสำรแนบ 5                                                                      หนำ้ 1 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

กำรมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรบับรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยระบบท่ีดีจะช่วยป้องกัน 
บรหิำรจดักำรควำมเส่ียง หรือลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้กับบรษิัท ซึ่งจะช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำม
เป้ำหมำย วตัถุประสงคท์ี่ก ำหนดไวไ้ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และใหค้วำมมั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินมีกำรเปิดเผยขอ้มลู
อย่ำงเพียงพอและเชื่อถือได ้เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนของบรษิัทเป็นไปตำม กฎ ระเบียบ ประกำศ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงสำมำรถป้องกนัทรพัยสิ์นจำกกำรทจุรติ และควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดย
มี 1 ท่ำน เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอท่ีจะสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย  
1. นำงขวญัธิดำ วฒันวรกิจกลุ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยพิศทุธ์ิ อำรีมิตร  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
3. พญ. เรณ ู อบุล  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละครัง้ไดพ้ิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
โดยเชิญผูบ้รหิำรเขำ้รว่มประชมุตำมวำระท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเชิญผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตจำกบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
และผูต้รวจสอบภำยในจำกบริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกัด เขำ้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้เท็จจริง ผลกำรตรวจสอบบญัชี  ผล
กำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และหลกัฐำนประกอบในแต่ละไตรมำส ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทในดำ้นต่ำงๆ 5 ส่วน ตำมแนวทำงของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบดว้ย 1.กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 2.กำรประเมิน
ควำมเส่ียง (Risk Assessment) 3.กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 4.ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ขอ้มูล (Information and Communication) 5.ระบบติดตำม (Monitoring Activities) ซึ่งไดร้บัควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
จำกฝ่ำยบรหิำร และฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

ดงันัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอ เหมำะสม 
และสอดคลอ้งกบัแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์(ส ำนักงำน ก.ล.ต.) ซึ่งประเมิน และใหค้วำมเห็นโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยบริษัทไดจ้ัดให้มี
บคุลำกรเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิัท และบริษัทย่อยในแต่ละระบบงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกนักำร
ใชท้รพัยสิ์นในทำงทุจริต รวมถึงกำรจดัใหม้ีระบบกำรดูแลที่เหมำะสมส ำหรบัธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ และ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 
 
                                                                                             บรษิัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

         นำงขวญัธิดำ วฒันวรกิจกลุ 
                                                                                                                          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(เดิมช่ือ “วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั”) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 
          (เดิมช่ือ “วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั”) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) และ     
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งต้นน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ      
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด ข้าพเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 ในปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเน้ือหาของการรวม
ธุรกิจในกลุ่มบริษัท และพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
เน่ืองจากการรับโอนสินทรัพยห์ลกัท่ีมีเน้ือหาเป็นนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ดงันั้น บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงการโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัของบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทั ไบโอพูล จ ากดั บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั  และบริษทั แพนไซเอน็ซ์ 
1999 จ ากดั โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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2. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติ  และในปี 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฎิบติั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่ อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชวิ้ธีการดงัต่อไปน้ี 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  
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- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้ง

ในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ี
พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั")

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) (จดัประเภทใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.2, 7 8,293,521.50         7,319,316.76         1,551,752.43         5,362,902.14         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 1.2, 6.2, 8 174,753,281.55     140,301,056.25     170,208,222.02     137,401,183.78     
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 4.1, 9 7,740,945.40         13,023,013.00       7,740,945.40         13,023,013.00       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1.2, 10 61,714,683.91       59,688,201.70       48,675,393.05       46,407,619.98       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.3 -                        -                        -                        8,000,000.00         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1.2, 11 3,524,166.16         4,720,164.71         3,231,155.07         3,756,265.74         
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 256,026,598.52     225,051,752.42     231,407,467.97     213,950,984.64     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        32,999,980.00       999,980.00            
อุปกรณ์ - สุทธิ 1.2, 13, 33 103,122,735.80     82,255,778.62       102,408,969.42     81,750,446.75       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1.2, 14, 33 13,378,911.74       12,388,391.81       13,378,911.74       12,388,391.81       
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 3, 23.2 62,150,887.24       -                        45,148,273.82       -                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 7,699,745.96         9,744,045.61         7,195,478.90         9,744,045.61         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.2, 16 45,714,658.85       -                        44,470,407.64       -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.2, 6.2, 17 4,010,442.42         2,162,190.00         2,954,402.42         2,162,210.00         
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 236,077,382.01     106,550,406.04     248,556,423.94     107,045,074.17     

รวมสินทรัพย์ 492,103,980.53     331,602,158.46     479,963,891.91     320,996,058.81     

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       4  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั")

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่) (จดัประเภทใหม่)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 1.2, 18 155,783,928.49     104,632,438.02     155,783,928.49     104,177,966.13     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1.2, 6.4, 19 58,665,304.41       69,288,931.85       56,513,887.82       54,630,955.90       
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 4.1 7,284,554.98         36,368,399.40       7,284,554.98         36,368,399.40       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 6.5, 23.1 2,765,932.04         -                        2,530,954.17         -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 5,666,661.24         -                        5,666,661.24         -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,496,756.37         13,069,566.96       2,496,756.37         13,069,566.96       
หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 115,721.08            -                        115,721.08            -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.2, 21 4,166,423.76         897,302.66            4,156,318.78         743,382.18            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 236,945,282.37     224,256,638.89     234,548,782.93     208,990,270.57     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 3, 6.5, 23.1 41,697,722.89       -                        29,324,715.70       -                        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 20 9,111,120.99         -                        9,111,120.99         -                        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 15,557,651.78       16,785,044.04       15,054,645.78       16,120,859.04       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 66,366,495.66       16,785,044.04       53,490,482.47       16,120,859.04       

รวมหน้ีสิน 303,311,778.03     241,041,682.93     288,039,265.40     225,111,129.61     
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

            ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
(ปี 2562: หุ้นสามญั 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 24 200,000,000.00     55,000,000.00       200,000,000.00     55,000,000.00       

            ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
(ปี 2562: หุ้นสามญั 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 24 140,000,000.00     55,000,000.00       140,000,000.00     55,000,000.00       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 3,361,196.00         -                        3,361,196.00         -                        
ก าไรสะสม

            ทุนจดทะเบียนจดัสรรแลว้
         ส ารองตามกฎหมาย 25 6,858,311.54         1,910,758.37         6,858,311.54         1,910,758.37         
           ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38,572,694.96       33,649,717.16       41,705,118.97       38,974,170.83       
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 188,792,202.50     90,560,475.53       191,924,626.51     95,884,929.20       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2, 2.2 -                        -                            -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 188,792,202.50     90,560,475.53       191,924,626.51     95,884,929.20       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 492,103,980.53     331,602,158.46     479,963,891.91     320,996,058.81     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       5  



บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด")

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6.6 490,206,402.11       453,186,748.00       471,183,016.48       416,568,256.31       

รายไดค้่าเช่า 40,331,374.96         39,190,929.24         40,331,374.96         39,055,504.00         

รวมรำยได้ 530,537,777.07       492,377,677.24       511,514,391.44       455,623,760.31       

ตน้ทนุขายและบริการ (261,111,132.58)     (234,902,719.62)     (254,331,564.60)     (223,546,555.07)     

ตน้ทนุค่าเช่า (21,214,293.60)       (20,752,518.97)       (21,214,293.60)       (17,090,804.55)       

รวมต้นทุนขำย (282,325,426.18)     (255,655,238.59)     (275,545,858.20)     (240,637,359.62)     

ก ำไรขั้นต้น 248,212,350.89       236,722,438.65       235,968,533.24       214,986,400.69       

รายไดอ่ื้น 6.6 511,306.55              5,917,972.39           627,571.14              9,886,093.35           

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 6.6, 30 (84,095,463.77)       (92,104,129.57)       (76,657,857.84)       (81,149,527.52)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6.6, 24, 30 (94,639,007.46)       (88,016,211.92)       (91,894,356.32)       (69,021,904.00)       

ตน้ทนุทางการเงิน (8,051,509.93)         (11,020,143.05)       (7,717,608.54)         (5,178,994.65)         

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 61,937,676.28         51,499,926.50         60,326,281.68 69,522,067.87 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (10,347,895.71)       (14,313,806.29)       (10,867,436.37)       (13,998,294.82)       

ก ำไรส ำหรับปี 51,589,780.57         37,186,120.21         49,458,845.31         55,523,773.05         

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 22 4,102,188.00           -                          4,025,820.00           -                          

ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับรายการท่ีจะไม่

ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 15 (820,437.60)            -                          (805,164.00)            -                          

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 3,281,750.40           -                          3,220,656.00           -                          

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 54,871,530.97         37,186,120.21         52,679,501.31         55,523,773.05         

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 51,589,780.57         45,268,791.94         49,458,845.31         55,523,773.05         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                          (8,082,671.73)         -                          -                          

51,589,780.57         37,186,120.21         49,458,845.31         55,523,773.05         

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 54,871,530.97         45,268,791.94         52,679,501.31         55,523,773.05         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                          (8,082,671.73)         -                          -                          

54,871,530.97         37,186,120.21         52,679,501.31         55,523,773.05         

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 27 0.32                         0.41                         0.30                         0.50                         

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 163,324,205            110,000,000            163,324,205            110,000,000            

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั")

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน ของบริษทัอ่ืน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ก าไรจากการ รวมส่วนของ ก่อนการรวมธุรกิจ
ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย ส ารอง ประมาณการตามหลกั ผูถื้อหุน้ ภายใตก้าร

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ โดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร คณิตศาสตร์ประกนัภยั ของบริษทัฯ ควบคุมเดียวกนั รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 55,000,000.00             -                               500,000.00                  7,530,803.88               -                               63,030,803.88             (66,459,665.24)            (3,428,861.36)              
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :

รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.2 -                               -                               -                               8,660,879.71               -                               8,660,879.71               -                               8,660,879.71               

ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ 2.2 -                               -                               -                               -                               -                               -                               29,238,398.79             29,238,398.79             
โอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 -                               -                               -                               -                               -                               -                               27,144,720.47             27,144,720.47             

ส ารองตามกฎหมาย 25 -                               -                               1,410,758.37               (1,410,758.37)              -                               -                               -                                   -                               
จ่ายเงินปันผล 26 -                               -                               -                               (26,400,000.00)            -                               (26,400,000.00)            23,430,000.00             (2,970,000.00)              
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้เดิม -                               -                               -                               -                               -                               -                               (5,271,300.00)              (5,271,300.00)              
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                               -                               -                               -                               -                               -                               517.71                         517.71                         
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               45,268,791.94             -                               45,268,791.94             (8,082,671.73)              37,186,120.21             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) 55,000,000.00             -                               1,910,758.37               33,649,717.16             -                               90,560,475.53             -                                   90,560,475.53             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่เคยรำยงำนไว้ 55,000,000.00             -                               1,910,758.37               33,649,717.16             -                               90,560,475.53             (27,144,720.47)            63,415,755.06             
รายการปรับปรุงโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 -                               -                               -                               -                               -                               -                               27,144,720.47             27,144,720.47             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  - หลงัปรับปรุง 55,000,000.00             -                               1,910,758.37               33,649,717.16             -                               90,560,475.53             -                               90,560,475.53             
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :

โอนไปก าไรสะสม 22 -                               -                               -                               3,281,750.40               (3,281,750.40)              -                               -                               -                               
เพ่ิมทุน 24 85,000,000.00             -                               -                               -                               -                               85,000,000.00             -                               85,000,000.00             
การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 24 -                               3,361,196.00               -                               -                               -                               3,361,196.00               -                               3,361,196.00               
ส ารองตามกฎหมาย 25 -                               -                               4,947,553.17               (4,947,553.17)              -                               -                               -                               -                               
จ่ายเงินปันผล 26 -                               -                               -                               (45,001,000.00)            -                               (45,001,000.00)            -                               (45,001,000.00)            
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               51,589,780.57             3,281,750.40               54,871,530.97             -                               54,871,530.97             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 140,000,000.00           3,361,196.00               6,858,311.54               38,572,694.96             -                               188,792,202.50           -                               188,792,202.50           

หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก าไรจากการ

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก จากการจ่าย จดัสรรแลว้ ประมาณการตามหลกั

หมายเหตุ และช าระแลว้ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร คณิตศาสตร์ประกนัภยั รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 55,000,000.00               -                                 500,000.00                    11,261,156.15               -                                   66,761,156.15               
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ส ารองตามกฎหมาย 25 -                                 -                                 1,410,758.37                 (1,410,758.37)                -                                   -                                 
จ่ายเงินปันผล 26 -                                 -                                 -                                 (26,400,000.00)              -                                   (26,400,000.00)              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 55,523,773.05               -                                   55,523,773.05               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 55,000,000.00               -                                 1,910,758.37                 38,974,170.83               -                                   95,884,929.20               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 55,000,000.00               -                                 1,910,758.37                 38,974,170.83               -                                   95,884,929.20               
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

โอนไปก าไรสะสม 22 -                                 -                                 -                                 3,220,656.00                 (3,220,656.00)                  -                                 
เพ่ิมทนุ 24 85,000,000.00               -                                 -                                 -                                 -                                   85,000,000.00               
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -                                 3,361,196.00                 -                                 -                                 -                                   3,361,196.00                 
ส ารองตามกฎหมาย 25 -                                 -                                 4,947,553.17                 (4,947,553.17)                -                                   -                                 
จ่ายเงินปันผล 26 -                                 -                                 -                                 (45,001,000.00)              -                                   (45,001,000.00)              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 49,458,845.31               3,220,656.00                   52,679,501.31               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 140,000,000.00             3,361,196.00                 6,858,311.54                 41,705,118.97               -                                   191,924,626.51             

หน่วย:  บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด")
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (จดัประเภทใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน :

ก าไรสุทธิ 51,589,780.57            37,186,120.21            49,458,845.31            55,523,773.05            

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 23,174,104.59            18,579,945.64            22,691,079.97            654,672.75                 

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) 57,486.25                   1,440,176.53              (519,036.23)                705,705.67                 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,019,808.24              2,654,364.60              3,104,619.24              2,626,428.15              

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9

(ปี 2562 : โอนกลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 259,429.69                 (2,384,181.21)             259,429.69                 (3,296,134.08)             

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              60,998.78                   

ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น -                              (765.58)                       -                              (765.58)                       

(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 1,876,557.65              (1,267,271.55)             1,876,557.65              (1,063,988.97)             

ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมสญัญาอนุพนัธ์ 115,721.08                 -                              115,721.08                 -                              

ผลต่างจากการไดรั้บยกเวน้ค่าเช่า 128,067.59                 -                              -                              -                              

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,361,196.00              -                              3,361,196.00              -                              

ดอกเบ้ียรับ (2,382.89)                    (39,196.75)                  (169,207.53)                (3,846,967.42)             

ค่าใชจ่้ายตน้ทนุทางการเงิน 8,051,509.93              11,020,143.05            7,717,608.54              5,178,994.65              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,347,895.71            14,313,806.29            10,867,436.37            13,998,294.82            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 101,979,174.41          81,503,141.23            98,764,250.09            70,541,011.82            

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (29,908,597.80)           (11,051,668.07)           (28,263,410.74)           41,434,893.77            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (2,083,968.46)             (4,459,187.10)             (1,748,736.84)             (46,871,145.91)           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,195,998.55              (2,678,511.13)             525,110.67                 (3,306,359.34)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,848,252.42)             (1,205,190.12)             (792,192.42)                (1,681,975.00)             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (15,533,546.52)           26,027,463.00            (3,078,869.90)             32,955,364.45            

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (29,083,844.42)           5,177,855.74              (29,083,844.42)           5,177,855.74              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,269,121.09              2,780,007.40              3,412,936.60              (1,502,592.95)             

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 27,986,084.43            96,093,910.95            39,735,243.04            96,747,052.58            

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (19,696,844.25)           (18,082,062.06)           (19,696,844.25)           (7,499,882.02)             

จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (145,012.50)                -                              (145,012.50)                -                              

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 8,144,227.68              78,011,848.89            19,893,386.29            89,247,170.56            

 หน่วย:  บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด")
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (จดัประเภทใหม่)

 หน่วย:  บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน :

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              188,996.22                 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                              -                              (32,000,000.00)           (749,985.00)                
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (41,678,772.50)           -                              (41,678,772.50)           -                              

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              8,000,000.00              124,900,000.00          

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              -                              (203,700,000.00)         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 123,840.22                 934.63                        123,840.22                 934.63                        

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (38,965,308.82)           (7,894,933.73)             (38,719,076.86)           (968,219.72)                

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,039,125.96)             (12,388,391.81)           (1,039,125.96)             (12,388,391.81)           

เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการใชสิ้นทรัพย์ (12,127,970.11)           -                              (9,305,883.57)             -                              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน (4,035,886.33)             -                              (2,791,635.14)             -                              

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 481,393.29                 39,196.75                   648,217.94                 3,367,957.01              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (97,241,830.21)           (20,243,194.16)           (116,762,435.87)         (89,348,708.67)           

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ :

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 51,151,490.47            (86,047,245.61)           51,605,962.36            27,538,966.13            

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (10,419,661.96)           (9,824.89)                    (7,460,288.76)             -                              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17,000,000.00            -                              17,000,000.00            -                              

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,222,217.77)             -                              (2,222,217.77)             -                              

เงินสดจ่ายเงินปันผล (45,001,000.00)           (8,241,300.00)             (45,001,000.00)           (26,400,000.00)           

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 85,000,000.00            -                              85,000,000.00            -                              

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (5,436,803.47)             (11,020,143.05)           (5,864,555.96)             (5,178,994.65)             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 90,071,807.27            (105,318,513.55)         93,057,899.87            (4,040,028.52)             

รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั

ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                              8,660,879.71              -                              -                              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                              29,238,398.78            -                              -                              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 974,204.74                 (9,650,580.33)             (3,811,149.71)             (4,141,566.63)             

เงินสดลดลงจากการโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                              (1,103,047.17)             -                              -                              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 7,319,316.76              18,072,944.26            5,362,902.14              9,504,468.77              
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 8,293,521.50              7,319,316.76              1,551,752.43              5,362,902.14              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ :

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 52,871,335.53            -                              37,615,337.32            -                              

ซ้ืออุปกรณ์โดยการหกักลบหน้ีกบัเงินใหกู้ย้มื

ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              -                              70,800,000.00            

ซ้ืออุปกรณ์โดยการหกักลบหน้ีกบัเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              -                              8,757,087.81              

รับโอนหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              -                              4,197,280.89              
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บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั”) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลซ่ึง
จดัตั้ง มีภูมิล ำเนำ และประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์และ
วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ มีส ำนักงำนใหญ่ตั้ งอยู่ เลขท่ี 634/4 ซอยรำยค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ                  
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัแปรสภำพจำก
บริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั โดยบริษทัฯ  จดทะเบียนกำรแปรสภำพ
บริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจำกเดิม “บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั” เป็น บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) กบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ย่ี เทรดดิ้ง จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 65.28 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 88.75  

1.2 กำรจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2547 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจ ำนวน 5 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ ได้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 55 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเตม็จ ำนวนแลว้  

ในเดือนกนัยำยน 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกำรแปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้0.50 บำท รวมถึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 
55 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 400 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) 
และเพ่ิมทุนท่ีช ำระแลว้ของบริษทัฯ จำกเดิม 55 ลำ้นบำท เป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 140 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
280 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) 

บริษทัฯ ได้เข้ำซ้ือหุ้นในบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกัด ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 1 ล้ำนบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) บริษทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษทัจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2561 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อด ำเนินธุรกิจกำรค้ำปลีกและ
จ ำหน่ำยเคร่ืองใชท้ำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 บริษทัย่อยดงักล่ำว ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
ทุนเป็นจดทะเบียน 33 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 3,300,000 หุ้น ๆ ละ 10 บำท โดยบริษทัฯ เขำ้ถือหุ้นในบริษทัย่อยน้ีในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมใหม่และไดช้ ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนครบถว้นแลว้ 
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นอกจำกนั้นในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯ ได้รับโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์เคมีภณัฑ์ และวสัดุ
อุปกรณ์กำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั ไบโอ 
สเปส จ ำกดั และรับโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นคำ้ปลีกจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี  โฮลดิ้ง จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 
จ ำกดั โดยบริษทัฯ ไดท้ยอยรับซ้ือสินคำ้คงเหลือและเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และวสัดุอุปกรณ์กำรแพทย์ จำกบริษทั     
วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 จ ำกดั และในวนัส้ินปี 2562 บริษทัไดรั้บ
โอนสินทรัพยถ์ำวร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแพทยท์ั้งหมดจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกัด ซ่ึง ณ วนัท่ีรับโอนสินทรัพย์
ดงักล่ำว บริษทัฯ ไม่ไดรั้บสินทรัพยสุ์ทธิอื่นใดจำกกำรรับโอนส่วนงำนดงักล่ำว   

ในปี 2563 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพิ้จำรณำเน้ือหำของกำรรวมธุรกิจในกลุ่มบริษทัขำ้งตน้ และพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
กำรจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เน่ืองจำกกำรรับโอนสินทรัพย์หลักท่ีมีเน้ือหำ            
เป็นนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดงันั้น บริษทัฯ ไดมี้กำรปรับปรุงกำรโอนกลบั
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัของบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั 
ไบโอพูล จ ำกัด บริษทั ไบโอ สเปส จ ำกัด  และบริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ำกัด โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี 
 

ตามท่ีรายงาน

ไวเ้ดิม

 

รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8,422,363.93       (1,103,047.17)     7,319,316.76       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 145,135,373.43   (4,834,317.18)     140,301,056.25   
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 60,872,435.66     (1,184,233.96)     59,688,201.70     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,789,565.88       (69,401.17)          4,720,164.71       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทนุเผ่ือขาย 60,423.81            (60,423.81)          -                      
อุปกรณ์ - สุทธิ 94,732,449.58     (88,279.15)          94,644,170.43     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 51,788.78            (51,788.78)          -                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 1,616,546.11       (1,616,546.11)     -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,333,595.25       (2,171,405.25)     2,162,190.00       

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 157,650,225.08   (53,017,787.06)   104,632,438.02   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 48,943,398.04     20,345,533.81     69,288,931.85     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,549,212.46       (5,651,909.80)     897,302.66          

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (27,144,720.47)   27,144,720.47     -                      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
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ตามท่ีรายงาน

ไวเ้ดิม

 

รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (27,144,720.47)   27,144,720.47     -                      

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 13,020,381.41     (24,072,049.48)   (11,051,668.07)   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,955,413.52       24,072,049.48     26,027,463.00     

เงินสดลดลงจากการโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืน

ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      (1,103,047.17)     (1,103,047.17)     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 8,422,363.93       (1,103,047.17)     7,319,316.76       

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

 
 

ทั้งน้ี กำรปรับปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมแต่อยำ่งไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำม
และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”)  

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ได้ท ำขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี           
26 ธนัวำคม 2562 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
หลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และ
ค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ี ผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดจ ำนวนสินทรัพย์และหน้ีสินนั้น ๆ ดังนั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งข้อสมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะ
งวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัเป็นกำรปรับโครงสร้ำง
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ดังนั้น กำรน ำเสนองบกำรเงินรวมน้ีจึงได้จัดท ำเพ่ือสะท้อนฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัโดยถือเสมือนว่ำ
บริษทัในกลุ่มไดด้ ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรรวมธุรกิจกนัมำตั้งแต่รอบบญัชีแรกท่ีน ำเสนอ 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย และบริษทั
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั (AND) ไทย ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 100

บริษทัภายใตก้ารควบคุมดียวกนั *

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(เฉพาะส่วนงานธุรกิจการแพทย์ และธุรกิจการคา้ปลีก -                 -                 

และการคา้ปลีก)

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั (BSP) ไทย จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                 -                 

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั (PAN) ไทย ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                 -                 

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                 -                 

     * บริษทัภายใตก้ารควบคุมดียวกนัไดมี้การโอนธรุกิจเสร็จส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

อตัราร้อยละการถือหุ้น
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มูลฐานในการจัดท างบการเงินรวมภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจกำรแพทย ์กลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 
เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ตอ้งน ำเสนองบกำรเงินรวมภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั เพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มธุรกิจกำรแพทย ์และกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรจ ำแนกส่วนงำนกลุ่มธุรกิจ
กำรแพทย ์และกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก ออกจำกส่วนงำนอื่นในงบกำรเงินของบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั โดยมี
เกณฑใ์นกำรจ ำแนกส่วนงำน ดงัน้ี 

1. มูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงำนธุรกิจกำรแพทย์และธุรกิจกำรค้ำปลีก ใช้ยอดคงเหลือท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน 

2. มูลค่ำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนธุรกิจกำรแพทยแ์ละธุรกิจกำรคำ้ปลีก 
2.1 ใชร้ำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน 
2.2 ในกรณีท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์จ ำนวนพนักงำน หรือพ้ืนท่ีใช้สอย 

ตำมควำมเหมำะสม 

3. เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงงบกำรเงินรวมเสมือนหน่ึงกำรรวมกิจกำรของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกนัเกิดขึ้นตั้งแต่รอบบญัชีแรกท่ีน ำเสนอ รำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มบริษทัที่อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนัโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งนอกเหนือกลุ่มบริษทัเป็นผูช้  ำระ ไดแ้สดงรำยกำรบญัชีคู่กับ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงในก ำไรสะสมรวม 

ข) บริษทัฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม  

2.3 บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2563) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดั
ให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ ซ่ึงสรุป
กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั และผลกระทบไดด้งัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน            
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ
ในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
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กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัที่ 17 

ผลกระทบต่องบกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งสองกลุ่มมำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด
(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีผลกระทบไม่มีสำระส ำคญัต่อก ำไรสะสมต้นงวด    
ยกเวน้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สัญญาเช่า 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็นสิทธิกำรใช้
สินทรัพยโ์ดยมีมูลค่ำเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำ
หรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรกหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ คิดลดดว้ย
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัท่ีน ำมำค ำนวณ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เท่ำกบัร้อยละ 4.73 – 6.23 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่

สิทธิการใชสิ้นทรัพย  ์- สุทธิเพ่ิมข้ึน 62,150,887.24     52,871,335.53    45,148,273.82     37,615,337.32    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี - สุทธิเพ่ิมข้ึน 2,765,932.04       8,407,680.61      2,530,954.17       5,759,667.45      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิเพ่ิมข้ึน 41,697,722.89     44,463,654.92    29,324,715.70     31,855,669.87    

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

คา่เส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 5,781,231.30                   4,705,759.97                   

ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน 2,514,157.93                   1,700,621.31                   

กลบัรายการคา่ใชจ่้ายจากการไดรั้บยกเวน้คา่เช่า (1,132,420.66)                 -                                  

คา่เช่าลดลง (6,984,141.53)                 (5,464,431.18)                 

ก าไรลดลง 178,827.04                      941,950.10                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
กำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอยำ่งมีสำระส ำคญั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีป่รับปรุงใหม่ 

ในเดือนมกรำคม 2564 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
(ปรับปรุง 2563)  ซ่ึงไดมี้กำรปรับปรุงโดยเพ่ิมแนวทำงผอ่นปรนในทำงปฏิบติั 2 เร่ือง ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีไดรั้บกำรยินยอมให้ลดค่ำเช่ำเน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ทั้งน้ี ผูเ้ช่ำอำจเลือก
ไม่ประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ำว่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยให้บนัทึกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำนั้น
เสมือนว่ำ “ไม่ใช่กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ” ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 
 

2) กรณีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

ค. แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำง
บญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19)  

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
กำรจัดท ำงบกำรเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำ มำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำโดยทยอยปรับ
ลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำก
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง
และบนัทึกผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 
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ง. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                          
1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

บริษทัฯ ต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้น
จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยบริษทัฯ จะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัฯ คำดว่ำจะมีสิทธิ
ไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ในปลำยปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัให้มีวิธีปฏิบติัในกำรดูแลสินคำ้ท่ีลูกคำ้ส่ังซ้ือสินคำ้แลว้และฝำกไวใ้นสถำนท่ีของ   
บริษทัฯ โดยมีกำรโอนกำรควบคุมสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ และบริษทัฯรับรู้รำยไดจ้ำกรำยกำรโอนกำรควบคุมสินคำ้ดงักล่ำว            
ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 โดยมีผลกระทบต่องบกำรเงินดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี

รายไดจ้ากสินคา้คงเหลือท่ีจดัเกบ็ในพ้ืนท่ีของบริษทั

ท่ีมีการโอนการควบคุมแลว้ 22,451,640.50         14,166,074.75         

ผลต่อก าไรสุทธิ 10,505,452.14         6,910,183.72           

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้พร้อมกำรให้บริกำร (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรำยไดจ้ะปันส่วนตำม
สัดส่วนให้กบัสินคำ้ท่ีส่งมอบและภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรให้บริกำรท่ีรวมอยู่ในสัญญำโดยให้มีควำมสัมพนัธ์กบัรำคำ
ขำยแบบเอกเทศของสินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจำก
สัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  

บริษทัฯรับรู้รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบันกำรเงินทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝำก
ประเภทท่ีต้องจ่ำยคืนเม่ือส้ินระยะเวลำท่ีก ำหนด และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่อง ซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำนอ้ย 

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงจ ำนวนเงินท่ีถึงลูกคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรับกำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรตำมปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ี
มีส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุหน้ีและรับรู้ผล
ขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้
คงเหลือค ำนวณตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน  

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือและตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติหักดว้ยตน้ทุนหรือค่ำใชจ้่ำยส่วน
เพ่ิมท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

 

 



21 

4.5 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการ 

กำรจัดประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจ
ในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซ่ึงไม่
สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

การวัดมูลค่า 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลคำ่
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง
กับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ต้นทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีท ำได ้3 วิธี โดยขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง เป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณ
โดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน
และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่น พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
แสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 
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• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึง
ท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้กำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดั
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะตอ้งจดั
ประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำร
หน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำท่ี
เกิดรำยกำร 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรทุนต้องแสดงตรำสำรทุนโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม และบันทึกก ำไรขำดทุนจำกกำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมเขำ้ก ำไรหรือขำดทุน หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทของตรำสำรทุน 

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนยกเวน้สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับ
กำรป้องกนัควำมเส่ียง 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 

กำรด้อยค่ำ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพย์
ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจำก
ภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ประเมินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิต
เกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยมีขอ้ยกเวน้
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ 

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน บริษทัฯจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
มูลค่ำของเงินลงทุน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.7 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 

                 จ ำนวนปี 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์   3  
 เคร่ืองตกแต่ง   5  
 เคร่ืองใชส้ ำนกังำน   5  
 อุปกรณ์เคร่ืองใช ้   5  
 เคร่ืองมือแพทย ์ 10  
 ยำนพำหนะ   5  

กลุ่มบริษทั ทบทวนวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุน  

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ
บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี       
                  จ ำนวนปี 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                               3, 10  

ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้วิธีกำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะ
ทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวยงัคงมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
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4.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภท ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุน สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำรำคำตำมบัญชีของสินทรัพยด์ังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน      
(รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ ตำมปกติธุรกิจหรือมูลค่ำจำกกำรใช้แล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ) โดยพิจำรณำจำก
สินทรัพย ์  แต่ละรำยกำรหรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใน
งบก ำไรขำดทุนหรือลดส่วนเกินในกรณีสินทรัพยน์ั้นเคยตีรำคำเพ่ิม และไดบ้นัทึกเป็นส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเพ่ิมไว้
ในส่วนของผูถื้อหุ้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวไม่
มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลงโดยบนัทึกในบญัชี “รำยไดอ้ื่น” หรือน ำไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

4.10 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

4.11 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับ
พนกังำน  

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนักงำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบับริษทัตลอด
ระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลด
เป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้  กำรประมำณกำรหน้ีสิน
ดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร 
(ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน ใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั โดย
รับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั ตน้ทุนบริกำรในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจำกหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ ซ่ึงรวมถึง   
ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
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4.12 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ  หรือถูกควบคุมโดย
บริษทัฯไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม
ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำร
วำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึก
ในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

4.14 สัญญำเช่ำ 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะ
เป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับ
ช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำ
โดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระ
ใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
ประมำณกำรต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพย์อ้ำงอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ 
สินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใดๆ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ 
เร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หำกอตัรำนั้น 
ไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

• กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
• กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ 

เร่ิมมีผล 
• จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
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• รำคำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำดงักล่ำว
เป็นค่ำเช่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริษทัจะยกเลิก     
สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยใช้
วิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุด
อำยุสัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชพ้ิจำรณำโดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยุ
กำรใชป้ระโยชน์ของอำคำร และอุปกรณ์  

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมประมำณกำรอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยกุำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ันกว่ำ ดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 6, 20  ปี  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซ่ึงอำจ
เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

• กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 
• กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
• กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัตอ้ง
รับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ อย่ำงไรก็ตำม     
ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต า่ 

กลุ่มบริษทัอำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะส้ัน ซ่ึงเป็นสัญญำ
เช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

สัญญาเช่า – กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนก
ประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่ำสัญญำนั้นโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บว่ำสัญญำเช่ำมีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หำกเป็นไป
ตำมนั้น สัญญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภท
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
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สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ี
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงิน
คำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำโดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทน
คงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดย
ลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนอำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำ
เส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึง
มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ้่ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรให้เช่ำ 

4.15 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน  

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไร
ทำงบญัชีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน      
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้      
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร  แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้
หกัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมจ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดในแต่ละงวดบญัชีตำม
เกณฑป์ระมวลรัษฎำกร 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
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4.16 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำน เป็นกำรน ำเสนอมุมมองของผูบ้ริหำรในกำรรำยงำนขอ้มูลส่วนงำน โดยขอ้มูลส่วนงำนอำ้งอิงจำก
ขอ้มูลภำยในท่ีไดร้ำยงำนต่อผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ หมำยถึงส่วนงำนภูมิศำสตร์ท่ีท ำหนำ้ท่ีให้บริกำรในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีเฉพำะเจำะจง
ซ่ึงมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและผลตอบแทนของกำรด ำเนินงำนในสภำพแวดลอ้มทำง
เศรษฐกิจอื่น 

4.17 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ในระหว่ำงปี โดยถือเสมือนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นเกิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 
กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้       
กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ือง
ท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน
และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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5.1 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ได้
บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 

5.2 ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำส ำหรับสินค้ำเก่ำ และเส่ือมคุณภำพ 

กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั และเส่ือมคุณภำพ หรือเม่ือรำคำตลำดหรือรำคำ
ทดแทนลดลง เพื่อให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของสินคำ้คงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกกำรหมุนเวียน
และกำรเส่ือมสภำพ และรำคำตลำดหรือรำคำทดแทนของสินคำ้คงเหลือประเภทต่ำงๆ 

5.3 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำมีกำรด้อยค่ำ เม่ือพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยด์ังกล่ำวลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงกำร
ประมำณกำรดงักล่ำวขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรขำดทุน 

5.4 อำคำร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรของอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกของอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่ม
บริษทั โดยจะทบทวนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเม่ืออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกท่ีเคย
ประมำณกำรไว ้หรือเม่ือมีกำรเลิกใชง้ำนหรือหมดสภำพกำรใชง้ำน 

5.5 สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและ
สภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือก
นั้นภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมี
นยัส ำคญัซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิม่ – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า   

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้นจึงใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่ม
บริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำร
กูย้ืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชใ้นสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ี
คลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 
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5.6 ประมำณกำรหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนั ตำม
กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสีย
ทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือ 

5.7 ผลประโยชน์พนักงำน  

มูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดย
ประกอบดว้ยสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงสมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนและอตัรำกำรลำออก กำร
เปล่ียนแปลงของสมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน รำยละเอียดสมมติฐำนท่ีส ำคญั
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 22 

5.8 คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผล
ของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

5.9 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมิน
มูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชดุ้ลยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตั้งขอ้สมมติฐำนซ่ึงส่วนใหญ่อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู ่ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

6. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรถือหุ้น
ระหว่ำงกนั หรือกำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมเง่ือนไขและ
เกณฑท่ี์ไดร้ะบุในสัญญำระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น 
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6.1 ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกิจ

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั (AND) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงในปี 2562 เป็นบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั (BSP) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั (PAN) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการทางการแพทย์

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั พฒันาโปรแกรมซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายรถขนส่งกา๊ซธรรมชาติ,ขายปลีกถงับรรจุกา๊ซ

คอมแพรสเซอร์สถานีหลกับริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุ้นใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอ่ืน และการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

Dara Investment Limited ฮ่องกง มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอ่ืน

*ซ่ึงปัจจุบนัไม่ไดด้  าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ลว้  

ยอดคงเหลือระหว่ำงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

6.2 ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 670,000.00            552,500.00            670,000.00            552,500.00            
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                        32,053.97              -                        -                        
บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 9,900.00                -                        -                        -                        

679,900.00            584,553.97            670,000.00            552,500.00            
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                        1,004,362.29         -                        620,454.47            
ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                        427,127.67            -                        427,127.67            
บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                        -                        -                        51,882.74              
รวม -                        427,127.67            -                        479,010.41            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม)่

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 559,748.64        258,858.58        249,971.04        258,858.58        

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั 12,063.56          -                     12,063.56          -                     

รวม 571,812.20        258,858.58        262,034.60        258,858.58        

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั

เงินประกนัการเช่า 4,035,886.35     -                     2,791,635.14     -                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 1,056,060.00     -                     -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

6.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 ยอดคงเหลือ
 1 มกราคม 2563

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

31 ธนัวาคม 2563
บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน :

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั 8,000,000.00       -                        (8,000,000.00)        -                          
รวม 8,000,000.00       -                        (8,000,000.00)        -                          

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัฯ ให้กูยื้มเงินแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในอตัรำดอกเบ้ีย MOR เฉล่ียของธนำคำรพำณิชย ์4 แห่งบวก 0.5% ต่อปี 
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6.4 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม)่

เจ้าหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                      7,187,909.37      -                      -                      
บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั -                      5,381,695.12      -                      -                      

-                      12,569,604.49    -                      -                      

เจ้าหนี้ค่าซ้ือทรัพย์สิน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                      8,757,087.81      -                      8,757,087.81      
(ซ้ือในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 74.35 ลา้นบาท)

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                      1,177,748.00      -                      1,056,089.44      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 101,156.20         -                      81,150.34           -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท

 

6.5 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (หมายเหตุ 23.2)

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 47,523,865.53   52,871,335.53   33,213,233.56   37,615,337.32   

หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 23.1)

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 44,463,654.93   52,871,335.53   31,855,669.87   37,615,337.32   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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6.6 รำยกำรบัญชีที่ส ำคัญที่เกิดกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีเกิดกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 1,408,879            2,128,505            1,408,879            2,128,505            ราคาตลาด

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 77,061                 -                       -                       -                       ราคาตลาด

บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 9,252                   -                       -                       -                       ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                       -                       -                       6,867,648            ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -                       -                       -                       516,604               ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -                       -                       -                       693,991               ตามสญัญา

    ดอกเบ้ียรับ -                       -                       -                       3,686,828            ตามสญัญา

บริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                       -                       -                       84,270                 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                       -                       -                       325,788               ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอพูล จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                       -                       -                       90,751                 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -                       -                       -                       45,467                 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    ดอกเบ้ียรับ -                       -                       -                       159,792               ตามสญัญา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 762,568               -                       92,518                 139,859,581        ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั 1,486,137            -                       1,486,137            5,615,681            ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั -                       -                       -                       731,850               ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั 276,943               -                       -                       -                       ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 24,390                 -                       24,390                 -                       ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    คา่ใชจ่้ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย -                       -                       168,300               -                       ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ 2,406,312            -                       2,190,163            3,781,516            ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ 3,379,431            -                       3,376,084            2,538,796            ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ -                       -                       -                       1,474,691            ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ -                       1,295,000            -                       1,295,000            ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 234,736               -                       234,736               -                       ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา

ซ้ือทรัพย์สิน

บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 147,350            -                   147,350            -                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั 1,722,100         -                   1,722,100         -                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 46,767              74,814,394       46,767              74,352,419       ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั 214,953            -                   -                   -                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ซ้ือเงนิลงทุนในหุ้นสามญั (หมายเหตุ 16)

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 41,678,773       -                   41,678,773       -                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

จ่ายเงนิปันผล

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 39,938,388       -                   39,938,388       23,430,000       ตามท่ีประกาศจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
 

6.7 ภำระผูกพนัจำกสัญญำบริกำรกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง - บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้รับบริกำร 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของค่ำบริกำรในอนำคตตำมสัญญำท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

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

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั

ไม่เกิน 1 ปี 1,345,686.12       1,345,686.12       1,150,376.28       1,150,376.28       

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,382,744.48       5,382,744.48       4,601,505.12       4,601,505.12       

เกิน 5 ปี 3,376,129.68       4,721,815.80       1,749,797.28       2,900,173.56       

รวม 10,104,560.28     11,450,246.40     7,501,678.68       8,652,054.96       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

สัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ ระหว่ำงบริษทัและบริษทัยอ่ย (บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั) กบั 
บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั (ผูใ้ห้บริกำร) โดยสัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนมีระยะเวลำกำรเช่ำ 6 ปี และ
สัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี อตัรำค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำร
คลงัสินคำ้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำทต่อเดือน โดยสัญญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป 
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6.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
และ 2562 ดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,850,828.97    24,588,617.97    25,850,828.97    19,285,562.97    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 496,187.42         379,284.67         496,187.42         379,284.67         

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 347,369.86         256,167.73         347,369.86         256,167.73         

รวม 26,694,386.25    25,224,070.37    26,694,386.25    19,921,015.37    

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะ
ผูบ้ริหำร และให้แก่ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
อนัไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ และผูซ่ึ้งด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และให้หมำยรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำย
งำนบญัชี หรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ  

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 

 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

เงินสด 95,000.00                            150,000.00                80,000.00              135,000.00 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั           8,187,863.99           6,110,052.11           1,461,094.92           4,168,637.49 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์                10,657.51           1,059,264.65                10,657.51           1,059,264.65 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           8,293,521.50           7,319,316.76           1,551,752.43           5,362,902.14 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แยกตำมอำยุลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ีกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนีก้ารค้า

เช็ครับล่วงหนา้ 51,368.34             576,721.22           51,368.34             501,721.22           
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 100,788,910.68    103,024,182.08    97,504,848.10      100,684,540.68    
ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ :

     เกินก าหนดช าระ 1- 60 วนั 53,514,439.17      23,232,672.04      53,339,942.95      23,232,672.04      
     เกินก าหนดช าระ 61- 90 วนั 3,124,251.50        2,673,107.00        2,976,136.56        2,673,107.00        
     เกินก าหนดช าระ 91- 180 วนั 10,129,700.64      4,185,791.83        9,908,849.19        4,175,791.83        
     เกินก าหนดช าระ 181 - 365 วนั 2,444,159.84        566,370.67           2,412,045.00        566,370.67           
     เกินก าหนดช าระมากกวา่ 365 วนั -                        767,930.65           -                        767,930.65           
รวมลูกหน้ีการคา้ 170,052,830.17    135,026,775.49    166,193,190.14    132,602,134.09    
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (423,737.69)         (164,308.00)         (423,737.69)         (164,308.00)         

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 169,629,092.48    134,862,467.49    165,769,452.45    132,437,826.09    

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        1,004,362.29        -                                    620,454.47 

   ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        427,127.67           -                        479,010.41           
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 571,812.20           258,858.58           262,034.60           258,858.58           
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 2,612,115.94        1,992,162.22        2,274,479.04        1,848,956.23        
   เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน             671,448.80          1,047,551.75             655,943.80 1,047,551.75        
   รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 1,268,812.13        708,526.25           1,246,312.13        708,526.25           
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,124,189.07        5,438,588.76        4,438,769.57        4,963,357.69        
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 174,753,281.55    140,301,056.25    170,208,222.02    137,401,183.78    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 164,308.00           3,889,159.21       164,308.00           3,460,442.08       
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 259,429.69           -                       259,429.69           -                       
ลดลงระหวา่งปี -                       (2,384,181.21)      -                       (3,296,134.08)      
ลดลงจากการโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
     ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       (1,340,670.00)      -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 423,737.69           164,308.00           423,737.69           164,308.00           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสงสัยจะสูญแสดงอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ในงบก ำไรขำดทุน 

9. สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แยกตำมอำยุจำกวนัท่ีโอนกำรควบคุมในสินคำ้แลว้ และยงั
ไม่ไดเ้รียกช ำระ ไดด้งัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา
ท่ีโอนการควบคุมในสินคา้แลว้และยงัไม่ไดเ้รียกช าระ :

     1- 60 วนั 5,516,772.40               6,598,846.54               
     61- 90 วนั 1,639,523.00               392,438.28                  
     91- 180 วนั 538,500.00                  2,654,849.35               
     181 - 365 วนั 46,150.00                    1,989,674.00               
     เกินกวา่ 365 วนั -                               1,387,204.83               
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 7,740,945.40               13,023,013.00             

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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10. สินค้ำคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

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

(ปรับปรุงใหม่)

สินคา้ระหวา่งทาง 11,572,257.37      11,302,608.41      11,572,257.37      11,302,608.41      
สินคา้ส าเร็จรูป 49,529,113.42      50,293,913.40      37,289,805.12      35,810,717.24      
งานระหวา่งท า 2,579,119.48        -                        -                        -                        
หกั ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (1,965,806.36)      (1,908,320.11)      (186,669.44)         (705,705.67)

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 61,714,683.91      59,688,201.70      48,675,393.05      46,407,619.98      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

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

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 1,908,320.11        1,276,493.57        705,705.67           -                        
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 576,522.48           1,440,176.53        -                        705,705.67           
ลดลงระหวา่งปี (519,036.23)         -                        (519,036.23)         -                        
ลดลงจากการโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
     ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                        (808,349.99)         -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 1,965,806.36        1,908,320.11        186,669.44           705,705.67           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ผลขำดทนุจำกกำรตีรำคำสินคำ้ลดลงแสดงอยูใ่นตน้ทนุขำย ในงบก ำไรขำดทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 



40 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 421,291.50             182,266.87             413,576.69             171,587.08             
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 106,523.13             2,976,227.66          -                          2,180,554.13          
เงินทดรองจ่าย 2,768,700.00 1,402,309.00          2,768,700.00          1,402,309.00          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 227,651.53             159,361.18             48,878.38               1,815.53                 

รวม 3,524,166.16          4,720,164.71          3,231,155.07          3,756,265.74          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั

บริษทัย่อย

31 ธนัวาคม

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

31 ธนัวาคม

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

31 ธนัวาคม

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

31 ธนัวาคม

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั 100.00        100.00       33.00          1.00           33.00           1.00           29.87          (1.90)          

รวม 33.00           1.00           

ทนุเรียกช าระแลว้ มูลคา่สุทธิตามบญัชี
สดัส่วนเงินลงทนุ

(ร้อยละ) วิธีราคาทนุ

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2562  บริษทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทัย่อยคือ บริษทั วินเนอร์ย่ี เทรดดิ้ง 
จ ำกดั ให้แก่บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั จ ำนวน 99,998 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.89 บำท บริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นแลว้จ ำนวน 
0.19 ลำ้นบำท โดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะ
กิจกำร 

เ ม่ือวันท่ี  17 เมษำยน  2563 บริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นทุนจดทะเบียน  33 ล้ำนบำท แบ่งเป็น  3,300,000  
หุ้น ๆ ละ 10 บำท โดยบริษทัฯ เขำ้ถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมใหม่และได้
ช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนครบถว้นแลว้ 
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13. อุปกรณ์ - สุทธิ 

อุปกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ปรับปรุงและจดัประเภทใหม่) 1,321,455.83                         15,400.00        63,050.00    1,728,927.05    74,680,471.71      5,893,710.90    -                     83,703,015.49      
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี 2,639,971.97                         15,400.00        -               1,907,138.69    33,796,359.56      261,214.95       345,223.65        38,965,308.82      
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (127,583.20)                          -                   -               -                    -                        -                    -                     (127,583.20)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,833,844.60                         30,800.00        63,050.00    3,636,065.74    108,476,831.27    6,154,925.85    345,223.65        122,540,741.11    

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ปรับปรุงและจดัประเภทใหม่) 114,601.21                            2,968.28          6,796.06      5,098.04           519,623.28           798,150.00       -                     1,447,236.87        
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 690,812.31                            5,523.38          12,632.31    1,141,559.24    16,068,601.71      55,382.47         -                     17,974,511.42      
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (3,742.98)                               -                   -               -                    -                        -                    -                     (3,742.98)              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 801,670.54                            8,491.66          19,428.37    1,146,657.28    16,588,224.99      853,532.47       -                     19,418,005.31      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ปรับปรุงและจดัประเภทใหม่) 1,206,854.62                         12,431.72        56,253.94    1,723,829.01    74,160,848.43      5,095,560.90    -                     82,255,778.62      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,032,174.06                         22,308.34        43,621.63    2,489,408.46    91,888,606.28      5,301,393.38    345,223.65        103,122,735.80    

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี
2562 18,407,525.08      
2563 17,974,511.42      

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 4,047,306.00                     5,936,326.54        456,715.51         10,290,278.26       216,504,720.49         14,242,675.80       -                         251,478,022.60             
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี 1,007,500.19                     15,400.00             63,050.00           242,861.49            7,233,893.90             -                         12,271,254.04       20,833,959.62               
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (111,560.00)                       -                        (270,103.81)       (2,884,614.76)       (24,608,881.45)          -                         -                         (27,875,160.02)              
หกั จดัประเภทจากการรับโอนสินทรัพย์ (2,514,188.38)                    -                        -                      (2,963,445.30)       (120,391,333.32)        (7,790,558.36)       -                         (133,659,525.36)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตามท่ีรายงานเดิม) 2,429,057.81                     5,951,726.54        249,661.70         4,685,079.69         78,738,399.62           6,452,117.44         12,271,254.04       110,777,296.84             
หกั โอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

ก่อนการร่วมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (972,351.98)                       (5,936,326.54)      (186,611.70)       (2,956,152.64)       (4,057,927.91)            (558,406.54)           -                         (14,667,777.31)              
หกั จดัประเภทใหม่ (135,250.00)                       -                        -                      -                         -                             -                         (12,271,254.04)      (12,406,504.04)              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ปรับปรุงและจดัประเภทใหม่) 1,321,455.83                     15,400.00             63,050.00           1,728,927.05         74,680,471.71           5,893,710.90         -                             83,703,015.49               

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,967,952.33                     5,930,280.76        456,638.46         7,660,600.49         133,537,336.25         8,068,396.14         -                         158,621,204.43             
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 705,374.62                        8,884.04               6,796.11             821,639.12            15,799,441.51           1,065,389.68         -                         18,407,525.08               
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (58,977.15)                         -                        (270,051.81)       (2,622,162.92)       (24,373,165.01)          -                         -                         (27,324,356.89)              
หกั จดัประเภทจากการรับโอนสินทรัพย์ (2,514,188.38)                    -                        -                          (2,963,445.30)       (120,391,333.32)        (7,790,558.36)       -                         (133,659,525.36)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตามท่ีรายงานเดิม) 1,100,161.42                     5,939,164.80        193,382.76         2,896,631.39         4,572,279.43             1,343,227.46         -                         16,044,847.26               
หกั โอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

ก่อนการร่วมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (967,447.98)                       (5,936,196.52)      (186,586.70)       (2,891,533.35)       (4,052,656.15)            (545,077.46)           -                         (14,579,498.16)              
หกั จดัประเภทใหม่ (18,112.23)                         -                        -                      -                         -                             -                         -                         (18,112.23)                     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ปรับปรุงและจดัประเภทใหม่) 114,601.21                        2,968.28               6,796.06             5,098.04                519,623.28                798,150.00            -                         1,447,236.87                 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,079,353.67                     6,045.78               77.05                  2,629,677.77         82,967,384.24           6,174,279.66         -                         92,856,818.17               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ปรับปรุงและจดัประเภทใหม่) 1,206,854.62                     12,431.72             56,253.94           1,723,829.01         74,160,848.43           5,095,560.90         -                         82,255,778.62               

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม่) 693,795.64                         15,400.00       43,400.00    2,325,967.24    74,680,471.71        5,431,735.82     -                   83,190,770.41        
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี 2,639,971.97                      15,400.00       -               1,875,860.00    33,796,359.56        46,261.68          345,223.65      38,719,076.86        
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (127,583.20)                       -                  -               -                    -                          -                     -                   (127,583.20)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,206,184.41                      30,800.00       43,400.00    4,201,827.24    108,476,831.27      5,477,997.50     345,223.65      121,782,264.07      

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม่) 28,560.17                           2,968.28         6,473.45      84,548.48         519,623.28             798,150.00        -                   1,440,323.66          
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 680,587.70                         5,523.38         8,696.49      1,137,345.74    16,068,601.71        35,958.95          -                   17,936,713.97        
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (3,742.98)                           -                  -               -                    -                          -                     -                   (3,742.98)                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 705,404.89                         8,491.66         15,169.94    1,221,894.22    16,588,224.99        834,108.95        -                   19,373,294.65        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม่) 665,235.47                         12,431.72       36,926.55    2,241,418.76    74,160,848.43        4,633,585.82     -                   81,750,446.75        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,500,779.52                      22,308.34       28,230.06    2,979,933.02    91,888,606.28        4,643,888.55     345,223.65      102,408,969.42      

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี

2562 654,672.75             

2563 17,936,713.97        

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
อุปกรณ์มีรำคำทุนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมซ่ึงไดห้ักค่ำเส่ือมรำคำเต็มมูลค่ำแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2563 ในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 6.79 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจ ำนวน 6.33 ลำ้นบำท 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม)่ 135,250.00            12,271,254.04       12,406,504.04       

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี 43,600.00              995,525.96            1,039,125.96         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 178,850.00            13,266,780.00       13,445,630.00       

หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม)่ (18,112.23)             -                         (18,112.23)             

ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (48,606.03)             -                         (48,606.03)             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (66,718.26)             -                         (66,718.26)             

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (จดัประเภทใหม)่ 117,137.77            12,271,254.04       12,388,391.81       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 112,131.74            13,266,780.00       13,378,911.74       

 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

 โปรแกรม

ระหวา่งติดตั้ง
 รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยแสดงในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

2563 2562
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 48,606.03               18,112.23               

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย: บำท
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
     ผลประโยชน์พนกังาน 2,698,886.18        525,285.63           -                        3,224,171.81        707,796.15           (820,437.60)          3,111,530.36        

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง -                        -                        -                        -                        5,816.82               -                        5,816.82               

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้
     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 4,027,134.21                 2,318,736.85 -                        6,345,871.06        (3,146,260.13)       -                        3,199,610.93        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 692,088.43           (659,226.82)          -                        32,861.61             51,885.94             -                        84,747.55             

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง -                        141,141.13           -                        141,141.13           252,020.13           -                        393,161.26           

ค่าเส่ือมราคา -                        -                        -                        -                        729,381.77           -                        729,381.77           

สญัญาเช่า -                        -                        -                        -                        175,497.27           -                        175,497.27           
รวม 7,418,108.82                 2,325,936.79 -                        9,744,045.61        (1,223,862.05)       (820,437.60)          7,699,745.96        

งบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2562 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
     ผลประโยชน์พนกังาน 1,859,430.00        1,364,741.81        -                        3,224,171.81        591,921.35           (805,164.00)          3,010,929.16        

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง -                        -                        -                        -                        5,816.82               -                        5,816.82               

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้
     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 4,027,134.21                 2,318,736.85 -                        6,345,871.06               (3,146,260.13) -                        3,199,610.93        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 692,088.43           (659,226.82)          -                        32,861.61             51,885.94             -                        84,747.55             

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง -                                    141,141.13 -                        141,141.13           (103,807.25)          -                        37,333.88             

ค่าเส่ือมราคา -                                                   -   -                                                   -               729,381.77 -                        729,381.77           

สญัญาเช่า -                                                   -   -                                                   -               127,658.79 -                        127,658.79           
รวม 6,578,652.64        3,165,392.97        -                        9,744,045.61        (1,743,402.71)       (805,164.00)          7,195,478.90        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 9,124,033.66      16,639,743.08    9,124,033.66      17,163,687.79    

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 1,223,862.05      (2,325,936.79)    1,743,402.71      (3,165,392.97)    
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,347,895.71    14,313,806.29    10,867,436.37    13,998,294.82    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
กำรกระทบยอดเพ่ือหำอตัรำภำษทีี่แท้จริง 

2563 2562 2563 2562
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 61,937,676.28    51,499,926.50    60,326,281.68    69,522,067.87    
อตัราภาษีท่ีใช้ 20% 20% 20% 20%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 12,387,535.26    10,299,985.30    12,065,256.34    13,904,413.57    
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 1,328,188.29      782,283.39         1,324,951.83      437,155.01         
ภาษีเงินไดจ้ากก าไร(ขาดทุน)ระหวา่งกนั (484,632.31)       1,483,193.95      -                      -                      
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (2,554,221.70)    (1,499,092.86)    (2,522,771.80)    (343,273.76)       
ผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 345,118.94         3,365,296.36      -                      -                      

อ่ืนๆ (674,092.77)       (117,859.85)       -                      -                      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,347,895.71    14,313,806.29    10,867,436.37    13,998,294.82    
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 17% 28% 18% 20%

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

บริษทัฯ ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
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16. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

ระดบัของ มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ราคาทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ราคาทุน
มูลค่ายติุธรรม ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทัไม่จดทะเบียน
     ในตลาดหลกัทรัพย์ ระดบั 3 41,678,772.50               -                    41,678,772.50   -                                 -                    -                    
เงินประกนัการเช่า ระดบั 3 -                                 4,035,886.35    4,035,886.35     -                                 -                    -                    
รวม 41,678,772.50               4,035,886.35    45,714,658.85   -                                 -                    -                    

31 ธนัวาคม 2563

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

1 มกราคม 2563

 

ระดบัของ มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ราคาทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ราคาทุน
มูลค่ายติุธรรม ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทัไม่จดทะเบียน
     ในตลาดหลกัทรัพย์ ระดบั 3 41,678,772.50               -                    41,678,772.50   -                                 -                    -                    
เงินประกนัการเช่า ระดบั 3 -                                 2,791,635.14    2,791,635.14     -                                 -                    -                    
รวม 41,678,772.50               2,791,635.14    44,470,407.64   -                                 -                    -                    

31 ธนัวาคม 2563

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2563

 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นกับบริษัท วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกัด เพ่ือซ้ือหุ้นสำมัญในบริษัท 
โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำเทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด จ ำนวน 250,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.55 ในรำคำหุ้นละ 
166.08 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 41.68 ลำ้นบำท บริษทัฯไดจ้่ำยค่ำหุ้นดงักล่ำวครบถว้นแลว้  

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหุ้นสำมญั - บริษทัไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประเมินโดยฝ่ำย
บริหำรของบริษทัฯ โดยใชเ้กณฑป์ระเมินมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นสำมญัดว้ยวิธีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach: DCF) ข้อสมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินรำคำดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำกำรเติบโตของรำยได้  
อตัรำผลตอบแทน และอตัรำส่วนคิดลด 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

เงินมดัจ า 503,400.00           6,400.00               503,400.00           6,400.00               

เงินประกนั 260,629.00           355,790.00           260,649.00           355,810.00           

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,056,060.00        -                        -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,190,353.42        1,800,000.00        2,190,353.42        1,800,000.00        
รวม 4,010,442.42        2,162,190.00        2,954,402.42        2,162,210.00        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย : บาท
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
และเงินกูย้มืระยะสั้น 53,300,000.00     41,000,000.00     53,300,000.00     41,000,000.00     

ทรัสตรี์ซีท 102,483,928.49   63,632,438.02     102,483,928.49   63,177,966.13     
รวม 155,783,928.49   104,632,438.02   155,783,928.49   104,177,966.13   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย : บาท

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 

2563

31 ธนัวาคม 

2562

31 ธนัวาคม 

2563

31 ธนัวาคม 

2562

(ปรับปรุงใหม่)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

และเงินกูย้ืมระยะสั้น 153.00             122.00             153.00             122.00             

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 213.00             153.00             208.00             148.00             

รวม 366.00             275.00             361.00             270.00             

อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา

อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา

วงเงิน (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

อตัราดอกเบ้ีย

 
กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจำกธนำคำร เพื่อประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับ       
ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและเงินสกุลบำท ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 3.65                      3.00                      3.65                      3.00                      
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นบาท) 170.00                  100.00                  170.00                  100.00                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งซ่ึงค ้ำประกนัโดยบรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯ ร่วมค ้ำประกนั 
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19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

เจ้าหนีก้ารค้า

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       12,569,604.49     -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 35,823,864.71     27,798,263.34     35,696,769.45     27,372,656.00     

รวมเจา้หน้ีการคา้ 35,823,864.71     40,367,867.83     35,696,769.45     27,372,656.00     

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 370,641.57          489,196.26          -                       -                       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 16,003,197.69     14,214,775.11     14,504,454.82     13,217,980.14     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 101,156.20          -                       81,150.34            -                       
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       8,757,087.81       -                       8,757,087.81       
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       1,177,748.00       -                       1,056,089.44       
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัอ่ืน 6,366,444.24       4,282,256.84       6,231,513.21       4,227,142.51       

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,841,439.70     28,921,064.02     20,817,118.37     27,258,299.90     
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 58,665,304.41     69,288,931.85     56,513,887.82     54,630,955.90     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินกูย้มืระยะยาว 14,777,782.23      -                       
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,666,661.24)       -                       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 9,111,120.99        -                       

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน 17 ลำ้นบำท 

เงินกูยื้มระยะยำวค ้ำประกนัโดยบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงและกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯ  

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำเงินกูย้ืมขำ้งตน้ระบุให้บริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำ 
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21. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - คา้งจ่าย            841,118.83 702,791.70          841,118.83          702,791.70          
ภาษีขาย - รอเรียกเก็บ -                       65,705.94            -                       40,590.48            
เจา้หน้ีกรมสรรพากร         3,315,199.95 -                       3,315,199.95       -                       
อ่ืนๆ              10,104.98 128,805.02          -                       -                       
รวม         4,166,423.76            897,302.66         4,156,318.78            743,382.18 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

22. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนและค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนกังำนในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี   

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,351,366.50     10,433,677.54   16,785,044.04  4,795,419.43   9,335,260.01    14,130,679.44   

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทนุบริการในอดีต -                    -                    -                    816,104.00      -                    816,104.00        

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 723,948.10        1,094,159.22     1,818,107.32    540,656.86      1,023,546.38    1,564,203.24     

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 186,916.17        195,312.75        382,228.92       199,186.21      74,871.15         274,057.36        

การวดัมูลคา่ของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -                    819,472.00        819,472.00       -                   -                    -                     

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ก าไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ (4,102,188.00)   -                    (4,102,188.00)   -                   -                    -                     

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี -                    (145,012.50)      (145,012.50)      -                   -                    -                     

ยอดคงเหลือส้ินปี      3,160,042.77    12,397,609.01    15,557,651.78     6,351,366.50    10,433,677.54     16,785,044.04 

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน รวม

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน รวม

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี
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ยอดคงเหลือตน้ปี 6,216,875.51     9,903,983.53     16,120,859.04   2,683,127.97   6,614,022.03   9,297,150.00    

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทนุบริการในอดีต -                    -                    -                    816,104.00      -                  816,104.00       

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 689,501.10        968,918.22        1,658,419.32     540,656.86      995,609.93      1,536,266.79    

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 182,777.17        183,523.75        366,300.92        199,186.21      74,871.15        274,057.36       

รับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    1,977,800.47   2,219,480.42   4,197,280.89    

การวดัมูลคา่ของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -                    1,079,899.00     1,079,899.00     -                   -                  -                   

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ก าไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ (4,025,820.00)   -                    (4,025,820.00)   -                   -                  -                   

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี -                    (145,012.50)      (145,012.50)      -                   -                  -                   

ยอดคงเหลือส้ินปี      3,063,333.78    11,991,312.00    15,054,645.78     6,216,875.51    9,903,983.53   16,120,859.04 

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน รวม

เงินชดเชยเม่ือ

ออกจากงาน รวม

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืน

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี

 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี  

รับรู้ในก าไรขาดทุน 2563 2562 2563 2562
ค่าใชจ่้ายในการขาย 476,244.00           739,669.01           476,244.00           739,669.01           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,543,564.24        1,914,695.59        2,628,375.24        1,886,759.14        
รวม 3,019,808.24        2,654,364.60        3,104,619.24        2,626,428.15        

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอี่น

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั 4,102,188.00        -                        4,025,820.00        -                        

งบการเงินรวม
หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้
ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชย
ไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย 400 วนั กฎหมำยดังกล่ำวจะมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป          
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นคำ่ใชจ้่ำยทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำย
มีผลบงัคบัใช ้คือไตรมำสท่ี 2 ของปี 2562 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังำน
ท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของ
จงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยู่จนเกษียณในอนำคตอย่ำงสมเหตุสมผล ประมำณกำร
จำกตำรำงมรณะไทย ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำกำรลำออก ประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีตตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 

สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 

 

 

2563 2562 2563 2562

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัราคิดลด 1.50 - 1.51 2.45 - 3.17 1.51 3.17

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 4.85 3.80 - 4.70 4.85 4.7

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน

อายุน้อยกวา่ 20 ปี 33 20 - 33 33 33

อายุตัง้แต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 31 8 - 28 31 28

อายุตัง้แต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 25 9 - 20 25 20

อายุตัง้แต่ 40 ปี ถึง 59 ปี 16 8 - 16 16 8

อายุตัง้แต่ 60 ปีข้ึนไป - - - -

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกั แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

อตัราเพ่ิมข้ึน 0.5% อตัราลดลง 0.5% อตัราเพ่ิมข้ึน 0.5% อตัราลดลง 0.5%
อตัราคิดลด (450,094.00)          473,882.00           (434,831.00)          457,752.00           
อตัราการข้ึนเงินเดือน 452,853.00           (434,951.00)          437,490.00           (420,247.00)          
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (121,323.00)          138,171.00           (125,988.00)          133,241.00           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

หน่วย: บาท
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23. สัญญำเช่ำ 

23.1 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธ ิ

31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี :

     จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 4,344,962.52      10,921,838.52    4,051,592.76      7,460,288.76      

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,579,030.48)     (2,514,157.91)     (1,520,638.59)     (1,700,621.31)     

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
          ภายในหน่ึงปี - สุทธิ

2,765,932.04      8,407,680.61      2,530,954.17      5,759,667.45      

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี :

     จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 62,065,817.49    66,410,780.01    39,636,386.05    43,687,978.81    

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (20,368,094.60)   (21,947,125.09)   (10,311,670.35)   (11,832,308.94)   

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 41,697,722.89    44,463,654.92    29,324,715.70    31,855,669.87    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

สัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ ระหว่ำงบริษทัและบริษทัยอ่ย (บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั) กบั บริษทั            วิน
เนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั (ผูใ้ห้เช่ำ) โดยสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนมีระยะเวลำกำรเช่ำ 6 ปี จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีท ำสัญญำ
เป็นระยะเวลำ 4 เดือน และสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีท ำสัญญำ
เป็นระยะเวลำ 36 เดือน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือนส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 0.54 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวน 0.43 ลำ้นบำท โดยตอ้งจ่ำยเงินประกนัควำมเสียหำยตำมสัญญำส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 9.23 ลำ้นบำท และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 5.50 ลำ้นบำท โดยสัญญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัที่ 22 พฤษภำคม 2563 บริษทัย่อย (บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั) ไดร้ับกำรยกเวน้กำรคิดค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและ
อำคำรคลงัสินคำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 จนถึง 30 เมษำยน 2564  
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รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,871,335.53                  37,615,337.32                  

เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 2,514,157.93                    1,700,621.31                    

กลบัรายการดอกเบ้ียจากการไดรั้บการยกเวน้ค่าเช่า (502,176.57)                      -                                    

เงินจ่ายช าระ (10,419,661.96)                 (7,460,288.76)                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 44,463,654.93                  31,855,669.87                  

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (2,765,932.04)                   (2,530,954.17)                   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 41,697,722.89                  29,324,715.70                  

หน่วย : บาท

 

23.2 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ  จำกสัญญำเช่ำขำ้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2563 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,871,335.53                  37,615,337.32                  

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 15,060,783.01                  12,238,696.47                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 67,932,118.54                  49,854,033.79                  

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                                   -                                   

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (5,781,231.30)                  (4,705,759.97)                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (5,781,231.30)                  (4,705,759.97)                  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,871,335.53                  37,615,337.32                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 62,150,887.24                  45,148,273.82                  

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร

หน่วย: บาท
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24. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมติักำรแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

2) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จำกเดิมท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท จ ำนวน 5,500,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 
บำท จ ำนวน 110,000,000 หุ้น 

3) อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 55 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 110,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50
บำท) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนจ ำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เพือ่เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 170,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 
85 ลำ้นบำท และเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจ ำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 60 ลำ้นบำท  

บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นและจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2563 และ
วนัท่ี 8 กนัยำยน 2563 ตำมล ำดบั บริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจำกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ครบถว้นแลว้จ ำนวน     
85 ลำ้นบำทในเดือนกนัยำยน 2563 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมญั 

จ านวนหุน้
มูลค่าต่อหุน้

(บาท)
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,500,000.00       10.00                   55,000,000.00     

เปล่ียนแปลงมูลหุน้ท่ีตราไว้ 110,000,000.00   0.50                     55,000,000.00     

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 290,000,000.00   0.50                     145,000,000.00   

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 400,000,000.00   0.50                     200,000,000.00   

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในระหว่ำงไตรมำส 3 ปี 2563 ผูบ้ริหำรของบริษทัไดรั้บทรำบว่ำมีกำรโอนขำยหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมให้กบัผูถื้อหุ้นใหม่ รำยกำร
ดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดว้ดัมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิในกำรซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีซ้ือหุ้น
คร้ังแรก และวนัท่ีใชสิ้ทธิในกำรเพ่ิมทุน โดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นท่ีก ำหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำยและบนัทึก
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม ๆ กบัรับรู้กำรเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวนเงิน 3.36 ลำ้นบำท 
ไวใ้นค่ำใชจ้่ำยบริหำร พร้อมกบัรับรู้ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ในส่วนของผูถื้อหุ้นในจ ำนวนเดียวกนั 

25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะ
มีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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26. เงินปันผลจ่ำย 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่จัดสรรคงเหลือ ณ ไตรมำส 1 ปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำหุ้นละ 8.182 บำท จ ำนวน 
5,500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 45 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2563 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2562  เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2562 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอัตรำหุ้นละ 4.80 บำท จ ำนวน 5,500,000 หุ้น         
เป็นจ ำนวนเงิน 26.40 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 

27. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงวิธีกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้ปี (หน่วย: หุน้) 110,000,000       110,000,000       110,000,000       110,000,000       
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกระหวา่งปี 53,324,205         -                      53,324,205         -                      
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ระหวา่งปี (ขั้นพ้ืนฐาน) 163,324,205       110,000,000       163,324,205       110,000,000       

ก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 51,589,780.57    45,268,791.94    49,458,845.31    55,523,773.05    

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.32                     0.41                    0.30                    0.50                    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ และขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ท่ี  
กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำบนพ้ืนฐำนของ
รำยได้ผลประกอบกำร ก ำไรขั้นต้น และสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับส่วนงำนหรือท่ีสำมำรถ 
ปันส่วนให้ส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรหลักทำงธุรกิจคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์และ
เทคโนโลยี โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยเท่ำนั้น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนธุรกิจ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
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2563 2562 2563 2562 2563 2562
รายไดจ้ากการขายและบริการ 471.18           429.22           19.02             23.96             490.20           453.18           
รายไดค้่าเช่า 40.33             39.19             -                -                40.33             39.19             
รวมรายได้ 511.51           468.41           19.02             23.96             530.53           492.37           

ตน้ทุนขายและบริการ (253.09)         (228.48)         (8.02)             (6.42)             (261.11)         (234.90)         
ตน้ทุนค่าเช่า (21.21)           (20.75)           -                -                (21.21)           (20.75)           
รวมต้นทุนขาย (274.30)         (249.23)         (8.02)             (6.42)             (282.32)         (255.65)         

ก าไรขั้นต้น 237.21           219.18           11.00             17.54             248.21           236.72           
รายไดอ่ื้น 0.51               5.92               
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (84.09)           (92.10)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (94.64)           (88.02)           
ตน้ทุนทางการเงิน (8.05)             (11.02)           
ก าไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ 61.94             51.50             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (10.35)           (14.31)           
ก าไรส าหรับปี 51.59             37.19             
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4.10               -                
ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับรายการท่ีจะไม่

ถูกจดัประเภทรายการใหม่ (0.82)             -                
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 3.28               -                
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 54.87             37.19             

งบการเงินรวม
รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์

การแพทย์
รวม

รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์
 อ่ืนๆ

หน่วย: ลา้นบาท
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31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

สินคา้คงเหลือ 61.71                         59.69                         
อุปกรณ์ - สุทธิ 103.12                       82.26                         
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 62.15                         -                             
สินทรัพยอ่ื์น 265.12                       189.65                       
สินทรัพยร์วม 492.10                       331.60                       

หน่วย: ลา้นบาท
งบการเงินรวม

 
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย  ประมำณร้อยละ 10 
ของรำยไดร้วม 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

29.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์
หลำยแห่ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม)่

หนงัสือค ้าประกนั 52.61                    49.18                    52.61                    49.18                    

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
 

29.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำจำ้งและสัญญำบริกำรท่ีท ำกบับุคคลภำยนอก 
ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สญัญาบริการท่ีปรึกษาทางการเงิน 0.68                      1.28                      

สญัญาจา้งพฒันาและติดตัง้ซอฟตแ์วร์ 0.58                      1.50                      

สญัญาบริการตรวจสอบภายใน 0.43                      -                        

สญัญาจา้งเหมาปรับปรุงอาคารส านกังาน 2.09                      -                        

สญัญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 1.58                      -                        

สญัญาท่ีปรึกษาและบริการงานส่ือสารองคก์ร 0.82                      -                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: ลา้นบาท
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30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส ำคัญ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 120,482        121,480        114,258        107,004        

คา่ใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย 10,627          22,529          9,521            12,690          

คา่จา้งและบริการ 10,713          4,804            10,202          10,429          

คา่ท่ีปรึกษาและคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 7,352            11,501          6,882            7,766            

คา่ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,751            4,850            4,751            4,843            

คา่เส่ือมราคา 23,174          18,408          22,691          655               

คา่ใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,361            -                3,361            -                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พนับาท

 

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง             
และด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

คือควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัท่ีระบุไว ้ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ บริษทัฯไม่มี
กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเป็นเป็นสำระส ำคญั ส่วนควำมเส่ียงอื่นท่ีเกิดจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติ ตำม
สัญญำ บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวค้รบแลว้ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำม
บญัชีทำงสินทรัพยห์ลงัจำกหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทัฯ ในงวดปัจจุบนั 
และงวดต่อๆไป และเน่ืองจำกบริษทัฯ มีเจำ้หน้ีท่ีมีภำระดอกเบ้ีย จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีอำจจะเปล่ียนแปลงได ้

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคัญอันเก่ียว เน่ืองจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
กลุ่มบริษทัไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสัุญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 
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สกุลเงิน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ดอลลาห์สหรัฐ 891,732.96         -                     27,135,517.05    -                     (118,862.20)        -                     
ดอลลาห์สิงคโปร์ 34,593.58           -                     1,274,098.75      -                     3,829.95             -                     
ยโูร 8,347.00             -                     189,810.78         -                     (688.83)              -                     

934,673.54         -                     28,599,426.58    -                     (115,721.08)        -                     

เงินตราต่างประเทศ จ านวนเงินท่ีไดต้ามสญัญา (บาท) หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ (บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯ ใช้วิธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณรำคำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยื้ม เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
แสดงรำคำตำมบญัชี ซ่ึงเท่ำกบัรำคำยุติธรรมโดยประมำณ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมีภำระอตัรำ
ดอกเบ้ียส่วนใหญ่ลอยตวัตำมอตัรำตลำด แสดงรำคำตำมบญัชี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ 

33. รำยกำรปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ 

ในระหว่ำงปีบริษทัฯ ไดมี้กำรปรับปรุงงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ        
ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ขอ้ 1.2 และไดมี้กำรจดัประเภทบำงรำยกำรในแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม
2562 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดั
ประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯสรุปไดด้งัน้ี 
 

หลงัปรับปรุง

ตามหมายเหตุ 1.2  จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อุปกรณ์ - สุทธิ 94,644,170.43        (12,388,391.81)       82,255,778.62        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ -                          12,388,391.81        12,388,391.81        

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายไดอ่ื้น 2,621,838.31          3,296,134.08          5,917,972.39          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (84,720,077.84)       (3,296,134.08)         (88,016,211.92)       

งบกระแสเงนิสด

  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (20,283,325.54)       12,388,391.81        (7,894,933.73)         

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          (12,388,391.81)       (12,388,391.81)       

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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ตามท่ีรายงาน

ไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อุปกรณ์ - สุทธิ 94,138,838.56        (12,388,391.81)       81,750,446.75        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ -                          12,388,391.81        12,388,391.81        

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตน้ทนุคา่เช่า (11,653,066.38)       5,437,738.17          (17,090,804.55)       

รายไดอ่ื้น 6,589,959.27          (3,296,134.08)         9,886,093.35          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (71,163,508.09)       (2,141,604.09)         (69,021,904.00)       

งบกระแสเงนิสด

  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (13,356,611.53)       12,388,391.81        (968,219.72)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          (12,388,391.81)       (12,388,391.81)       

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
34. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2564  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรำหุ้นละ 0.1489 บำท จ ำนวน 280 ลำ้นหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 
41.69 ลำ้นบำท โดยจะจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวภำยในหน่ึงเดือนนบัจำกวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั 

35. กำรอนุมตัิงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ ์2564 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั”) 

ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
          (เดิมช่ือ “วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ของ
บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี                    
ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติั และในปี 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฎิบติั 

2. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 บริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
งบการเงินไดร้วมผลกระทบของรายการดงักล่าวตามมูลฐานท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 
 
 
 
 
(นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2563



บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ "บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,033,704.71           8,422,363.93             8,933,138.83             5,362,902.14             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4.2, 6 167,538,159.94         145,135,373.43         164,019,196.14         137,401,183.78         

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 1,658,159.00             13,023,013.00           1,658,159.00             13,023,013.00           

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 73,989,251.33           60,872,435.66           60,139,775.50           46,407,619.98           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                             -                             -                             8,000,000.00             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 3,859,084.86             4,789,565.88             3,645,907.56             3,756,265.74             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 274,078,359.84         232,242,751.90         238,396,177.03         213,950,984.64         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                             -                             32,999,980.00           999,980.00                

อุปกรณ์ - สุทธิ 10 113,384,141.45         94,732,449.58           112,811,671.50         94,138,838.56           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 24,289.01                  51,788.78                  -                             -                             

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 3, 19.2 54,746,784.55           -                             37,677,445.79           -                             

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,514,612.34             1,616,546.11             -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 8,950,256.62             9,744,045.61             8,284,789.94             9,744,045.61             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 45,670,166.78           60,423.81                  44,401,955.94           -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 5,692,570.95             4,333,595.25             2,468,510.00             2,162,210.00             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 229,982,821.70         110,538,849.14         238,644,353.17         107,045,074.17         
รวมสินทรัพย์ 504,061,181.54         342,781,601.04         477,040,530.20         320,996,058.81         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       3  



บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ "บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 170,238,897.10         157,650,225.08         170,238,897.10         104,177,966.13         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.4, 15 64,399,815.89           48,943,398.04           60,623,496.89           54,630,955.90           
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 14,825,518.87           36,368,399.40           14,825,518.87           36,368,399.40           
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 19.1 2,734,359.16             -                             2,502,138.14             -                             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,333,328.00             -                             2,333,328.00             -                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,819,390.16             13,069,566.96           1,819,390.16             13,069,566.96           
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 283,545.89                -                             283,545.89                -                             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 2,626,327.52             6,549,212.46             2,572,307.69             743,382.18                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 259,261,182.59         262,580,801.94         255,198,622.74         208,990,270.57         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 3, 19.1 42,227,486.07           -                             29,968,362.92           -                             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 3,305,564.00             -                             3,305,564.00             -                             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 18,435,296.22           16,785,044.04           17,639,399.22           16,120,859.04           
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 63,968,346.29           16,785,044.04           50,913,326.14           16,120,859.04           

รวมหน้ีสิน 323,229,528.88         279,365,845.98         306,111,948.88         225,111,129.61         
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 20

            ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
(ปี 2562: หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 200,000,000.00         55,000,000.00           200,000,000.00         55,000,000.00           

            ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
(ปี 2562: หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 140,000,000.00         55,000,000.00           140,000,000.00         55,000,000.00           

ส่วนเกินมูลคา่หุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,361,196.00             -                             3,361,196.00             -                             
ก าไรสะสม

            ทุนจดทะเบียนจดัสรรแลว้
         ส ารองตามกฎหมาย 4,307,053.75             1,910,758.37             4,307,053.75             1,910,758.37             
           ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,188,044.42           33,649,717.16           23,260,331.57           38,974,170.83           
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 166,856,294.17         90,560,475.53           170,928,581.32         95,884,929.20           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 13,975,358.49           (27,144,720.47)          -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 180,831,652.66         63,415,755.06           170,928,581.32         95,884,929.20           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 504,061,181.54         342,781,601.04         477,040,530.20         320,996,058.81         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       4  



บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.5 135,000,512.38       114,358,397.90       130,991,548.04       104,750,408.04       
รายไดค้่าเช่า 9,485,432.02           12,552,767.64         9,485,432.02           12,361,844.71         
รวมรำยได้ 144,485,944.40       126,911,165.54       140,476,980.06       117,112,252.75       

ตน้ทนุขายและบริการ (72,312,335.48)        (60,012,435.01)        (71,065,695.29)        (54,099,973.87)        
ตน้ทนุค่าเช่า (5,234,271.56)          (6,314,132.56)          (5,234,271.56)          (4,988,261.16)          
รวมต้นทุนขำย (77,546,607.04)        (66,326,567.57)        (76,299,966.85)        (59,088,235.03)        

ก ำไรขั้นต้น 66,939,337.36         60,584,597.97         64,177,013.21         58,024,017.72         
รายไดอ่ื้น 4.5 156,832.87              36,812.45                186,042.54              2,089,009.99           

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (18,279,867.00)        (23,717,088.00)        (16,669,648.74)        (21,485,578.71)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.5, 20 (25,170,050.58)        (19,674,484.11)        (24,044,720.76)        (19,925,175.19)        
ตน้ทนุทางการเงิน 3 (2,780,360.82)          (2,896,920.14)          (2,681,265.41)          (1,394,393.25)          
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20,865,891.83         14,332,918.17         20,967,420.84 17,307,880.56 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (4,881,997.53)          (3,589,603.46)          (4,713,395.14)          (3,589,603.46)          
ก ำไรส ำหรับงวด 15,983,894.30         10,743,314.71         16,254,025.70         13,718,277.10         

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 15,983,894.30         10,743,314.71         16,254,025.70         13,718,277.10         

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 16,591,962.27         10,740,623.45         16,254,025.70         13,718,277.10         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (608,067.97)             2,691.26                  -                          -                          

15,983,894.30         10,743,314.71         16,254,025.70         13,718,277.10         

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 16,591,962.27         10,740,623.45         16,254,025.70         13,718,277.10         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (608,067.97)             2,691.26                  -                          -                          

15,983,894.30         10,743,314.71         16,254,025.70         13,718,277.10         

ก ำไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11                         0.10                         0.11                         0.12                         

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 152,137,600            110,000,000            152,137,600            110,000,000            

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกัด")

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2563 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4.5 359,865,709.73        306,240,311.41        345,773,403.48        276,124,616.91        
รายไดค้่าเช่า 30,506,257.03          32,017,020.41          30,506,257.03          31,707,680.91          

รวมรำยได้ 390,371,966.76        338,257,331.82        376,279,660.51        307,832,297.82        
ตน้ทุนขายและบริการ (192,258,512.87)       (163,374,202.15)       (187,315,732.12)       (152,104,799.91)       
ตน้ทุนค่าเช่า (16,401,849.74)         (16,583,356.87)         (16,401,849.74)         (13,822,850.59)         

รวมต้นทุนขำย (208,660,362.61)       (179,957,559.02)       (203,717,581.86)       (165,927,650.50)       
ก ำไรขั้นต้น 181,711,604.15        158,299,772.80        172,562,078.65        141,904,647.32        

รายไดอ่ื้น 4.5 288,744.05               4,151,260.09            462,417.53               7,834,955.90            

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 26 (62,608,729.91)         (68,758,415.87)         (56,965,586.47)         (60,881,944.60)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4.5, 20,  26 (74,243,309.64)         (61,961,586.04)         (69,425,291.93)         (49,730,186.40)         

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (6,237,907.30)           (8,739,720.22)           (5,765,624.33)           (3,866,837.22)           

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 38,910,401.35          22,991,310.76          40,867,993.45 35,260,635.00 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (8,519,070.65)           (6,854,912.08)           (9,184,537.33)           (6,854,912.08)           
ก ำไรส ำหรับงวด 30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 32,935,622.64          16,540,193.73          31,683,456.12          28,405,722.92          

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,544,291.94)           (403,795.05)              -                            -                            

30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 32,935,622.64          16,540,193.73          31,683,456.12          28,405,722.92          

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน

    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,544,291.94)           (403,795.05)              -                            -                            

30,391,330.70          16,136,398.68          31,683,456.12          28,405,722.92          

ก ำไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.27                          0.15                          0.26                          0.26                          

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 124,148,391             110,000,000             124,148,391             110,000,000             

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดิมช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั")

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุน้

ของบริษทัอ่ืน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ ก่อนการรวมธุรกิจ

ทุนเรือนหุน้ จากการจ่าย ส ารอง ผูถื้อหุน้ ภายใตก้าร
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ โดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ควบคุมเดียวกนั รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 55,000,000.00           -                             1,910,758.37             33,649,717.16           90,560,475.53           (27,144,720.47)          63,415,755.06           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด :
เพ่ิมทุน 20 85,000,000.00           -                             -                             -                             85,000,000.00           -                             85,000,000.00           
การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 20 -                             3,361,196.00              -                             -                             3,361,196.00             -                             3,361,196.00             
ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ -                             -                             -                             -                             -                             43,768,519.82           43,768,519.82           
โอนกลบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืน
ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 -                             -                             -                             -                             -                             (104,301.19)               (104,301.19)               

ส ารองตามกฎหมาย 21 -                             -                             2,396,295.38             (2,396,295.38)            -                             -                             -                             
จ่ายเงินปันผล 22 -                             -                             -                             (45,001,000.00)          (45,001,000.00)          -                             (45,001,000.00)          
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                             -                             -                             -                             -                             152.27                       152.27                       
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             32,935,622.64           32,935,622.64           (2,544,291.94)            30,391,330.70           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 140,000,000.00         3,361,196.00              4,307,053.75             19,188,044.42           166,856,294.17         13,975,358.49           180,831,652.66         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 55,000,000.00           -                             500,000.00                7,530,803.88             63,030,803.88           (66,459,665.24)          (3,428,861.36)            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด :
รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                             -                             -                             8,660,879.71             8,660,879.71             -                             8,660,879.71             

ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ -                             -                             -                             -                             -                             5,490,525.92             5,490,525.92             
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                             -                             -                             -                             -                             354.38                       354.38                       
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             16,540,193.73           16,540,193.73           (403,795.05)               16,136,398.68           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 55,000,000.00           -                             500,000.00                32,731,877.32           88,231,877.32           (61,372,579.99)          26,859,297.33           

หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ "บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั")
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จากการจ่าย จดัสรรแลว้

หมายเหตุ และช าระแลว้ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 55,000,000.00        -                            1,910,758.37        38,974,170.83      95,884,929.20            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด :

เพ่ิมทุน 20 85,000,000.00        -                            -                       -                       85,000,000.00            

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -                         3,361,196.00             -                       -                       3,361,196.00              

ส ารองตามกฎหมาย 21 -                         -                            2,396,295.38        (2,396,295.38)       -                             

จ่ายเงินปันผล 22 -                         -                            -                       (45,001,000.00)     (45,001,000.00)           

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                            -                       31,683,456.12      31,683,456.12            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 140,000,000.00      3,361,196.00             4,307,053.75        23,260,331.57      170,928,581.32          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 55,000,000.00        -                            500,000.00           11,261,156.15      66,761,156.15            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด :

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                            -                       28,405,722.92      28,405,722.92            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 55,000,000.00        -                            500,000.00           39,666,879.07      95,166,879.07            

หน่วย:  บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ "บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน :

ก าไรสุทธิ 30,391,330.70           16,136,398.68           31,683,456.12           28,405,722.92           
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 17,008,594.19           14,501,497.33           16,508,118.81           469,636.37                
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 257,906.05                673,857.46                -                            468,736.84                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,650,252.18             2,142,003.83             1,518,540.18             2,141,445.30             
คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบัรายการ) 1,636,210.70             (2,084,978.89)            259,429.69                (3,407,342.08)            
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            60,998.78                  
(ก าไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น -                            107,074.93                -                            (765.58)                     
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,507,857.60             (100,865.29)               2,489,825.95             (100,865.29)               
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมสัญญาอนุพนัธ์ 283,545.89                -                            283,545.89                -                            
ผลต่างจากการไดรั้บยกเวน้คา่เช่า 407,848.43                -                            -                            -                            
คา่ใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,361,196.00             -                            3,361,196.00             -                            
ดอกเบ้ียรับ (1,905.03)                  (2,062.98)                  (168,675.79)               (2,405,611.83)            
คา่ใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน 6,237,907.30             8,739,720.22             5,765,624.33             3,866,837.22             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,519,070.65             6,854,912.08             9,184,537.33             6,854,912.08             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 72,259,814.66           46,967,557.37           70,885,598.51           36,353,704.73           

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (13,084,503.24)          28,066,661.40           (15,991,598.46)          55,650,471.36           

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (13,374,721.72)          (17,005,309.28)          (13,732,155.52)          (60,369,403.43)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 930,481.02                (1,381,854.32)            110,358.18                (1,967,834.28)            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (301,300.00)               575,928.50                (306,300.00)               92,675.00                  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,554,489.04           (12,833,788.48)          3,108,643.82             17,882,574.25           
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (21,542,880.53)          14,690,178.50           (21,542,880.53)          14,690,178.50           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,922,884.94)            (1,120,502.91)            1,828,925.51             (347,451.75)               

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 33,518,494.28           57,958,870.78           24,360,591.51           61,984,914.38           
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (18,602,911.39)          (16,777,913.95)          (18,975,458.46)          (6,678,659.64)            

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 14,915,582.89           41,180,956.83           5,385,133.05             55,306,254.74           

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ "บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั")

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทำนแล้ว"

2563 2562 2563 2562

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน :

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            188,996.22                
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (32,000,000.00)          (749,985.00)               
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (41,678,772.50)          -                            (41,678,772.50)          -                            
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            8,000,000.00             122,900,000.00         
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            (194,700,000.00)        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 123,840.22                32,672.95                  123,840.22                934.63                       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (31,968,261.57)          (17,558,926.28)          (31,933,482.88)          (17,247,117.48)          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (5,955,782.79)            -                            (3,433,417.56)            -                            
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน (3,930,818.21)            -                            (2,723,183.44)            -                            
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 38,102.30                  2,062.98                    647,686.20                1,950,833.41             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (83,371,692.55)          (17,524,190.35)          (102,997,329.96)        (87,656,338.22)          
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน :

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 12,588,672.02           (41,338,899.38)          66,060,930.97           30,528,670.42           

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (10,593,410.49)          (9,824.89)                  (6,447,390.57)            -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,000,000.00             -                            7,000,000.00             -                            
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,361,108.00)            -                            (1,361,108.00)            -                            
เงินสดจ่ายเงินปันผล (45,001,000.00)          -                            (45,001,000.00)          -                            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 85,000,000.00           -                            85,000,000.00           -                            
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (4,229,921.72)            (8,739,720.22)            (4,068,998.80)            (3,866,837.22)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 43,403,231.81           (50,088,444.49)          101,182,433.60         26,661,833.20           

รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                            8,660,879.71             -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 43,768,519.82           5,490,525.92             -                            -                            

โอนกลบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืน
ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (104,301.19)               -                            -                            -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 18,611,340.78           (12,280,272.38)          3,570,236.69             (5,688,250.28)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 8,422,363.93             18,072,944.26           5,362,902.14             9,504,468.77             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 27,033,704.71           5,792,671.88             8,933,138.83             3,816,218.49             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 52,871,335.53           -                            37,615,337.32           -                            
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บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั”) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลซ่ึง
จดัตั้ง มีภูมิล ำเนำ และประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์และ
วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ มีส ำนักงำนใหญ่ตั้ งอยู่ เลขท่ี 634/4 ซอยรำยค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ                  
แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัแปรสภำพจำก
บริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั โดยบริษทัฯ  จดทะเบียนกำรแปรสภำพ
บริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจำกเดิม “บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั” เป็น บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (มหำชน) กบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2563 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ย่ี เทรดดิ้ง จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 65.28 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 88.75  

1.2 กำรจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2547 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจ ำนวน 5 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ ได้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 55 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเตม็จ ำนวนแลว้  

ในเดือนกนัยำยน 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกำรแปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้0.50 บำท รวมถึงจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 
55 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 400 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) 
และเพ่ิมทุนท่ีช ำระแลว้ของบริษทัฯ จำกเดิม 55 ลำ้นบำท เป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 140 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
280 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) 

บริษทัฯ ได้เข้ำซ้ือหุ้นในบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกัด ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 1 ล้ำนบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) บริษทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษทัจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2561 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อด ำเนินธุรกิจกำรค้ำปลีกและ
จ ำหน่ำยเคร่ืองใชท้ำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 บริษทัย่อยดงักล่ำว ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
ทุนเป็นจดทะเบียน 33 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 3,300,000 หุ้น ๆ ละ 10 บำท โดยบริษทัฯ เขำ้ถือหุ้นในบริษทัย่อยน้ีในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมใหม่และไดช้ ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนครบถว้นแลว้ 
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นอกจำกนั้นในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯ ได้รับโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์เคมีภณัฑ์ และวสัดุ
อุปกรณ์กำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั ไบโอ 
สเปส จ ำกดั และรับโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นคำ้ปลีกจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี  โฮลดิ้ง จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 
จ ำกดั โดยบริษทัฯ ไดท้ยอยรับซ้ือสินคำ้คงเหลือและเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และวสัดุอุปกรณ์กำรแพทย์ จำกบริษทั     
วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 จ ำกดั และในวนัส้ินปี 2562 บริษทัไดรั้บ
โอนสินทรัพยถ์ำวร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแพทยท์ั้งหมดจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกัด ซ่ึง ณ วนัท่ีรับโอนสินทรัพย์
ดงักล่ำว บริษทัฯ ไม่ไดรั้บสินทรัพยสุ์ทธิอื่นใดจำกกำรรับโอนส่วนงำนดงักล่ำว   

ในไตรมำส 1 ไดมี้กำรโอนกลบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอื่นก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัของบริษทั 
ไบโอ สเปส จ ำกดั จ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นในรูปแบบยอ่และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ซ่ึงกำร
จดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ 

นอกจำกท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินระหว่ำงกำล รำยกำรอื่นๆ ในงบกำรเงินระหว่ำง
กำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุน 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยเนน้กำรให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรต้องใช้กำรประมำณและ  
ขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่
อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำร กระทบ
เฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนำคต 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
(รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหว่ำงงวดปัจจุบนั 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัดงัน้ี 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน            
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยขึ้นอยู่กบัโมเดล
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้น 

กำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกลุ่ม
บริษทัสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น โดยไม่
สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนยกเวน้สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง 
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ข้อก าหนดการด้อยค่า 

กำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น และสินทรัพย์
ท่ีเกิดจำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิต
เกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยมีขอ้ยกเวน้
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ 

กำรใชม้ำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอยำ่งมีสำระส ำคญั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ
ในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้สิทธิกำรใช้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนตลอดอำยุสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ 
สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ สิทธิกำร
ใชสิ้นทรัพยจ์ะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยห์รืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจำ่ยตำมสัญญำเช่ำซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยั
ของหน้ีสินสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได ้แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะใช้อตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำระยะส้ันหรือสัญญำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (low-value assets)    
จะรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำนั้น 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด 
(Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 
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30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิเพ่ิมข้ึน 54,746,784.55      52,871,335.53   37,677,445.79     37,615,337.32   

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี - สุทธิเพ่ิมข้ึน 2,734,359.16        8,407,680.61     2,502,138.14       5,759,667.45     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิเพ่ิมข้ึน 42,227,486.07      44,463,654.92   29,968,362.92     31,855,669.87   

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี

งบการเงินรวม

คา่เส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 1,369,949.16                  1,133,607.60                  

ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน 593,043.33                     405,067.98                     

กลบัรายการคา่ใชจ่้ายจากการไดรั้บยกเวน้คา่เช่า (424,316.89)                    -                                  

คา่เช่าลดลง (1,720,610.89)                 (1,366,107.80)                 

ก าไร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (181,935.29)                    172,567.78                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563

 

งบการเงินรวม

คา่เส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 4,080,333.77                   3,371,309.09                   

ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน 1,926,107.59                   1,302,554.31                   

กลบัรายการคา่ใชจ่้ายจากการไดรั้บยกเวน้คา่เช่า (706,095.79)                    -                                  

คา่เช่าลดลง (5,161,832.68)                 (4,098,323.39)                 

ก าไรลดลง 138,512.89                      575,540.01                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563

 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพ่ือรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำง
บญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19)  

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
กำรจัดท ำงบกำรเงินท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
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- กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีโดยเลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีมีกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำ มำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำโดยทยอย
ปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำ
จำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ี
ลดลง และบนัทึกผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                          
1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

บริษทัฯ ต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้น
จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยบริษทัฯ จะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัฯ คำดว่ำจะมีสิทธิ
ไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ในปลำยปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัให้มีวิธีปฏิบติัในกำรดูแลสินคำ้ท่ีลูกคำ้ส่ังซ้ือสินคำ้แลว้และฝำกไวใ้นสถำนท่ีของ   
บริษทัฯ โดยมีกำรโอนกำรควบคุมสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ และบริษทัฯรับรู้รำยไดจ้ำกรำยกำรโอนกำรควบคุมสินคำ้ดงักล่ำว            
ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 โดยมีผลกระทบต่องบกำรเงินดงัน้ี 
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30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด

รายไดจ้ากสินคา้คงเหลือท่ีจดัเกบ็ในพ้ืนท่ีของบริษทั

ท่ีมีการโอนการควบคุมแลว้ 15,612,718.36         14,166,074.75         -                          

ผลต่อก าไรสุทธิ 7,381,447.98           6,910,183.72           -                          

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562

(งวด 9 เดือน) (งวด 9 เดือน)

งบก าไรขาดทุน

ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 471,264.26              -                          

471,264.26              -                          

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
4. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรถือหุ้น
ระหว่ำงกนั หรือกำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมเง่ือนไขและ
เกณฑท่ี์ไดร้ะบุในสัญญำระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น 

4.1 ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกิจ

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั (AND) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย ผูถื้อหุ้นใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั (BSP) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั (PAN) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย*ี

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการทางการแพทย์

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั พฒันาโปรแกรมซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายรถขนส่งกา๊ซธรรมชาติ,ขายปลีกถงับรรจุกา๊ซ

คอมแพรสเซอร์สถานีหลกับริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุ้นใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอ่ืน และการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

Dara Investment Limited ฮ่องกง มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอ่ืน

*ซ่ึงปัจจุบนัไม่ไดด้  าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ลว้
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ยอดคงเหลือระหว่ำงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัตอ่ไปน้ี 

4.2 ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี
แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 512,500.00        552,500.00        512,500.00        552,500.00        

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                     -                     -                     620,454.47        
บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                     -                     16,371.59          -                     

ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                     -                     -                     427,127.67        
บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                     -                     -                     51,882.74          
รวม -                     -                     -                     479,010.41        

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 590,995.03        -                     281,217.43        258,858.58        

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 3,930,818.21     -                     2,723,183.44     -                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั

เงินประกนัการเช่า 1,056,060.00     -                     -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท

 

4.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 ยอดคงเหลือ
 1 มกราคม 2563

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

30 กนัยายน 2563
บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน :

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั 8,000,000.00       -                        (8,000,000.00)        -                          
รวม 8,000,000.00       -                        (8,000,000.00)        -                          

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัฯ ให้กูยื้มเงินแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในอตัรำดอกเบ้ีย MOR เฉล่ียของธนำคำรพำณิชย ์4 แห่งบวก 0.5% ต่อปี 
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4.4 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจ้าหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 1,057,521.65     -                    1,013,504.68     1,056,089.44     

เจ้าหนี้ค่าซ้ือทรัพย์สิน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                    -                    -                    8,757,087.81     
(ซ้ือในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 74.35 ลา้นบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 112,332.72        -                    90,494.41          -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท

 

30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 19.1)

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 44,961,845.23   52,871,335.53   32,470,501.06   37,615,337.32   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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4.5 รำยกำรบัญชีที่ส ำคัญที่เกิดกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีเกิดกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 322,430           810,748   322,430        810,748         ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -                   -           -                203,219         ตามสญัญา

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -                   -           -                516,604         ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    ดอกเบ้ียรับ -                   -           -                1,250,562      ตามสญัญา

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -                   -           15,301          -                 ตามสญัญา

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -                   -           -                45,467           ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    ดอกเบ้ียรับ -                   -           -                8,245             ตามสญัญา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                   -           -                47,886,045    ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั -                   -           560,432        976,133         ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั -                   -           -                731,850         ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ 627,000           -           561,628        926,929         ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ 877,244           -           857,735        750,493         ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ -                   -           -                323,628         ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ -                   185,000   -                185,000         ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 939,252                 1,796,729              939,252                 1,796,729              ราคาตลาด

รายได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                        -                        -                        6,867,648              ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -                        -                        -                        516,604                 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ 27,613                   -                        27,613                   603,031                 ตามสญัญา

    ดอกเบ้ียรับ -                        -                        -                        2,391,208              ตามสญัญา

บริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                        -                        -                        84,270                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                        -                        -                        325,788                 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอพูล จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -                        -                        -                        90,751                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -                        -                        15,301                   -                        ตามสญัญา

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -                        -                        -                        45,467                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    ดอกเบ้ียรับ -                        -                        166,825                 14,199                   ตามสญัญา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                        -                        92,518                   139,484,510          ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั -                        -                        1,486,137              4,516,012              ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั -                        -                        -                        731,850                 ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 24,390                   2,400                     24,390                   2,400                     ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ 1,926,484              -                        1,666,868              3,030,987              ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ 2,616,486              -                        2,495,974              1,866,644              ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ -                        -                        -                        1,267,097              ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ -                        1,295,000              -                        1,295,000              ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 234,000                 -                        234,000                 -                        ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ต้นทุนทางการเงนิ

    บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                        -                        -                        1,243                     ตามสญัญา

ซ้ือทรัพย์สิน

บริษทั วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 147,350                 -                        147,350                 -                        ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั 1,610,500              -                        1,610,500              -                        ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 46,767                   -                        46,767                   -                        ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ซ้ือเงนิลงทุนในหุ้นสามญั (หมายเหตุ 12)

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 41,678,773            -                        41,678,773            -                        ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

จ่ายเงนิปันผล

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 39,938,388            -                        39,938,388            -                        ตามท่ีประกาศจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

 



  

22 

4.6 ภำระผูกพนัจำกสัญญำบริกำรกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง - บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้รับบริกำร 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของค่ำบริกำรในอนำคตตำมสัญญำท่ีไม่อำจบอกเลิกได ้ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 
2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั

ไม่เกิน 1 ปี 1,345,686.12       1,345,686.12       1,150,376.28       1,150,376.28       

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,382,744.48       5,382,744.48       4,601,505.12       4,601,505.12       

เกิน 5 ปี 3,712,551.21       4,721,815.80       2,037,391.35       2,900,173.56       

รวม 10,440,981.81     11,450,246.40     7,789,272.75       8,652,054.96       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

สัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ ระหว่ำงบริษทัและบริษทัยอ่ย (บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั) กบั 
บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั (ผูใ้ห้บริกำร) โดยสัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนมีระยะเวลำกำรเช่ำ 6 ปี และ
สัญญำบริกำรส่วนกลำงอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี อตัรำค่ำบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำนและอำคำร
คลงัสินคำ้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำทต่อเดือน โดยสัญญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป 

4.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,336,910.86      5,984,677.86      6,336,910.86      5,984,677.86      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 124,046.85         94,821.16           124,046.85         94,821.16           

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 86,842.46           64,041.94           86,842.46           64,041.94           

รวม 6,547,800.17      6,143,540.96      6,547,800.17      6,143,540.96      

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,891,540.40    18,235,030.32    19,891,540.40    12,931,975.32    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 372,140.56         284,463.50         372,140.56         284,463.50         

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 260,527.39         192,125.81         260,527.39         192,125.81         

รวม 20,524,208.35    18,711,619.63    20,524,208.35    13,408,564.63    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรเฉพำะในฐำนะ
ผูบ้ริหำร อนัไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนับต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ     
และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และให้หมำยรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบั
บริหำรในสำยงำนบญัชี หรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเทำ่ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 

 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินสด 95,000.00                            215,000.00                80,000.00              135,000.00 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั         16,611,711.75           7,074,077.86           8,294,563.75           4,168,637.49 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์         10,326,992.96           1,133,286.07              558,575.08           1,059,264.65 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         27,033,704.71           8,422,363.93           8,933,138.83           5,362,902.14 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 แยกตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ
ได้ดังน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ลูกหนีก้ารค้า

เช็ครับล่วงหนา้ 247,078.03         628,721.22         158,748.59         501,721.22         
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 107,572,700.11  103,425,730.23  107,036,944.75  100,684,540.68  
ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ :

     เกินก าหนดช าระ 1- 60 วนั 36,464,725.56    23,593,173.00    34,584,927.83    23,232,672.04    
     เกินก าหนดช าระ 61- 90 วนั 3,003,511.39      3,882,039.16      2,865,493.33      2,673,107.00      
     เกินก าหนดช าระ 91- 180 วนั 8,650,084.53      6,594,759.37      8,539,188.24      4,175,791.83      
     เกินก าหนดช าระ 181 - 365 วนั 6,712,023.79      684,969.07         6,330,138.90      566,370.67         
     เกินก าหนดช าระมากกวา่ 365 วนั 2,771,403.19      2,881,659.57      355,957.01         767,930.65         
รวมลูกหน้ีการคา้ 165,421,526.60  141,691,051.62  159,871,398.65  132,602,134.09  
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,141,188.70)    (1,504,978.00)    (423,737.69)       (164,308.00)       

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 162,280,337.90  140,186,073.62  159,447,660.96  132,437,826.09  

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      16,371.59                     620,454.47 

   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัอ่ืน 1,789.26             -                      -                      -                      
   ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      -                      479,010.41         
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 590,995.03         -                      281,217.43         258,858.58         
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 3,157,953.48      2,775,742.87      2,767,181.69      1,848,956.23      
   เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน           257,000.00       1,047,551.75           257,000.00 1,047,551.75      
   รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 1,249,764.47      708,526.25         1,249,764.47      708,526.25         
   ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 319.80                417,478.94         -                      -                      
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,257,822.04      4,949,299.81      4,571,535.18      4,963,357.69      
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 167,538,159.94  145,135,373.43  164,019,196.14  137,401,183.78  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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ส ำหรับงวดเกำ้ดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,504,978.00      3,889,159.21      164,308.00         3,460,442.08      
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,636,210.70      -                      259,429.69         -                      
ลดลงระหวา่งงวด -                      (2,384,181.21)    -                      (3,296,134.08)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 3,141,188.70      1,504,978.00      423,737.69         164,308.00         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
หน้ีสงสัยจะสูญแสดงอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ในงบก ำไรขำดทุน 

7. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 

สินคำ้คงเหลือ – สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินคา้ระหวา่งทาง 8,328,376.66      11,302,608.41    5,601,448.66      11,302,608.41    
สินคา้ส าเร็จรูป 66,319,712.37    52,034,731.01    55,244,032.51    35,810,717.24    
งานระหวา่งท า 2,315,738.45      251,766.34         -                      -                      
หกั ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (2,974,576.15)    (2,716,670.10)    (705,705.67)       (705,705.67)

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 73,989,251.33    60,872,435.66    60,139,775.50    46,407,619.98    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมี
รำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 2,716,670.10      1,276,493.57      705,705.67         -                      
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 257,906.05         1,440,176.53      -                      705,705.67         

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 2,974,576.15      2,716,670.10      705,705.67         705,705.67         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ผลขำดทนุจำกกำรตีรำคำสินคำ้ลดลงแสดงอยูใ่นตน้ทนุขำย ในงบก ำไรขำดทุน 
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 185,729.58             218,602.29             174,111.10             171,587.08             
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 34,214.30               2,978,763.96          -                          2,180,554.13          
เงินทดรองจ่าย 3,432,774.00 1,432,754.45          3,432,774.00          1,402,309.00          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 206,366.98             159,445.18             39,022.46               1,815.53                 

รวม 3,859,084.86          4,789,565.88          3,645,907.56          3,756,265.74          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั

บริษทัย่อย

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

30 กนัยายน

 2563

31 ธนัวาคม

 2562

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั 100.00        100.00       33.00          1.00           33.00           1.00           30.28          (1.90)          

รวม 33.00           1.00           

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุเรียกช าระแลว้ มูลคา่สุทธิตามบญัชี
สดัส่วนเงินลงทนุ

(ร้อยละ) วิธีราคาทนุ

 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2562  บริษทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทัย่อยคือ บริษทั วินเนอร์ย่ี เทรดดิ้ง
จ ำกดั ให้แก่บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั (บริษทัใหญ่) จ ำนวน 99,998 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.89 บำท บริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำ
หุ้นแล้วจ ำนวน 0.19 ล้ำนบำท โดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำวจ ำนวน 0.06 ล้ำนบำท                 
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร 

เ ม่ือวันท่ี  17 เมษำยน  2563 บริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นทุนจดทะเบียน  33 ล้ำนบำท แบ่งเป็น  3,300,000  
หุ้น ๆ ละ 10 บำท โดยบริษทัฯ เขำ้ถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมใหม่และได้
ช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนครบถว้นแลว้ 
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10. อุปกรณ์ - สุทธิ 
อุปกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,429,057.81                     5,951,726.54   249,661.70  4,685,079.69  78,738,399.62    6,452,117.44    12,271,254.04   110,777,296.84   
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 1,933,281.97                     15,400.00        3,500.00      871,388.69     27,524,927.88    46,261.68         1,573,766.11     31,968,526.33     
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (127,583.20)                       -                   -               -                  -                      -                    -                     (127,583.20)         
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 4,234,756.58                     5,967,126.54   253,161.70  5,556,468.38  106,263,327.50  6,498,379.12    13,845,020.15   142,618,239.97   

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,100,161.42                     5,939,164.80   193,382.76  2,896,631.39  4,572,279.43      1,343,227.46    -                     16,044,847.26     
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 498,499.79                        3,971.78          9,677.33      845,158.29     11,787,797.50    47,889.55         -                     13,192,994.24     
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (3,742.98)                           -                   -               -                  -                      -                    -                     (3,742.98)             
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,594,918.23                     5,943,136.58   203,060.09  3,741,789.68  16,360,076.93    1,391,117.01    -                     29,234,098.52     

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,328,896.39                     12,561.74        56,278.94    1,788,448.30  74,166,120.19    5,108,889.98    12,271,254.04   94,732,449.58     
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 2,639,838.35                     23,989.96        50,101.61    1,814,678.70  89,903,250.57    5,107,262.11    13,845,020.15   113,384,141.45   

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 14,372,536.19     
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 13,192,994.24     

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 829,045.64                         15,400.00       43,400.00   2,325,967.24  74,680,471.71     5,431,735.82  12,271,254.04   95,597,274.45     
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งงวด 1,933,281.97                      15,400.00       -              840,110.00     27,524,927.88     46,261.68       1,573,766.11     31,933,747.64     
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (127,583.20)                        -                  -              -                  -                       -                  -                     (127,583.20)         
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 2,634,744.41                      30,800.00       43,400.00   3,166,077.24  102,205,399.59   5,477,997.50  13,845,020.15   127,403,438.89   

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 46,672.40                           2,968.28         6,473.45     84,548.48       519,623.28           798,150.00     -                     1,458,435.89       
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 488,179.46                         3,971.78         6,510.48     821,270.53     11,782,581.77     34,560.46       -                     13,137,074.48     
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งงวด (3,742.98)                            -                  -              -                  -                       -                  -                     (3,742.98)             
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 531,108.88                         6,940.06         12,983.93   905,819.01     12,302,205.05     832,710.46     -                     14,591,767.39     

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 782,373.24                         12,431.72       36,926.55   2,241,418.76  74,160,848.43     4,633,585.82  12,271,254.04   94,138,838.56     
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 2,103,635.53                      23,859.94       30,416.07   2,260,258.23  89,903,194.54     4,645,287.04  13,845,020.15   112,811,671.50   

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 469,636.37           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 13,137,074.48     

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

อุปกรณ์มีรำคำทุนก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมซ่ึงไดห้กัค่ำเส่ือมรำคำเตม็มูลค่ำแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่ในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 20.30 ลำ้นบำท
และ 17.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
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11. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงงวด มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร  ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2562 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2562 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 30 กนัยายน 2563

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 2,698,886.18        525,285.63           -                       3,224,171.81        462,887.44           -                       3,687,059.25        

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง -                       -                       -                       -                       5,816.82               -                       5,816.82               

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้

     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 4,027,134.21                 2,318,736.85 -                       6,345,871.06        (2,504,502.42)       -                       3,841,368.64        

ก าไรของสินคา้จากรายการฝากขาย   -                       -                       -                       -                       227,205.37           -                       227,205.37           

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 692,088.43           (659,226.82)          -                       32,861.61             51,885.94             -                       84,747.55             

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง -                       141,141.13           -                       141,141.13           240,522.89           -                       381,664.02           

ค่าเส่ือมราคา -                       -                       -                       -                       582,674.20           -                       582,674.20           

สญัญาเช่า -                       -                       -                       -                       139,720.77           -                       139,720.77           
รวม 7,418,108.82                 2,325,936.79 -                       9,744,045.61        (793,788.99)          -                       8,950,256.62        

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร  ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2562 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2562 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 30 กนัยายน 2563

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 1,859,430.00        1,364,741.81        -                       3,224,171.81        303,708.04           -                       3,527,879.85        

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง -                       -                       -                       -                       5,816.82               -                       5,816.82               

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้

     ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีแลว้ 4,027,134.21                 2,318,736.85 -                       6,345,871.06               (2,504,502.42) -                       3,841,368.64        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 692,088.43           (659,226.82)          -                       32,861.61             51,885.94             -                       84,747.55             

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง -                                   141,141.13 -                       141,141.13           -                       -                       141,141.13           

ค่าเส่ือมราคา -                                                -   -                                                -               582,674.20 -                       582,674.20           

สญัญาเช่า -                                                -   -                                                -               101,161.75 -                       101,161.75           
รวม 6,578,652.64        3,165,392.97        -                       9,744,045.61        (1,459,255.67)       -                       8,284,789.94        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 6,288,205.26        6,006,912.99        6,288,205.26        6,006,912.99        

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (1,406,207.73)      (2,417,309.53)      (1,574,810.12)      (2,417,309.53)      
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,881,997.53        3,589,603.46        4,713,395.14        3,589,603.46        

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

2563 2562 2563 2562

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 7,725,281.66        9,574,670.35        7,725,281.66        10,414,126.53      

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 793,788.99           (2,719,758.27)      1,459,255.67        (3,559,214.45)      
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,519,070.65        6,854,912.08        9,184,537.33        6,854,912.08        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ตำมพระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2559 ให้จดัเก็บภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ประกอบดว้ย 

มูลคา่ยุติธรรมผา่นก าไร ราคาทนุ มูลคา่ยุติธรรมผา่นก าไร ราคาทนุ

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียน

ตราสารทนุท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 60,576.07                     -                   60,576.07        60,423.81                     -                   60,423.81        

เงินลงทนุในหุ้นสามญั - บริษทัไม่จดทะเบียน

     ในตลาดหลกัทรัพย์ 41,678,772.50              -                   41,678,772.50 -                                -                   -                   

เงินประกนัการเช่า -                                3,930,818.21   3,930,818.21   -                                -                   -                   

รวม 41,739,348.57              3,930,818.21   45,670,166.78 60,423.81                     -                   60,423.81        

30 กนัยายน 2563

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

1 มกราคม 2563

 

มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ราคาทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ราคาทุน
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหุน้สามญั - บริษทัไม่จดทะเบียน
     ในตลาดหลกัทรัพย์ 41,678,772.50               -                    41,678,772.50  -                                 -                    -                    
เงินประกนัการเช่า -                                 2,723,183.44    2,723,183.44    -                                 -                    -                    
รวม 41,678,772.50               2,723,183.44    44,401,955.94  -                                 -                    -                    

30 กนัยายน 2563

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2563

 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นกบับริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั เพ่ือซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั    
โปรเฟสชั่นแนล ลำโบรำเทอร่ี แมเนจเมน้ท์ คอร์ป จ ำกดั จ ำนวน 250,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.55 ในรำคำหุ้นละ 
166.08 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 41.68 ลำ้นบำท บริษทัฯ ไดจ้่ำยค่ำหุ้นดงักล่ำวครบถว้นแลว้  

13. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินมดัจ า 363,400.00           11,400.00            363,400.00           6,400.00              

เงินประกนั 305,710.00           356,410.00          305,110.00           355,810.00          

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,167,400.95       2,165,785.25       -                       -                       

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,056,060.00       -                       -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,800,000.00       1,800,000.00       1,800,000.00       1,800,000.00       
รวม 5,692,570.95       4,333,595.25       2,468,510.00       2,162,210.00       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย : บาท
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
และเงินกูย้มืระยะสั้น 47,500,000.00     92,305,447.06     47,500,000.00     41,000,000.00     

ทรัสตรี์ซีท 122,738,897.10   65,344,778.02     122,738,897.10   63,177,966.13     
รวม 170,238,897.10   157,650,225.08   170,238,897.10   104,177,966.13   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย : บาท

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

30 กนัยายน

2563

31 ธนัวาคม 

2562

30 กนัยายน

2563

31 ธนัวาคม 

2562

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

และเงินกูย้ืมระยะสั้น 153.00          199.00         153.00          122.00         

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 213.00          221.00         208.00          148.00         

รวม 366.00          420.00         361.00          270.00         

อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา

อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา

วงเงิน (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

อตัราดอกเบ้ีย

 

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับวงเงินซ้ือขำยต่ำงประเทศล่วงหน้ำจำกธนำคำร เพ่ือประกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนส ำหรับ       
ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและเงินสกุลบำท ดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 3.65                      3.35                      3.65                      3.00                      
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ลา้นบาท) 170.00                  200.00                  170.00                  100.00                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งซ่ึงค ้ำประกนั
โดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯ ร่วมค ้ำประกนั 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้า

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 42,298,295.02     27,798,263.34     41,903,289.09     27,372,656.00     

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน

รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน 492,166.39          489,196.26          -                      -                      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 15,153,839.13     16,372,930.57     13,106,098.89     13,217,980.14     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112,332.72          -                      90,494.41            -                      

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      -                      8,757,087.81       
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,057,521.65       -                      1,013,504.68       1,056,089.44       

เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัอ่ืน 5,285,660.98       4,283,007.87       4,510,109.82       4,227,142.51       
รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,101,520.87     21,145,134.70     18,720,207.80     27,258,299.90     
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 64,399,815.89     48,943,398.04     60,623,496.89     54,630,955.90     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินกูย้มืระยะยาว 5,638,892.00        -                       
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,333,328.00)       -                       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 3,305,564.00        -                       

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน 17 ลำ้นบำท 

เงินกูยื้มระยะยำวค ้ำประกนัโดยบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงและกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯ  

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำเงินกูย้ืมขำ้งตน้ระบุให้บริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำ 
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17. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - คา้งจ่าย            634,133.24 718,608.63          634,118.24          702,791.70          
ภาษีขาย - รอเรียกเก็บ                1,071.04 140,697.59          1,071.04              40,590.48            
เจา้หน้ีกรมสรรพากร         1,969,235.26 5,557,168.28       1,937,118.41       -                       
อ่ืนๆ              21,887.98 132,737.96          -                       -                       
รวม         2,626,327.52         6,549,212.46         2,572,307.69            743,382.18 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

18. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนและค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนกังำนในงบก ำไรขำดทนุ ส ำหรับส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 มีดงัน้ี  

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด 16,785,044.04    14,130,679.44    16,120,859.04    9,297,150.00      

ตน้ทนุบริการในอดีต -                      816,104.00         -                      816,104.00         

ตน้ทนุบริการ 1,363,580.49      1,564,203.24      1,243,814.49      1,536,266.79      

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 286,671.69         274,057.36         274,725.69         274,057.36         

รับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      -                      4,197,280.89      

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันส้ินงวด      18,435,296.22      16,785,044.04      17,639,399.22      16,120,859.04 

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ไดแ้สดงในงบ
ก ำไรขำดทุน ดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ค่าใชจ่้ายในการขาย 119,061.00           113,980.86           119,061.00           113,980.86           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 431,023.06           371,001.99           387,119.06           371,001.99           
รวม 550,084.06           484,982.85           506,180.06           484,982.85           

2563 2562 2563 2562
ค่าใชจ่้ายในการขาย 357,183.00           382,029.24           357,183.00           382,029.24           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,293,069.18        1,759,974.59        1,161,357.18        1,759,416.06        
รวม 1,650,252.18        2,142,003.83        1,518,540.18        2,141,445.30        

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

กลุ่มบริษทัฯ ก ำหนดโครงกำรผลประ โยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังำนท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของ
จงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอย่ำงสมเหตุสมผล ประมำณกำร
จำกตำรำงมรณะไทย ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำกำรลำออก ประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีตตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
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19. สัญญำเช่ำ 

19.1. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธ ิ

30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2563 1 มกราคม 2563

ส่วนที่ถึ งก าหนดช าระภายใน 1 ปี :

     จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 4,344,962.52     10,921,838.52   4,051,592.76     7,460,288.76     

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,610,603.36)    (2,514,157.91)    (1,549,454.62)    (1,700,621.31)    

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

          ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,734,359.16     8,407,680.61     2,502,138.14     5,759,667.45     

ส่วนที่ถึ งก าหนดช าระเกนิกว่า 1 ปี :

     จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 63,152,058.12   66,410,780.01   40,649,284.24   43,687,978.81   

     ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (20,924,572.05)  (21,947,125.09)  (10,680,921.32)  (11,832,308.94)  

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 42,227,486.07   44,463,654.92   29,968,362.92   31,855,669.87   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

สัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและอำคำรคลงัสินค้ำ ระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกัด) กับ บริษทั            
วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั (ผูใ้ห้เช่ำ) โดยสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนักงำนมีระยะเวลำกำรเช่ำ 6 ปี จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีท ำ
สัญญำเป็นระยะเวลำ 4 เดือน และสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรคลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีท ำ
สัญญำเป็นระยะเวลำ 36 เดือน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือนส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 0.54 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร จ ำนวน 0.43 ลำ้นบำท โดยตอ้งจ่ำยเงินประกนัควำมเสียหำยตำมสัญญำส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 9.23 ลำ้นบำท 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 5.50 ลำ้นบำท โดยสัญญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัที่ 22 พฤษภำคม 2563 บริษทัย่อย (บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั) ไดร้ับกำรยกเวน้กำรคิดค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและ
อำคำรคลงัสินคำ้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 จนถึง 30 เมษำยน 2564  

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,871,335.53                     37,615,337.32                     

เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 1,926,107.59                       1,302,554.31                       

กลบัรายการดอกเบ้ียจากการไดรั้บการยกเวน้ค่าเช่า (312,193.23)                         -                                       

เงินจ่ายช าระ (9,523,404.66)                      (6,447,390.57)                      
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 44,961,845.23                     32,470,501.06                     

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (2,734,359.16)                      (2,502,138.14)                      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 42,227,486.07                     29,968,362.92                     

หน่วย : บาท
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19.2. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ  จำกสัญญำเช่ำขำ้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,871,335.53                    37,615,337.32                    

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 5,955,782.79                      3,433,417.56                      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 58,827,118.32                    41,048,754.88                    

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                                      -                                      

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (4,080,333.77)                     (3,371,309.09)                     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (4,080,333.77)                     (3,371,309.09)                     

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,871,335.53                    37,615,337.32                    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 54,746,784.55                    37,677,445.79                    

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร

 อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร

หน่วย: บาท

 
20. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมติักำรแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

2) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จำกเดิมท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท จ ำนวน 5,500,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 
บำท จ ำนวน 110,000,000 หุ้น 

3) อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 55 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 110,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50
บำท) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนจ ำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เพือ่เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 170,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 
85 ลำ้นบำท และเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจ ำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 60 ลำ้นบำท  

บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นและจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2563  และ
วนัท่ี 8 กนัยำยน 2563 ตำมล ำดบั บริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจำกผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ครบถว้นแลว้จ ำนวน 85 
ลำ้นบำทในเดือนกนัยำยน 2563 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมญั 

จ านวนหุ้น
มูลคา่ต่อหุ้น

(บาท)

ทนุจดทะเบียน

(บาท)

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,500,000.00      10.00                  55,000,000.00    

เปล่ียนแปลงมูลหุ้นท่ีตราไว้ 110,000,000.00  0.50                    55,000,000.00    

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 290,000,000.00  0.50                    145,000,000.00  

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 400,000,000.00  0.50                    200,000,000.00  
 

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในระหว่ำงไตรมำส 3 ปี 2563 ผูบ้ริหำรของบริษทัไดรั้บทรำบว่ำมีกำรโอนขำยหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมให้กบัผูถื้อหุ้นใหม่ รำยกำร
ดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดว้ดัมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิในกำรซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีซ้ือหุ้น
คร้ังแรก และวนัท่ีใชสิ้ทธิในกำรเพ่ิมทุน โดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นท่ีก ำหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ำยและบนัทึก
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม ๆ กบัรับรู้กำรเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวในงบกำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 จ ำนวนเงิน 3.36 
ลำ้นบำท ไวใ้นค่ำใช้จ่ำยบริหำร พร้อมกบัรับรู้ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นในจ ำนวน
เดียวกนั 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรอง
น้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถไปจ่ำยเงินปันผลได ้

22. เงินปันผลจ่ำย 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่จัดสรรคงเหลือ ณ ไตรมำส 1 ปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำหุ้นละ 8.182 บำท จ ำนวน 
5,500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 45 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2563 
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23. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 แสดงวิธีกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุ้น) 110,000,000     110,000,000     110,000,000     110,000,000     
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกระหวา่งงวด 42,137,600       -                    42,137,600       -                    
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ระหวา่งงวด (ขั้นพ้ืนฐาน) 152,137,600     110,000,000     152,137,600     110,000,000     

ก าไรสุทธิส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 16,591,962.27  10,740,623.45  16,254,025.70  13,718,277.10  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.11                  0.10                  0.11                  0.12                  

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

 

2563 2562 2563 2562
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ ตน้งวด (หน่วย: หุ้น) 110,000,000     110,000,000     110,000,000     110,000,000     
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกระหวา่งงวด 14,148,391       -                    14,148,391       -                    
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ระหวา่งงวด (ขั้นพ้ืนฐาน) 124,148,391     110,000,000     124,148,391     110,000,000     

ก าไรสุทธิส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 32,935,622.64  16,540,193.73  31,683,456.12  28,405,722.92  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.27                  0.15                  0.26                  0.26                  

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

 

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ และขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ท่ี  
กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำบนพ้ืนฐำนของ
รำยไดผ้ลประกอบกำร ก ำไรขั้นตน้ และสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำนหรือท่ีสำมำรถ 
ปันส่วนให้ส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกิจกำรหลกัทำงธุรกิจคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์เคมีภณัฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์และ
เทคโนโลยี โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยเท่ำนั้น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนธุรกิจ 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
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2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 345.77         288.73         14.09           17.51           359.86         306.24         

รายไดค้า่เช่า 30.51           32.02           -               -               30.51           32.02           

รวมรายได้ 376.28         320.75         14.09           17.51           390.37         338.26         
ตน้ทนุขายและบริการ (186.29)        (155.87)        (5.97)            (7.51)            (192.26)        (163.38)        

ตน้ทนุคา่เช่า (16.40)          (16.58)          -               -               (16.40)          (16.58)          

รวมต้นทุนขาย (202.69)        (172.45)        (5.97)            (7.51)            (208.66)        (179.96)        

ก าไรขั้นต้น 173.59         148.30         8.12             10.00           181.71         158.30         

รายไดอ่ื้น 0.29             4.15             

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (62.61)          (68.76)          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (74.24)          (61.96)          

ตน้ทนุทางการเงิน (6.24)            (8.74)            

ก าไรก่อนคา่ใช่จ่ายภาษีเงินได้ 38.91           22.99           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8.52)            (6.85)            
ก าไรส าหรับงวด 30.39           16.14           

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -               -               

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30.39           16.14           

งบการเงินรวม
รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์

การแพทย์
รวม

รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์

 อ่ืนๆ

หน่วย: ลา้นบาท

 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินคา้คงเหลือ 73.99                         60.87                         
อุปกรณ์ - สุทธิ 113.38                       94.73                         
สินทรัพยอ่ื์น 316.69                       187.18                       
สินทรัพยร์วม 504.06                       342.78                       

หน่วย: ลา้นบาท
งบการเงินรวม

 
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย ประมำณ
ร้อยละ 11 และร้อยละ 14  ของรำยไดร้วม 
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25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

25.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดย
ธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนงัสือค ้าประกนั 52.28                    54.95                    50.78                    49.18                    

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
25.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน จ ำนวนเงิน 

1.28 ลำ้นบำท และ 1.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

25.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำจำ้งพฒันำและติดตั้งซอฟต์แวร์ 
จ ำนวนเงิน 1.63 ลำ้นบำท และ 1.50 ลำ้นบำท 

25.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำให้บริกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวนเงิน 0.81 ลำ้นบำท 

25.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำบริกำรเก่ียวกบักำรสอบบญัชี จ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท 
 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส ำคัญ 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 90,247       90,436       85,340       78,098       

คา่ใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย 12,291       16,394       6,931         8,769         

คา่จา้งและบริการ 7,360         4,985         6,956         7,968         

คา่ท่ีปรึกษาและคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 6,691         4,005         6,207         3,427         

คา่ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,279         4,556         4,279         4,435         

คา่เส่ือมราคา 17,008       14,501       16,508       470            

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 2,794         21              2,773         -             

คา่ใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,361         -             3,361         -             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พนับาท
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27. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

ในระหว่ำงงวดบริษทัฯ ได้มีกำรจดัประเภทบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

ตามท่ีรายงาน

ไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 12) -                          60,514.52               60,514.52               

เงินลงทนุเผ่ือขาย 60,514.52               (60,514.52)              -                          

หน่วย: บาท

 

28. เหตเุหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

28.1  ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2563 ของบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั คือ บริษทั 
แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ำกดั อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยกำรลดจ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 625,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 6.25 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 12.50 ลำ้นบำท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน 6.25 
ลำ้นบำท และจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2563 

28.2 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2563 ของบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั คือ 
บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ให้แก่ผูถื้อ
หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 6 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 3 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันท่ี                  
30 ตุลำคม 2563 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด และบริษัทย่อย  
และเฉพำะของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั ตำมล ำดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก ำไรขำดทุน     
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ ยกเวน้ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมปี 2561 ซ่ึงแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีกล่ำวในวรรคเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่องบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวมขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล 
จ ำกดั และบริษทัย่อย และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวใ้นหมำยเหตุประกอบ      
งบกำรเงินขอ้ 2.3 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ี แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ืองไขต่องบการเงินรวม 

ขำ้พเจำ้ไม่ได้เขำ้สังเกตกำรณ์กำรตรวจนับสินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 จ ำนวน 81.84 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 
เน่ืองจำก ณ วนันั้นข้ำพเจ้ำยงัไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของกลุ่มบริษทั และข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถใช้วิธีกำร
ตรวจสอบอื่นให้เป็นท่ีน่ำพอใจในปริมำณและมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือดงักล่ำวได้ ทั้งน้ีเร่ืองดังกล่ำวมีผลต่อกำรด ำเนินงำน   
รวมส ำหรับปี 2561 ซ่ึงแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบกบัปีปัจจุบนั  

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
เหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดเ้ป็นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข  

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 บริษทัมีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบกำรเงินได ้
รวมผลกระทบของรำยกำรดงักล่ำวตำมมูลฐำนท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจ้ำอยู่ดว้ย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึงกำรใชวิ้ธีกำรดงัต่อไปน้ี 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร

ทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้

หลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ   

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด  

เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงข้อมูล          

กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบั

สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั  
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- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ   

กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร  

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน

กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมี

ควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้ง

ในงบกำรเงิน หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้

ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ

เหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร 

- ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร

ควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูบ้ริหำรเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ี
พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผล
ท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้   
ขำดควำมเป็นอิสระ 

 
 
(นำยอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพฯ 1 เมษำยน 2563 



บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 8,422,363.93     18,072,944.26   5,362,902.14     9,504,468.77     8,217,762.04     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5.2, 7 145,135,373.43 148,811,417.82 137,401,183.78 164,320,975.30 93,748,189.63   
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 3.1 13,023,013.00   19,565,689.87   13,023,013.00   19,565,689.87   8,137,528.24     
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 60,872,435.66   57,853,425.09   46,407,619.98   242,179.74        -                     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.3 -                     -                     8,000,000.00     -                     20,000,000.00   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 4,789,565.88     2,111,054.75     3,756,265.74     449,906.40        133,412.15        
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 232,242,751.90 246,414,531.79 213,950,984.64 194,083,220.08 130,236,892.06 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 60,423.81          59,906.09          -                     -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     999,980.00        499,990.00        -                     
อุปกรณ์ - สุทธิ 11 94,732,449.58   92,856,818.17   94,138,838.56   1,879,981.02     631,280.52        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 51,788.78          88,421.69          -                     -                     -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,616,546.11     1,752,333.76     -                     -                     -                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 9,744,045.61     7,418,108.82     9,744,045.61     6,578,652.64     2,911,202.83     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 4,333,595.25     3,128,405.13     2,162,210.00     480,235.00        1,168,876.10     
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 110,538,849.14 105,303,993.66 107,045,074.17 9,438,858.66     4,711,359.45     

รวมสินทรัพย์ 342,781,601.04 351,718,525.45 320,996,058.81 203,522,078.74 134,948,251.51 

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 157,650,225.08 243,697,470.69 104,177,966.13 76,639,000.00   55,000,000.00   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.4, 15 48,943,398.04   48,255,256.07   54,630,955.90   13,982,492.61   24,098,984.53   
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 3.1 36,368,399.40   31,190,543.66   36,368,399.40   31,190,543.66   29,070,916.62   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                     9,824.89            -                     -                     -                     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     -                     -                     15,000,000.00   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,069,566.96   14,094,407.00   13,069,566.96   3,405,761.19     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 6,549,212.46     3,769,205.06     743,382.18        2,245,975.13     474,504.13        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 262,580,801.94 341,016,707.37 208,990,270.57 127,463,772.59 123,644,405.28 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางเงิน - สุทธิ -                     -                     -                     -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 16,785,044.04   14,130,679.44   16,120,859.04   9,297,150.00     3,562,435.00     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,785,044.04   14,130,679.44   16,120,859.04   9,297,150.00     3,562,435.00     

รวมหน้ีสิน 279,365,845.98 355,147,386.81 225,111,129.61 136,760,922.59 127,206,840.28 
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

            ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 55,000,000.00   55,000,000.00   55,000,000.00   55,000,000.00   55,000,000.00   

            ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 55,000,000.00   55,000,000.00   55,000,000.00   55,000,000.00   5,000,000.00     

ก าไรสะสม
            ทุนจดทะเบียนจดัสรรแลว้
         ส ารองตามกฎหมาย 19 1,910,758.37     500,000.00        1,910,758.37     500,000.00        500,000.00        
           ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33,649,717.16   7,530,803.88     38,974,170.83   11,261,156.15   2,241,411.23     
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 90,560,475.53   63,030,803.88   95,884,929.20   66,761,156.15   7,741,411.23     
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 (27,144,720.47)  (66,459,665.24)  -                     -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 63,415,755.06   (3,428,861.36)    95,884,929.20   66,761,156.15   7,741,411.23     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 342,781,601.04 351,718,525.45 320,996,058.81 203,522,078.74 134,948,251.51 
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บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

2562 2561 2562 2561
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่

รายไดจ้ากการขายและบริการ 453,186,748.00   477,883,941.27   416,568,256.31   406,685,051.79   
รายไดค้า่เช่า 39,190,929.24     36,278,118.15     39,055,504.00     35,534,594.72     
รวมรำยได้ 492,377,677.24   514,162,059.42   455,623,760.31   442,219,646.51   

ตน้ทุนขายและบริการ (234,902,719.62) (261,692,616.91) (223,546,555.07) (345,035,683.87) 
ตน้ทุนคา่เช่า (20,752,518.97)   (19,955,983.78)   (11,653,066.38)   (30,055,014.85)   
รวมต้นทุนขำย (255,655,238.59) (281,648,600.69) (235,199,621.45) (375,090,698.72) 

ก ำไรขั้นต้น 236,722,438.65   232,513,458.73   220,424,138.86   67,128,947.79     
รายไดอ่ื้น 2,621,838.31       1,800,452.99       6,589,959.27       3,397,341.94       
คา่ใชจ่้ายในการขาย (92,104,129.57)   (97,606,453.05)   (81,149,527.52)   (21,466,105.52)   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (84,720,077.84)   (68,440,427.72)   (71,163,508.09)   (33,310,390.93)   
ตน้ทุนทางการเงิน (11,020,143.05)   (12,720,977.62)   (5,178,994.65)     (4,464,061.08)     
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 51,499,926.50     55,546,053.33     69,522,067.87 11,285,732.20 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (14,313,806.29)   (14,589,801.67)   (13,998,294.82)   (2,265,987.28)     
ก ำไรส ำหรับปี 37,186,120.21     40,956,251.66     55,523,773.05     9,019,744.92       
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      -                      
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 37,186,120.21     40,956,251.66     55,523,773.05     9,019,744.92       

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 45,268,791.94     (6,402,431.41)     55,523,773.05     9,019,744.92       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (8,082,671.73)     47,358,683.07     -                      -                      

37,186,120.21     40,956,251.66     55,523,773.05     9,019,744.92       
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 45,268,791.94     (6,402,431.41)     55,523,773.05     9,019,744.92       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืน
    ก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (8,082,671.73)     47,358,683.07     -                      -                      

37,186,120.21     40,956,251.66     55,523,773.05     9,019,744.92       
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 21

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 8.23                     (9.44)                   10.10                   13.30                   

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 5,500,000            678,082               5,500,000            678,082               

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุน้
ของบริษทัอ่ืน

จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ ก่อนการรวมธุรกิจ
ทุนเรือนหุน้ ส ารอง ผูถื้อหุน้ ภายใตก้าร

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ควบคุมเดียวกนั รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 5,000,000.00            500,000.00               1,282,343.73            6,782,343.73            (21,051,083.09)         (14,268,739.36)         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :
เพ่ิมทุน 18 50,000,000.00          -                           -                           50,000,000.00          -                            50,000,000.00          
รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 -                           -                           12,650,891.56          12,650,891.56          -                            12,650,891.56          

ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ 2.3 -                           -                           -                           -                           (89,767,613.48)         (89,767,613.48)         
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้เดิม -                           -                           -                           -                           (3,000,000.00)           (3,000,000.00)           

ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -                           -                           -                           -                           348.26                       348.26                      
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           (6,402,431.41)          (6,402,431.41)          47,358,683.07           40,956,251.66          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 55,000,000.00          500,000.00               7,530,803.88            63,030,803.88          (66,459,665.24)         (3,428,861.36)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 55,000,000.00          500,000.00               7,530,803.88            63,030,803.88          (66,459,665.24)         (3,428,861.36)           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี :
รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 -                           -                           8,660,879.71            8,660,879.71            -                            8,660,879.71            

ส่วนไดเ้สียของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ 2.3 -                           -                           -                           -                           29,238,398.79           29,238,398.79          

ส ารองตามกฎหมาย 19 -                           1,410,758.37            (1,410,758.37)          -                           -                                -                            
จ่ายเงินปันผล 20 -                           -                           (26,400,000.00)        (26,400,000.00)        23,430,000.00           (2,970,000.00)           
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้เดิม -                           -                           -                           -                           (5,271,300.00)           (5,271,300.00)           
ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -                           -                           -                           -                           517.71                       517.71                      
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           45,268,791.94          45,268,791.94          (8,082,671.73)           37,186,120.21          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 55,000,000.00          1,910,758.37            33,649,717.16          90,560,475.53          (27,144,720.47)         63,415,755.06          

หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 5,000,000.00            500,000.00               2,241,411.23            7,741,411.23            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

เพ่ิมทุน 18 50,000,000.00          -                            -                            50,000,000.00          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            9,019,744.92            9,019,744.92            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 55,000,000.00          500,000.00               11,261,156.15          66,761,156.15          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 55,000,000.00          500,000.00               11,261,156.15          66,761,156.15          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

ส ารองตามกฎหมาย 19 -                            1,410,758.37            (1,410,758.37)           -                            
จ่ายเงินปันผล 20 -                            -                            (26,400,000.00)         (26,400,000.00)         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            55,523,773.05          55,523,773.05          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 55,000,000.00          1,910,758.37            38,974,170.83          95,884,929.20          

หน่วย:  บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน :
ก าไรสุทธิ 37,186,120.21      40,956,251.66      55,523,773.05      9,019,744.92         
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 18,579,945.64      21,108,003.02      654,672.75            101,299.61            
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 1,440,176.53         744,416.47            705,705.67            -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ -                         830,650.56            -                         -                         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,654,364.60         1,696,156.34         2,626,428.15         146,753.82            

คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบัรายการ) (2,384,181.21)       262,030.64            (3,296,134.08)       599,472.48            
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         60,998.78              -                         
(ก าไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น (765.58)                 18,246.34              (765.58)                 -                         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (1,267,271.55)       (951,537.34)          (1,063,988.97)       (6,897.84)              
ดอกเบ้ียรับ (39,196.75)            (3,323.51)              (3,846,967.42)       (432,219.95)          
คา่ใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน 11,020,143.05      12,720,977.62      5,178,994.65         4,464,061.08         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,313,806.29      14,589,801.67      13,998,294.82      2,265,987.28         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 81,503,141.23      91,971,673.47      70,541,011.82      16,158,201.40      

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 13,020,381.41      24,380,341.57      41,434,893.77      (77,012,458.60)     
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (4,459,187.10)       23,243,009.73      (46,871,145.91)     (242,179.74)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,678,511.13)       (503,180.19)          (3,306,359.34)       (316,494.25)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,205,190.12)       1,039,794.82         (1,681,975.00)       688,641.10            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,955,413.52         (74,486,123.79)     32,955,364.45      (10,109,594.08)     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 5,177,855.74         2,119,627.04         5,177,855.74         2,119,627.04         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,780,007.40         (871,539.77)          (1,502,592.95)       1,771,471.00         

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 96,093,910.95      66,893,602.88      96,747,052.58      (66,942,786.13)     
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (18,082,062.06)     (3,022,783.47)       (7,499,882.02)       (2,527,675.90)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 78,011,848.89      63,870,819.41      89,247,170.56      (69,470,462.03)     

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

2562 2561 2562 2561

 หน่วย:  บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         188,996.22            -                         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (749,985.00)          (499,990.00)          
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         124,900,000.00    43,000,000.00      
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         (203,700,000.00)   (23,000,000.00)     
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 934.63                   -                         934.63                   -                         
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (20,283,325.54)     (14,423,955.00)     (13,356,611.53)     (1,350,000.11)       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 39,196.75              3,323.51                3,367,957.01         432,219.95            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (20,243,194.16)     (14,420,631.49)     (89,348,708.67)     18,582,229.84      
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ :
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (86,047,245.61)     11,908,593.12      27,538,966.13      21,639,000.00      

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (9,824.89)              (106,233.48)          -                         -                         
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         (15,000,000.00)     -                         (15,000,000.00)     
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                         50,000,000.00      -                         50,000,000.00      
เงินสดจ่ายเงินปันผล (8,241,300.00)       (3,000,000.00)       (26,400,000.00)     -                         
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (11,020,143.05)     (12,720,977.62)     (5,178,994.65)       (4,464,061.08)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (105,318,513.55)   31,081,382.02      (4,040,028.52)       52,174,938.92      
รายการกบับริษทันอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8,660,879.71         12,650,891.56      -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอ่ืนก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 29,238,398.78      (89,767,613.48)     -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (9,650,580.33)       3,414,848.02         (4,141,566.63)       1,286,706.73         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 18,072,944.26      14,658,096.24      9,504,468.77         8,217,762.04         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 8,422,363.93         18,072,944.26      5,362,902.14         9,504,468.77         

รำยกำรไม่กระทบเงนิสด:

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         110,000.00            -                         -                         
โอนอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         1,888,121.40         -                         -                         
ซ้ืออุปกรณ์โดยการหกักลบหน้ีกบัเงินให้กูย้มื
ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         70,800,000.00      -                         

ซ้ืออุปกรณ์โดยการหกักลบหน้ีกบัเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         8,757,087.81         -                         
รับโอนหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน
จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         4,197,280.89         5,587,961.18         
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บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (“บริษทัฯ”) เดิมช่ือ บริษทั วีนัสโลจิสติกส์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัตำม
กฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2547 โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 634/4 ซอยรำยค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนน
ประชำอุทิศ แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์และวสัดุอุปกรณ์
กำรแพทย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 
88.75 

1.2 กำรจัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2547 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั โดยมีบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 88.75 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนคร้ังแรกจ ำนวน    
5 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 55 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเตม็จ ำนวนแลว้  

บริษทัฯ ได้เข้ำซ้ือหุ้นในบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกัด ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) บริษทัย่อยดงักล่ำว ไดจ้ด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษทัจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2561 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อด ำเนินธุรกิจกำรค้ำปลีกและ
จ ำหน่ำยเคร่ืองใชท้ำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจำกนั้นในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯ ได้รับโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์เคมีภณัฑ์ และวสัดุ
อุปกรณ์กำรแพทย ์(กลุ่มธุรกิจกำรแพทย)์ จำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั ไบโอ 
สเปส จ ำกดั และรับโอนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นคำ้ปลีกจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี  โฮลดิ้ง จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 
จ ำกดั โดยบริษทัฯ ไดท้ยอยรับซ้ือสินคำ้คงเหลือและเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และวสัดุอุปกรณ์กำรแพทย์ จำกบริษทั     
วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั บริษทั ไบโอพูล จ ำกดั และ บริษทั แพนไซเอน็ซ์ 1999 จ ำกดั และในวนัส้ินปี 2562 บริษทัไดรั้บ
โอนสินทรัพยถ์ำวร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแพทยท์ั้งหมดจำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกัด ซ่ึง ณ วนัท่ีรับโอนสินทรัพย์
ดงักล่ำว บริษทัฯ ไม่ไดรั้บสินทรัพยสุ์ทธิอื่นใดจำกกำรรับโอนส่วนงำนดงักล่ำว   
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลง วนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 กำรเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินโดยน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือ
ปฏิบติั แทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ เพื่อให้งบกำรเงินท่ีน ำเสนอให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสะทอ้นต่อฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไดดี้ย่ิงขึ้นและเพื่อเป็นไปตำมแผนกำรน ำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

กำรเปล่ียนแปลงขำ้งตน้ส่งผลให้บริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวม ตอ้งเปล่ียนจำกกำรแสดงงบก ำไรขำดทุนเป็นงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งน้ี
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินท่ีน ำมำเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 6,578,652.64                         2,911,202.83                       

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 6,578,652.64                         2,911,202.83                       

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ภาษีเงินไดล้ดลง 3,667,449.81                        2,911,202.83                        

ก าไรสุทธิส าหรับปีเพ่ิมข้ึน 3,667,449.81                        2,911,202.83                        

ก าไรต่อหุ้นเพ่ิมข้ึน 0.07                                      5.82                                      

งบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
หน่วย: บาท
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2.3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัเป็นกำรปรับโครงสร้ำง
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ดังนั้น กำรน ำเสนองบกำรเงินรวมน้ีจึงได้จัดท ำเพ่ือสะท้อนฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเน้ือหำทำงเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัโดยถือเสมือนว่ำ
บริษทัในกลุ่มไดด้ ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรรวมธุรกิจกนัมำตั้งแต่รอบบญัชีแรกท่ีน ำเสนอ 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) 
บริษทัยอ่ย และบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ประเทศ ประเภทธุรกิจ 2562 2561 2560

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั (AND) ไทย ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 100 -    

บริษทัภายใตก้ารควบคุมดียวกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(เฉพาะส่วนงานธุรกิจการแพทย์ และธุรกิจการคา้ปลีก -    -    -    

และการคา้ปลีก)

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั (BSP) ไทย จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -    -    -    

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั (PAN) ไทย ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -    -    -    

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -    -    -    

อตัราร้อยละการถือหุ้น

 

มูลฐานในการจัดท างบการเงินรวมภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจกำรแพทย ์กลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 
เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ตอ้งน ำเสนองบกำรเงินรวมภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั เพื่อสะทอ้นฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มธุรกิจกำรแพทย ์และกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรจ ำแนกส่วนงำนกลุ่มธุรกิจ
กำรแพทย ์และกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ปลีก ออกจำกส่วนงำนอื่นในงบกำรเงิน โดยมีเกณฑใ์นกำรจ ำแนกส่วนงำน ดงัน้ี 

1. มูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงำนธุรกิจกำรแพทยแ์ละธุรกิจกำรค้ำปลีก ใช้ยอดคงเหลือท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน 

2. มูลค่ำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนธุรกิจกำรแพทยแ์ละธุรกิจกำรคำ้ปลีก 

2.1 ใชร้ำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน 

2.2 ในกรณีท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์จ ำนวนพนักงำน หรือพ้ืนท่ีใช้สอย 
ตำมควำมเหมำะสม 
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3. เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงงบกำรเงินรวมเสมือนหน่ึงกำรรวมกิจกำรของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกนัเกิดขึ้นตั้งแต่รอบบญัชีแรกท่ีน ำเสนอ รำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนัโดยบริษทัที่เก่ียวขอ้งนอกเหนือกลุ่มบริษทัเป็นผูช้  ำระ ไดแ้สดงรำยกำรเป็นส่วนหน่ึง
ในก ำไรสะสม 

ข) บริษทัฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ี
แลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม  

2.4 บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
บริกำรโฆษณำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

บริษทัฯ ต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอื่น มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้น
จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยบริษทัฯ จะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัฯ คำดว่ำจะมีสิทธิ
ไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้บริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      ฉบบั
ใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึง สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน                 
5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัที่มี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ
ในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี  17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้ง     
จัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน                
กำรบญัชีฉบบัที่ 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

3.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้พร้อมกำรให้บริกำร (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรำยไดจ้ะปันส่วน
ตำมสัดส่วนให้กบัสินคำ้ท่ีส่งมอบและภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรให้บริกำรท่ีรวมอยูใ่นสัญญำโดยให้มีควำมสัมพนัธ์กบั
รำคำขำยแบบเอกเทศของสินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิด
จำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  

บริษทัฯรับรู้รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบนักำรเงินทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝำก
ประเภทท่ีต้องจ่ำยคืนเม่ือส้ินระยะเวลำท่ีก ำหนด และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่อง ซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำนอ้ย 

3.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน 
โดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้(ถำ้มี) ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
และกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 
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3.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  รำคำทุนของสินคำ้
คงเหลือค ำนวณตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน  

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือและตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติหกัดว้ยตน้ทุนหรือค่ำใชจ้่ำยส่วน
เพ่ิมท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน บริษทัฯจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
มูลค่ำของเงินลงทุน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

3.6 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 

                                                                                                          จ ำนวนปี 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์   3  
 เคร่ืองตกแต่ง   5  
 เคร่ืองใชส้ ำนกังำน   5  
 อุปกรณ์เคร่ืองใช ้   5  
 เคร่ืองมือแพทย ์ 10  
 ยำนพำหนะ   5  

บริษทัฯ ทบทวนวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุน  

3.7 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภท ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุน สินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ ตำมปกติธุรกิจหรือมูลค่ำจำกกำรใชแ้ลว้แต่อยำ่งใดจะสูงกว่ำ) โดยพิจำรณำ
จำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำรหรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ ำในงบก ำไรขำดทุนหรือลดส่วนเ กินในกรณีสินทรัพย์นั้ น เคยตีรำคำ เ พ่ิม  และได้บันทึกเ ป็น 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเพ่ิมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลงโดยบนัทึกใน
บญัชี “รำยไดอ้ื่น” หรือน ำไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

3.8 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

3.9 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
บริษทัฯ มีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับ
พนกังำน  

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบับริษทัตลอด
ระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิด
ลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้  กำรประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) 

เม่ือข้อสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก ำไร 
(ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน ใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected unit credit method) เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 
โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั ตน้ทุนบริกำรในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจำก
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่   
ซ่ึงรวมถึงผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุนทนัที 
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3.10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                      
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยื้ม เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงนโยบำยบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้                      
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

3.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำ
บนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

3.12 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ          
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงบญัชีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร  แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น
จ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมจ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดในแต่ละ
งวดบญัชีตำมเกณฑป์ระมวลรัษฎำกร 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ
ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้น  เก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

3.13 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำน เป็นกำรน ำเสนอมุมมองของผูบ้ริหำรในกำรรำยงำนขอ้มูลส่วนงำน โดยขอ้มูลส่วนงำนอำ้งอิงจำก
ขอ้มูลภำยในท่ีไดร้ำยงำนต่อผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ หมำยถึงส่วนงำนภูมิศำสตร์ท่ีท ำหน้ำท่ีให้บริกำรในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ี
เฉพำะเจำะจงซ่ึงมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและผลตอบแทนของกำรด ำเนินงำนใน
สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจอื่น 

3.14 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงค ำนวณโดยกำร
หำรยอดก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัตำมระยะเวลำท่ีออกเรียกช ำระแลว้ 

3.15 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน     
โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของ
สัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ

4. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ือง
ท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน
และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำส ำหรับสินค้ำเก่ำ และเส่ือมคุณภำพ 

บริษทัฯ ไดป้ระมำณกำรค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั และเส่ือมคุณภำพ หรือเม่ือรำคำตลำดหรือรำคำทดแทน
ลดลง เพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของสินคำ้คงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกกำรหมุนเวียนและกำร
เส่ือมสภำพ และรำคำตลำดหรือรำคำทดแทนของสินคำ้คงเหลือประเภทต่ำงๆ 
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ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัฯ พิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำมีกำรดอ้ยค่ำ เม่ือพบว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำว
ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั บริษทัฯ จะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงกำรประมำณกำรดงักล่ำวขึ้นอยูก่บั
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร บริษทัฯ จะบนัทึกเป็นขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรขำดทุน 

อำคำร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรของอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกของอำคำร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ 
โดยจะทบทวนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกท่ีเคยประมำณกำรไว ้
หรือเม่ือมีกำรเลิกใชง้ำนหรือหมดสภำพกำรใชง้ำน 

สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนั ตำมกฎหมำยหรือ
จำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรถือหุ้น
ระหว่ำงกนั หรือกำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั รำยกำรท่ี เก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมเง่ือนไขและ
เกณฑท่ี์ไดร้ะบุในสัญญำระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น 

5.1 ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทธุรกิจ

บริษทัย่อย

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั (AND) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัภายใตก้ารควบคุมดียวกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั (WHO) ไทย ผูถื้อหุ้นใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั (BSP) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทั แพนไซเอน็ซ ์1999 จ ากดั (PAN) ไทย มีกรรมการร่วมกนั ธุรกิจการคา้ปลีก  และจ าหน่ายเคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั (BIO) ไทย มีกรรมการร่วมกนั จ าหน่ายสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์เคร่ืองใชท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั ธุรกิจเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการทางการแพทย์

บริษทั ไอที อินเทรนด ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั พฒันาโปรแกรมซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
 
 



  

 22 

5.2 รำยกำรระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562   

และ 2561 มีดังนี ้

31  ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31  ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 552,500.00       969,200.00       552,500.00       969,200.00       

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                    -                    620,454.47       34,401,279.26  
บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั -                    -                    -                    127,629.60       
รวม -                    -                    620,454.47       34,528,908.86  

ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                    -                    427,127.67       -                    
บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                    -                    51,882.74         -                    
รวม -                    -                    479,010.41       -                    

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                    -                    258,858.58       467,817.07       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท

 
5.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 

 ยอดคงเหลือ
 1 มกราคม 2562

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

31 ธนัวาคม 2562
บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน :

บริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ากดั -                     193,200,000.00    (193,200,000.00)    -                       
บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั -                     10,500,000.00      (2,500,000.00)        8,000,000.00       
      รวม -                     203,700,000.00    (195,700,000.00)    8,000,000.00       

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัฯ ให้กูยื้มเงินแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในอตัรำดอกเบ้ีย MOR เฉล่ียของธนำคำรพำณิชย ์4 แห่งบวก 0.5% ต่อปี 

 

 



  

 23 

5.4 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 1,056,089.44     3,790,351.72     

เจ้าหนี้ค่าซ้ือทรัพย์สิน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั 8,757,087.81     -                     

(ซ้ือระหวา่งปีเป็นจ านวนเงิน 74.35 ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
5.5 รำยกำรบัญชีที่ส ำคัญที่เกิดกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีเกิดกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี

แมเนจเมน้ท ์คอร์ป จ ากดั 2,128,505    2,374,673       2,128,505    2,374,673    ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

รายได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -               -                  6,867,648    2,400,000    ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    รายไดค้า่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -               -                  693,991       550,000       ตามสญัญา

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -               -                  516,604       -               ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    ดอกเบ้ียรับ -               -                  3,686,828    431,988       ตามสญัญา

บริษทั แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -               -                  84,270         -               ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -               -                  325,788       119,280       ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไบโอ พูล จ ากดั

    รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและคา่บริหารจดัการ -               -                  90,751         -               ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั อะนิวเดย์ จ ากดั

    รายไดค้า่ประกนักลุ่มพนกังาน -               -                  45,467         -               ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    ดอกเบ้ียรับ -               -                  159,792       -               ตามสญัญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา

ซ้ือสินค้าและบริการ

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                -                139,859,581        373,918,364    ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอพูล จ  ากดั -                -                5,615,681            -                   ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอ สเปส จ ากดั -                -                731,850               113,600           ราคาทนุบวกก าไรส่วนเพ่ิม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ -                -                3,781,516            3,332,427        ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่บริการค ้าประกนัสินเช่ือ -                -                2,538,796            1,823,493        ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

    คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ -                -                1,474,691            786,868           ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทั ไอที อินเทรนด์ จ ากดั

    คา่จา้งและบริการอ่ืนๆ 1,295,000     -                1,295,000            -                   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

เงนิปันผลจ่าย

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั -                -                23,430,000          -                   ตามท่ีประกาศจ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 
5.6 ภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง - บริษัทฯ เป็นผู้เช่ำ 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่อำจบอกเลิกได้ ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ากดั

ไม่เกิน 1 ปี 12,749,828.91           3,832,488.00             8,860,636.17             3,832,488.00             

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 26,664,874.45           -                             22,830,369.48           -                             

เกิน 5 ปี 41,951,158.35           -                             23,995,246.41           -                             
รวม 81,365,861.71           3,832,488.00             55,686,252.06           3,832,488.00             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำและบริกำรพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำนและอำคำรคลงัสินคำ้ ระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั อะนิวเดย ์
จ ำกดั) กบั บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั โดยสัญญำเช่ำและบริกำรพ้ืนที่ส ำนกังำนมีระยะเวลำกำรเช่ำ 6 ปี จ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำ ณ วนัที่ท  ำสัญญำเป็นระยะเวลำ 4 เดือน และสัญญำเช่ำและบริกำรพื้นที่อำคำร
คลงัสินคำ้มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรล่วงหน้ำ ณ วนัที่ท  ำสัญญำเป็นระยะเวลำ 36 เดือน  
อตัรำค่ำเช่ำและบริกำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมจ ำนวน 0.53 ลำ้นบำท และ 0.13 ลำ้นบำทต่อเดือน 
ตำมล ำดบั และตอ้งจ่ำยเงินประกนัควำมเสียหำยตำมสัญญำจ ำนวนทั้งสิ้น 5.5 ลำ้นบำท และ 3.6 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยสัญญำมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 และ 2561 ดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,588,617.97     21,873,714.21     19,285,562.97     597,000.00          

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 379,284.67          303,427.74          379,284.67          -                       

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 256,167.73          204,934.19          256,167.73          -                       

รวม 25,224,070.37     22,382,076.14     19,921,015.37     597,000.00          

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรเฉพำะใน
ฐำนะผูบ้ริหำร และให้แก่ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลง
มำ และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และให้หมำยรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี หรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบญัญติั
บริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 
 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
เงินสด             215,000.00             570,817.25             135,000.00 -                        
เช็คในมือ -                                 1,241,771.96 -                                 1,215,528.97 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั          7,074,077.86        12,437,741.03          4,168,637.49          8,137,238.51 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์          1,133,286.07          3,822,614.02          1,059,264.65 151,701.29           
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,422,363.93        18,072,944.26      5,362,902.14        9,504,468.77        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหนี้การค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 103,425,730.23 85,984,617.25   100,684,540.68 79,743,692.97   

ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ :
     เกินก าหนดช าระ 1- 60 วนั 23,593,173.00   44,314,370.66   23,232,672.04   42,490,250.82   
     เกินก าหนดช าระ 61- 90 วนั 3,882,039.16     3,422,552.53     2,673,107.00     3,333,221.02     
     เกินก าหนดช าระ 91- 180 วนั 6,594,759.37     4,799,406.20     4,175,791.83     4,434,185.92     
     เกินก าหนดช าระ 181 - 365 วนั 684,969.07        3,033,640.87     566,370.67        405,197.17        
     เกินก าหนดช าระมากกวา่ 365 วนั 2,881,659.57     5,229,988.24     767,930.65        463,629.73        
เช็ครับล่วงหน้า 628,721.22        223,065.42        501,721.22        -                    

รวมลูกหน้ีการคา้ 141,691,051.62 147,007,641.17 132,602,134.09 130,870,177.63 

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,504,978.00) (3,889,159.21) (164,308.00) (3,460,442.08)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 140,186,073.62 143,118,481.96 132,437,826.09 127,409,735.55 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน

   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                            620,454.47    34,528,908.86 

   ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    479,010.41        -                    
   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    258,858.58        467,817.07        
   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า - บริษทัอ่ืน 2,775,742.87     2,769,298.52     1,848,956.23     1,168,417.62     
   เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน      1,047,551.75         880,520.00      1,047,551.75 623,990.07        
   รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน 708,526.25        1,985,776.57     708,526.25        122,106.13        
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 417,478.94        -                    -                    -                    
อ่ืนๆ -                    57,340.77          -                    -                    

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,949,299.81     5,692,935.86     4,963,357.69     36,911,239.75   

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 145,135,373.43 148,811,417.82 137,401,183.78 164,320,975.30 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

 

ลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 365 วนั และยงัไม่ไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นลูกหน้ีในส่วนรำชกำรหรือลูกหน้ีท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรผอ่นช ำระหน้ี 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 3,889,159.21          3,627,128.57          3,460,442.08          2,860,969.60          

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -                          262,030.64             -                          599,472.48             

ลดลงระหวา่งปี (2,384,181.21)         -                          (3,296,134.08)         -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 1,504,978.00          3,889,159.21          164,308.00             3,460,442.08          

งบเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 
หน้ีสงสัยจะสูญแสดงอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ในงบก ำไรขำดทุน 

8. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 

สินคำ้คงเหลือ – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

สินคา้ระหวา่งทาง 11,302,608.41       1,958,968.83         11,302,608.41       -                         

สินคา้ส าเร็จรูป 52,034,731.01       56,741,350.08       35,810,717.24       242,179.74            

งานระหวา่งท า 251,766.34            429,599.75            -                         -                         

หกั คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ลดลง (2,716,670.10)        (1,276,493.57)        (705,705.67)           -                         

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 60,872,435.66       57,853,425.09       46,407,619.98       242,179.74            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 1,276,493.57            532,077.10            -                        -                        

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,440,176.53            744,416.47            705,705.67            -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2,716,670.10            1,276,493.57         705,705.67            -                        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย: บาท

 
ผลขำดทนุจำกกำรตีรำคำสินคำ้ลดลงแสดงอยูใ่นตน้ทนุขำย ในงบก ำไรขำดทุน 
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 218,602.29              367,909.06              171,587.08              242,784.40              
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,978,763.96           149,450.00              2,180,554.13           -                           
เงินทดรองจ่าย 1,432,754.45           1,425,220.00           1,402,309.00           204,620.00              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 159,445.18              168,475.69              1,815.53                  2,502.00                  
รวม 4,789,565.88           2,111,054.75           3,756,265.74           449,906.40              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั

บริษทัย่อย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ากดั 100.00     100.00     1.00         0.25         1.00         0.25         (1.90)        0.19         

บริษทั วินเนอร์ยี่ เทรดด้ิง จ  ากดั -           100.00     -           0.25         -           0.25         -           0.19         

1.00         0.50         

สดัส่วนเงินลงทนุ

รวมเงินลงทนุในบริษทัย่อย

(ร้อยละ) วิธีราคาทนุ

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุเรียกช าระแลว้ มูลคา่สุทธิตามบญัชี

 
 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2562  บริษทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทัยอ่ยคือ บริษทั วินเนอร์ย่ี เทรดดิ้ง จ ำกดั 
ให้แก่บริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั (บริษทัใหญ่) จ ำนวน 99,998 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.89 บำท บริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้น
แลว้จ ำนวน 0.19 ลำ้นบำท โดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท ในงบ
ก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร
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11. อุปกรณ์ – สุทธิ 

อุปกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์น
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 4,047,306.00                     5,936,326.54      456,715.51         10,290,278.26       216,504,720.49      14,242,675.80       -                      251,478,022.60         
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี 1,007,500.19                     15,400.00           63,050.00           242,861.49            7,233,893.90          -                         12,271,254.04    20,833,959.62           
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (111,560.00)                       -                      (270,103.81)       (2,884,614.76)       (24,608,881.45)      -                         -                      (27,875,160.02)          
หกั จดัประเภทจากการรับโอนสินทรัพย์ (2,514,188.38)                    -                      -                      (2,963,445.30)       (120,391,333.32)    (7,790,558.36)       -                      (133,659,525.36)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,429,057.81                     5,951,726.54      249,661.70         4,685,079.69         78,738,399.62        6,452,117.44         12,271,254.04    110,777,296.84         

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,967,952.33                     5,930,280.76      456,638.46         7,660,600.49         133,537,336.25      8,068,396.14         -                      158,621,204.43         
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 705,374.62                        8,884.04             6,796.11             821,639.12            15,799,441.51        1,065,389.68         -                      18,407,525.08           
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (58,977.15)                         -                      (270,051.81)       (2,622,162.92)       (24,373,165.01)      -                         -                      (27,324,356.89)          
หกั จดัประเภทจากการรับโอนสินทรัพย์ (2,514,188.38)                    -                      -                          (2,963,445.30)       (120,391,333.32)    (7,790,558.36)       -                      (133,659,525.36)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,100,161.42                     5,939,164.80      193,382.76         2,896,631.39         4,572,279.43          1,343,227.46         -                          16,044,847.26           

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,079,353.67                     6,045.78             77.05                  2,629,677.77         82,967,384.24        6,174,279.66         -                      92,856,818.17           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,328,896.39                     12,561.74           56,278.94           1,788,448.30         74,166,120.19        5,108,889.98         12,271,254.04    94,732,449.58           

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี
21,086,424.71           
18,407,525.08           

หน่วย : บาท

2561
2562

งบการเงินรวม
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง  เคร่ืองใชส้ านกังาน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้  เคร่ืองมือแพทย์  ยานพาหนะ

 ทรัพยสิ์นระหว่าง
ติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 62,360.00                           -                         270,103.81            2,746,114.76         1,338,025.11         1,330,250.00         -                         5,746,853.68         
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ระหวา่งปี 825,745.64                         15,400.00              43,400.00              2,313,967.24         73,342,446.60       4,101,485.82         12,271,254.04       92,913,699.34       
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (59,060.00)                          -                         (270,103.81)           (2,734,114.76)       -                         -                         -                         (3,063,278.57)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 829,045.64                         15,400.00              43,400.00              2,325,967.24         74,680,471.71       5,431,735.82         12,271,254.04       95,597,274.45       

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 60,193.78                           -                         270,051.76            2,734,080.56         4,396.56                798,150.00            -                         3,866,872.66         
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 45,534.62                           2,968.28                6,473.50                84,469.63              515,226.72            -                         -                         654,672.75            
หกั จ าหน่าย/โอนออกระหวา่งปี (59,056.00)                          -                         (270,051.81)           (2,734,001.71)       -                         -                         -                         (3,063,109.52)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 46,672.40                           2,968.28                6,473.45                84,548.48              519,623.28            798,150.00            -                         1,458,435.89         

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,166.22                             -                         52.05                     12,034.20              1,333,628.55         532,100.00            -                         1,879,981.02         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 782,373.24                         12,431.72              36,926.55              2,241,418.76         74,160,848.43       4,633,585.82         12,271,254.04       94,138,838.56       

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี

101,299.61            

654,672.75            

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562
 

ณ วนัส้ินปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อย (บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั) ไดรั้บโอนสินทรัพยจ์ำกบริษทั วินเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั ดว้ยมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัโอน เป็นจ ำนวนเงินรวม 73.03 ลำ้นบำท 
กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีเก่ียวขอ้งไปหกัจำกรำคำทุนในงบกำรเงินรวม 

อุปกรณ์มีรำคำทุนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมซ่ึงไดห้ักค่ำเส่ือมรำคำเต็มมูลค่ำแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ ในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวน 72.47 ลำ้นบำท และ 45.18 ลำ้น
บำท (มูลค่ำก่อนจดัประเภท) ตำมล ำดบั
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12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร  ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2561 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2561 (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
     ผลประโยชน์พนกังาน 2,692,004.19        6,881.99               -                        2,698,886.18        525,285.63           -                        3,224,171.81        

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้ 1,626,521.90                  2,400,612.31 -                        4,027,134.21                 2,318,736.85 -                        6,345,871.06        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 572,193.93           119,894.50           -                        692,088.43           (659,226.82)          -                        32,861.61             

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง -                                                       -   -                        -                                    141,141.13 -                        141,141.13           
รวม 4,890,720.02                  2,527,388.80 -                        7,418,108.82        2,325,936.79        -                        9,744,045.61        

งบการเงินรวม
หน่วย: บาท
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ณ วนัท่ี  ก  าไร ก าไร  ณ วนัท่ี ก าไร ก าไร ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2561 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2561 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 712,487.00          1,146,943.00       -                       1,859,430.00       1,364,741.81       -                       3,224,171.81       

ก าไรของสินคา้จากรายการรับฝากสินคา้ 1,626,521.90                2,400,612.31 -                       4,027,134.21               2,318,736.85 -                       6,345,871.06       

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 572,193.93          119,894.50          -                       692,088.43          (659,226.82)         -                       32,861.61            

คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ลดลง -                                                     -   -                                                 -              141,141.13 -                       141,141.13          

รวม 2,911,202.83                3,667,449.81 -                       6,578,652.64       3,165,392.97       -                       9,744,045.61       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท
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ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  และ 2561   มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั 16,639,743.08   17,117,190.47   17,163,687.79   5,933,437.09     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (2,325,936.79)    (2,527,388.80)    (3,165,392.97)    (3,667,449.81)    
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,313,806.29   14,589,801.67   13,998,294.82   2,265,987.28     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
 

กำรกระทบยอดเพ่ือหำอัตรำภำษีที่แท้จริง   

2562 2561 2562 2561
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 51,499,926.50    55,546,053.33    69,522,067.87    11,285,732.20    
อตัราภาษีท่ีใช้ 20% 20% 20% 20%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 10,299,985.30    11,109,210.67    13,904,413.57    2,257,146.44      
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 782,283.39         505,221.04         437,155.01         127,509.58         
ภาษีเงินไดจ้ากก าไรระหวา่งกนั 1,483,193.95      2,535,541.11      -                      -                      
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (1,499,092.86)    (1,371,911.97)    (343,273.76)       (118,668.74)       
ผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,365,296.36      2,025,675.20      -                      -                      

อ่ืนๆ (117,859.85)       (213,934.38)       -                      -                      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,313,806.29    14,589,801.67    13,998,294.82    2,265,987.28      
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 28% 26% 20% 20%

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ตำมพระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2559 ให้จดัเก็บภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
เงินมดัจ า 11,400.00                481,435.00              6,400.00                  -                           
เงินประกนั 356,410.00              -                           355,810.00              480,235.00              
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,165,805.25           2,646,970.13           -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,799,980.00           -                           1,800,000.00           -                           
รวม 4,333,595.25           3,128,405.13           2,162,210.00           480,235.00              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
      และเงินกูย้มืระยะสั้น 92,305,447.06          153,947,652.74        41,000,000.00          75,000,000.00          
ทรัสตรี์ซีท 65,344,778.02          89,749,817.95          63,177,966.13          1,639,000.00            
รวม 157,650,225.08        243,697,470.69        104,177,966.13        76,639,000.00          

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย : บาท

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน

      และเงินกูย้ืมระยะสั้น 199.00                202.00                122.00                107.00                

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 221.00                303.00                148.00                83.00                  

รวม 420.00                505.00                270.00                190.00                

MOR, MOR-0.5% และ

Bank Market Rate, Prime Rate-1.50% 

MLR-1.62% (ทั้งน้ีไมต่  ่ากว่า 7% ต่อปี)

วงเงิน (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

อตัราดอกเบ้ีย
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บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินซ้ือขำยต่ำงประเทศล่วงหนำ้จำกธนำคำร เพ่ือประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ส ำหรับทรัสตรี์ซีท/ 
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสกุลเงินบำท ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 3.35                    4.95                    3.00                    -                      

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ลา้นบาท) 200.00                200.00                100.00                -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งซ่ึงค ้ำประกนัโดย
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  และกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯ ร่วมค ้ำประกนั 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นหมุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

เจ้าหนีก้ารค้า
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 27,798,263.34     25,405,369.24     27,372,656.00                  98,951.39 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน            489,196.26            676,225.51                           -                             -   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน      16,372,930.57         8,540,991.33      13,217,980.14         8,559,668.34 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                             -           8,757,087.81                           -   
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                             -           1,056,089.44         3,790,351.72 
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัอ่ืน         4,283,007.87      13,632,669.99         4,227,142.51         1,533,521.16 
รวม      21,145,134.70      22,849,886.83      27,258,299.90      13,883,541.22 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน      48,943,398.04      48,255,256.07      54,630,955.90      13,982,492.61 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
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16. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - คา้งจ่าย             718,608.63 76,027.76             702,791.70           26,214.47             
ภาษีขาย - รอเรียกเก็บ 140,697.59           321,811.66           40,590.48             58,443.35             
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,557,168.28        3,062,699.02        -                        1,959,306.31        
อ่ืนๆ 132,737.96           308,666.62           -                        202,011.00           
รวม          6,549,212.46          3,769,205.06             743,382.18          2,245,975.13 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
17. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนและคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนกังำนในงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(งวด 12 เดือน) (งวด 12 เดือน) (งวด 12 เดือน) (งวด 12 เดือน)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 14,130,679.44     12,434,523.10     9,297,150.00       3,562,435.00       

ตน้ทนุบริการในอดีต 816,104.00          -                       816,104.00          -                       

ตน้ทนุบริการ 1,564,203.24       1,455,273.41       1,536,266.79       61,280.79            

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 274,057.36          240,882.93          274,057.36          85,473.03            

รับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       4,197,280.89       5,587,961.18       

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันส้ินปี
      16,785,044.04       14,130,679.44       16,120,859.04         9,297,150.00 

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี 
 

2562 2561 2562 2561
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ค่าใชจ่้ายในการขาย 739,669.01          477,680.79          739,669.01          -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,914,695.59       1,218,475.55       1,886,759.14       146,753.82          

รวม 2,654,364.60       1,696,156.34       2,626,428.15       146,753.82          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้
ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บคำ่ชดเชย
ไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป      
กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน บริษทัฯ ได้บันทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนของงวดท่ี
กฎหมำยมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมำสท่ี 2 ของปี 2562 

บริษทัฯ ก ำหนดโครงกำรผลประ โยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังำน
ท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของ
จงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยู่จนเกษียณในอนำคตอย่ำงสมเหตุสมผล ประมำณ
กำรจำกตำรำงมรณะไทย ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำกำรลำออก ประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีตตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
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สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 (แสดงดว้ย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 

 

 

2562 2561 2562 2561

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัราคิดลด 2.45 - 3.17 2.45 - 3.17 3.17 3.17

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 3.80 - 4.70 3.80 - 4.70 4.7 4.7

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน

อายุน้อยกวา่ 20 ปี 20 - 33 20 - 33 33 33

อายุตัง้แต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 8 - 28 8 - 28 28 28

อายุตัง้แต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 9 - 20 9 - 20 20 20

อายุตัง้แต่ 40 ปี ถึง 59 ปี 8 - 16 8 - 16 8 8

อายุตัง้แต่ 60 ปีข้ึนไป - - - -

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 3.17

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกั แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่ำปัจจุบนั
ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

อตัราเพ่ิมข้ึน 0.5% อตัราลดลง 0.5% อตัราเพ่ิมข้ึน 0.5% อตัราลดลง 0.5%
อตัราคิดลด 479,240.00            (513,134.00)        455,457.00            (487,826.00)        
อตัราการข้ึนเงินเดือน (569,153.00)           519,432.00         (527,250.00)           495,987.00         
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 205,589.00            219,476.00         200,724.00            (214,271.00)        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปล่ียนแปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

หน่วย: บาท

 
18. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 
50,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 5,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 55,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
จ ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
ทุนดงักล่ำวต่อกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561 
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19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บริษทัฯจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย            
ในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิเม่ือมีกำรจ่ำยเงินปันผล จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

20. กำรจ่ำยเงินปันผล 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2562  เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรำหุ้นละ 4.80 บำท จ ำนวน 5,500,000 หุ้น เป็น
จ ำนวนเงิน 26.40 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 

21. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงวิธีกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

2562 2561 2562 2561
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ ตน้ปี (หน่วย: หุน้) 5,500,000          500,000             5,500,000          500,000             
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกระหวา่งปี -                     178,082             -                     178,082             
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ระหวา่งปี (ขั้นพ้ืนฐาน) 5,500,000          678,082             5,500,000          678,082             

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 45,268,791.94   (6,402,431.41)   55,523,773.05   9,019,744.92     

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 8.23                   (9.44)                  10.10                 13.30                 

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ และขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ท่ี  
กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ บริษทัฯ น ำเสนอส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจ ำรณำบนพ้ืนฐำนของ
รำยไดผ้ลประกอบกำร ก ำไรขั้นตน้ และสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำนหรือท่ีสำมำรถปัน
ส่วนให้ส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกิจกำรหลกัทำงธุรกิจคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์เคมีภณัฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์และ
เทคโนโลยี โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยเท่ำนั้น ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมส่วนธุรกิจ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
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2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและบริการ 429.22           442.72           23.96             35.16             453.18           477.88           
รายไดค้่าเช่า 39.19             36.28             -                -                39.19             36.28             
รวมรายได้ 468.41           479.00           23.96             35.16             492.37           514.16           

ตน้ทุนขายและบริการ (228.48)         (243.67)         (6.42)             (18.02)           (234.90)         (261.69)         
ตน้ทุนค่าเช่า (20.75)           (19.96)           -                -                (20.75)           (19.96)           
รวมต้นทุนขาย (249.23)         (263.63)         (6.42)             (18.02)           (255.65)         (281.65)         

ก าไรขั้นต้น 219.18           215.37           17.54             17.14             236.72           232.51           
รายไดอ่ื้น 2.62               1.80               
ค่าใชจ่้ายในการขาย (92.10)           (97.60)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (84.72)           (68.44)           
ตน้ทุนทางการเงิน (11.02)           (12.72)           
ก าไรก่อนค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้ 51.50             55.55             
ภาษีเงินได้ (14.31)           (14.59)           
ก าไรส าหรับปี 37.19             40.96             
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                -                
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 37.19             40.96             

งบการเงินรวม
รายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์

การแพทย์
รวม

รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑ์
 อ่ืนๆ

หน่วย: ลา้นบาท

 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561
สินคา้คงเหลือ 60.87                     57.85                     
อุปกรณ์ - สุทธิ 94.73                     92.86                     
สินทรัพยอ่ื์น 187.18                   201.01                   
สินทรัพยร์วม 342.78                   351.72                   

หน่วย: ลา้นบาท
งบการเงินรวม

 
ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย ประมำณร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม 
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23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

23.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำร  
พำณิชยห์ลำยแห่ง ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนงัสือค ้าประกนั 54.95                    50.03                    49.18                    41.18                    

หน่วย: ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
23.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัต้องจ่ำยตำมสัญญำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน จ ำนวนเงิน 1.28       

ลำ้นบำท และ 2.24 ลำ้นบำท 

23.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัต้องจ่ำยตำมสัญญำจ้ำงพฒันำและติดตั้งซอฟต์แวร์ จ ำนวนเงิน 1.50        
ลำ้นบำท 

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส ำคัญ 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

เงินเดือน คา่นายหน้า และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 105,408     98,652       92,153       36,347       

คา่เบ้ียเล้ียง ท่ีพกั และคา่ใชจ่้ายเดินทาง 16,072       15,016       14,851       2,522         

คา่ใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย 22,529       24,351       12,690       5,125         

คา่จา้งและบริการ 4,804         2,823         10,429       5,202         

คา่ท่ีปรึกษาและคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 11,501       1,442         7,766         310            

คา่ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,850         3,437         4,843         -             

คา่เส่ือมราคา 18,408       21,086       655            101            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พนับาท

 
ในปี 2562 บริษทัไดจ้่ำยค่ำใชจ้่ำยเพื่อเตรียมกำรในกำรเขำ้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงประกอบด้วย  กำรว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน   กำรว่ำจ้ำงส ำนักงำนสอบบัญชีเพ่ิมเติมจำกกำรสอบบัญชีปกติ             
กำรว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำทำงกำรตลำด กำรว่ำจ้ำงประเมินรำคำสินทรัพย ์ เป็นต้น ซ่ึงค่ำใช้จ่ำยเหล่ำน้ีได้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย              
ในกำรขำยและบริหำรในปี 2562 จ ำนวน 8.1 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 
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25. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และ
ด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม 

26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

คือควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัท่ีระบุไว ้ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ ไม่มีกำร
กระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเป็นเป็นสำระส ำคญั ส่วนควำมเส่ียงอื่นท่ีเกิดจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 
บริษทัฯ ไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวค้รบแลว้ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำม
บญัชีทำงสินทรัพยห์ลงัจำกหักค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทัฯ ในงวดปัจจุบนั 
และงวดต่อๆไป และเน่ืองจำกบริษทัฯ มีเจำ้หน้ีเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีอำจจะเปล่ียนแปลง
ได ้

ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณรำคำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยื้ม เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
แสดงรำคำตำมบญัชี ซ่ึงเท่ำกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมีภำระอตัรำ
ดอกเบ้ียส่วนใหญ่ลอยตวัตำมอตัรำตลำด แสดงรำคำตำมบญัชี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรมโดยประมำณ 

27. รำยกำรปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรับรู้รำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี  12 เร่ืองภำษีเงินได ้ในงบ
กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  และ 2560 (ก่อนปรับปรุง) ซ่ึงรวมอยู่ในงบกำรเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำร
เปรียบเทียบของปี 2562 และไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 
เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 
2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สรุปไดด้งัน้ี 
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ตามท่ีรายงาน

ไวเ้ดิม ปรับปรุงใหม่ จดัประเภทใหม่

หลงัปรับปรุง

และจดัประเภท

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 152,696,121.51    -                        11,624,853.79      164,320,975.30    

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -                        -                        19,565,689.87      19,565,689.87      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                        6,578,652.64        -                        6,578,652.64        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -                        -                        31,190,543.66      31,190,543.66      

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,682,503.51        6,578,652.64        -                        11,261,156.15      

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 72,814,801.25      -                        20,933,388.38      93,748,189.63      

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 8,137,528.24        8,137,528.24        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                        2,911,202.83        -                        2,911,202.83        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -                        -                        29,070,916.62      29,070,916.62      

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (669,791.60)          2,911,202.83        -                        2,241,411.23        

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

28. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 ของบริษทัย่อย คือ บริษทั อะนิวเดย ์จ ำกดั 
อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 32 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 33 ลำ้น
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 3.20 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท เพ่ือเสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเรียกช ำระค่ำหุ้นเตม็จ ำนวนและจดทะเบียนเพ่ิมทุนในเดือนเมษำยน 2563 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั วีนสัโลจิสติกส์ จ ำกดั) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั วีนสัโลจิสติกส์ จ ำกดั) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุน และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ      
ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
เหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดเ้ป็นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข  

1 ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 บริษัทมีรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน             
งบกำรเงินไดร้วมผลกระทบของรำยกำรดงักล่ำวตำมมูลฐำนท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2 ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 ในปี 2561 บริษทัฯไดป้รับปรุงรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรขำย
โดยรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเมื่อโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้  
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รำยกำรภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 19 เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนกังำน ดงันั้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 
ท่ีแสดงเปรียบเทียบจึงไดมี้กำรปรับปรุงยอ้นหลงัจำกผลกระทบและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว 
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เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินของบริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั วีนสัโลจิสติกส์ จ ำกดั) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
(ก่อนปรับปรุง) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 14 มีนำคม 2561 โดยแสดง
ควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไข  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น
เพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจ้ำอยู่ดว้ย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึงกำรใชวิ้ธีกำรดงัต่อไปน้ี 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร

ทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้

หลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ   

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด  

เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำร

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบั

สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั  

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร  
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- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน

กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมี

ควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้ง

ในงบกำรเงิน หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของขำ้พเจำ้

ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ

เหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูบ้ริหำรเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ี
พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

 

 

 

 

(นำยอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพฯ 22 เมษำยน 2562 



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 16 9,504,468.77       8,217,762.04       12,834,693.80     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4.1, 6, 16 152,696,121.51   72,814,801.25     138,425,400.86   

สินคา้คงเหลือ 242,179.74          -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 -                       20,000,000.00     -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 449,906.40          133,412.15          78,164.96            
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 162,892,676.42   101,165,975.44   151,338,259.62   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 499,990.00          -                       -                       
อุปกรณ์ - สุทธิ 8 1,879,981.02       631,280.52          788,944.29          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 480,235.00          1,168,876.10       1,317,633.87       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,860,206.02       1,800,156.62       2,106,578.16       
รวมสินทรัพย์ 165,752,882.44   102,966,132.06   153,444,837.78   

สินทรัพย์

บริษัท วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกัด (เดิมช่ือ บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ำกัด) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

หน่วย: บาท

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี ............................. เม่ือวนัท่ี.....................................................

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ ........................................................กรรมการ
                       (นายนนัทิยะ ดารกานนท)์                                                                                    (นายธนกร วิทยะสิรินนัท)์                            
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 76,639,000.00     55,000,000.00     50,000,000.00     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4.3, 10, 16 13,982,492.61     24,098,984.53     88,647,505.21     
เจา้หน้ีเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                       -                       135,259.46          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.4 -                       15,000,000.00     -                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,405,761.19       -                       -                       
หน้ีสินมุนเวียนอ่ืน 2,245,975.13       474,504.13          406,251.42          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 96,273,228.93     94,573,488.66     139,189,016.09   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 11, 16 9,297,150.00       3,562,435.00       1,754,672.35       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,297,150.00       3,562,435.00       1,754,672.35       

รวมหน้ีสิน 105,570,378.93   98,135,923.66     140,943,688.44   
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
 (ปี 2560 : หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 12 55,000,000.00     5,000,000.00       5,000,000.00       

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้
หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
 (ปี 2560 : หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 12 55,000,000.00     5,000,000.00       5,000,000.00       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 13 500,000.00          500,000.00          240,122.60          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,682,503.51       (669,791.60) 7,261,026.74       

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 60,182,503.51     4,830,208.40       12,501,149.34     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 165,752,882.44   102,966,132.06   153,444,837.78   

หน่วย: บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี ............................. เม่ือวนัท่ี.....................................................

ลงช่ือ..........................................................กรรมการ                                          ลงช่ือ ...........................................................กรรมการ
                       (นายนนัทิยะ ดารกานนท)์                                                                                    (นายธนกร วิทยะสิรินนัท)์                            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

บริษัท วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกัด (เดิมช่ือ บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ำกัด) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       5



หมายเหตุ 2561 2560
3, 4.5, 16 (ปรับปรุงใหม)่

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 442,219,646.51 379,278,205.89       
รายไดอ่ื้น 3,510,941.94 3,405,291.02           

รวมรายได้ 445,730,588.45 382,683,496.91 

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 375,204,298.72 337,565,492.35       

คา่ใชจ่้ายในการขาย 13,840,977.94 714,490.82              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 40,935,518.51 35,637,748.22         

รวมคา่ใชจ่้าย 429,980,795.17 373,917,731.39 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15,749,793.28 8,765,765.52 
ตน้ทุนทางการเงิน (4,464,061.08) (4,081,794.74)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 11,285,732.20 4,683,970.78 
ภาษีเงินได้ (5,933,437.09) (2,354,911.72)
ก ำไรสุทธิ 5,352,295.11           2,329,059.06           

                            (นายนนัทิยะ ดารกานนท)์                                                              (นายธนกร วิทยะสิรินนัท)์                            

บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดคิอล จ ำกดั (เดมิช่ือ บริษทั วีนัสโลจิสตกิส์ จ ำกดั) 

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย: บาท

         ลงช่ือ........................................................กรรมการ                         ลงช่ือ........................................................กรรมการ        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       6



ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ก่อนปรับปรุง) 5,000,000.00      240,122.60              11,439,368.08    16,679,490.68    

ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 16 -                      -                          (4,178,341.34)     (4,178,341.34)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (หลงัปรับปรุง) 5,000,000.00      240,122.60              7,261,026.74      12,501,149.34    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2560 :

จ่ายเงินปันผล -                      -                          (10,000,000.00)   (10,000,000.00)   

ส ารองตามกฎหมาย 13 -                      259,877.40              (259,877.40)        -                      

ก าไรสุทธิ (หลงัปรับปรุง) -                      -                          2,329,059.06      2,329,059.06      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (หลงัปรับปรุง) 5,000,000.00      500,000.00              (669,791.60)        4,830,208.40      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) 5,000,000.00      500,000.00              5,832,326.24      11,332,326.24    

ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 16 -                      -                          (6,502,117.84)     (6,502,117.84)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (หลงัปรับปรุง) 5,000,000.00      500,000.00              (669,791.60)        4,830,208.40      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2561 :

เพ่ิมทุน 12 50,000,000.00    -                          -                      50,000,000.00    

ก าไรสุทธิ -                      -                          5,352,295.11 5,352,295.11 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 55,000,000.00    500,000.00              4,682,503.51      60,182,503.51    

                       (นายนนัทิยะ ดารกานนท)์                                                                                             (นายธนกร วิทยะสิรินนัท)์                            

บริษัท วนิเนอร์ยี ่เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษัท วนีัสโลจิสติกส์ จ ำกดั) 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

หน่วย: บาท
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                      ลงช่ือ ........................................................กรรมการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
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บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกัด 
(เดิมช่ือ บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ำกัด) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ำกดั (“บริษทัฯ”) เดิมช่ือ บริษทั วีนสัโลจิสติกส์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัตำม
กฎหมำยไทย เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน 2547 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู ่เลขที่ 634/4 ซอยรำยค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1)    
ถนนประชำอุทิศ แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัคือกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์และอุปกรณ์
กำรแพทย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีบริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 88.75 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ ซ่ึงออกและ
ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้รับรู้ประมำณกำรภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนกังำนตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ได้ท ำขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี          
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ.2543 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 
ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำน
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต 
และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวะกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำก
แหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำร
ตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะ
งวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

3.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

บริษทัฯ รับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้เม่ือบริษทัฯ ได้ส่งมอบสินคำ้และโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบั
สินคำ้ซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมหลงัจำกหกัสินคำ้รับคืนและส่วนลด  

รำยไดค้่ำบริกำร รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

บริษทัฯรับรู้รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง
ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

3.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน 
โดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้(ถำ้มี) ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

3.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้
คงเหลือค ำนวณตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน  

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือและตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติหักดว้ยตน้ทุนหรือค่ำใช้จ่ำย
ส่วนเพ่ิมท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน บริษทัฯจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
มูลค่ำของเงินลงทุน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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3.6 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 

                   จ ำนวนปี 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3  
 เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5  
 อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 5  
 เคร่ืองมือแพทย ์ 5  
 ยำนพำหนะ 5  

บริษทัทบทวนวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่ำงนอ้ยทุกส้ินปีและ
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรหรือขำดทุน  

3.7 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

3.8 ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษัทฯ จะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบัน         
ตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผล
ให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณ
กำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

3.9 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
บริษทัฯ มีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำร
ผลตอบแทนพนกังำนอื่นๆ ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับ
พนกังำน  

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำน
ของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบับริษทั
ตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำว
ได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อตัรำคิดลดใช้อตัรำผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบำลเป็นอตัรำอ้ำงอิงเร่ิมต้น        
กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณ
กำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก ำไร 
(ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 

3.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
แปลงค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

3.11 ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษทัฯ บนัทึกค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดต้ำมเกณฑภ์ำษีเงินไดต้ำมประมวลรัษฎำกร 

4. รำยกำรรำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและโดยทำงออ้ม
ในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนั
โดยบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี  

ยอดคงเหลือระหว่ำงบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

2561 2560
ลูกหนี้อ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ำกดั 34,401,279.26          428,000.00               
บริษทั ไบโอ สเปส จ ำกดั 127,629.60               -                            

รวม 34,528,908.86          428,000.00               

ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ำกดั -                            128,395.21               
รวม -                            128,395.21               

หน่วย: บำท
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4.2 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 ยอดคงเหลือ
 1 มกรำคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง

 ยอดคงเหลือ
 31 ธนัวำคม 2561

บริษทัใหญ่ :

บริษทั วินเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั 20,000,000.00      23,000,000.00   (43,000,000.00)   -                        
      รวม 20,000,000.00      23,000,000.00   (43,000,000.00)   -                        

หน่วย: บำท

 

บริษทัฯ ให้กูยื้มเงินแก่กิจกำรท่ีเกียวขอ้งกนั โดยคิดอตัรำดอกเบ้ียตอบแทนร้อยละ 7.5588 ต่อปี 

4.3 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

2561 2560
เจ้าหนี้การค้า - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ำกดั -                               20,859,865.93             
รวม -                               20,859,865.93             

เจ้าหนี้อ่ืน - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ำกดั 3,790,351.72               2,309,877.89               
รวม 3,790,351.72               2,309,877.89               

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -                               12,425.34                    
รวม -                               12,425.34                    

หน่วย: บำท

 
4.4 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 ยอดคงเหลือ
 1 มกรำคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง

 ยอดคงเหลือ
 31 ธนัวำคม 2561

บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน :

บริษทั วินเนอร์ยี ่(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 15,000,000.00      -                    (15,000,000.00)   -                         
รวม 15,000,000.00      -                    (15,000,000.00)   -                         

หน่วย: บำท

 

บริษทัฯ กูย้ืมเงินระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5588 ต่อปี 
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4.5 รายการบัญชีที่ส าคัญที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีเกิดกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

นโยบำยกำร

2561 2560 ก ำหนดรำคำ

รายได้อ่ืน

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั

    รำยไดค้ำ่ท่ีปรึกษำและคำ่บริหำรจดักำร 2,400,000          2,400,000          ตำมสญัญำ

    รำยไดค้ำ่บริกำรค ้ำประกนัสินเช่ือ 550,000             -                     ตำมสญัญำ

    ดอกเบ้ียรับ 431,988             962,722             ตำมสญัญำ

บริษทั ไบโอ สเปส จ ำกดั

    คำ่คอมมิชชัน่ 119,280             -                     รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

ต้นทุนขาย

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั

    ซ้ือสินคำ้ 373,918,364      343,015,633      รำคำทนุบวกก ำไรส่วนเพ่ิม

บริษทั ไบโอ สเปส จ ำกดั

    ตน้ทนุบริกำร 113,600             -                     รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั

    คำ่จำ้งและบริกำรอ่ืนๆ 3,332,427          3,017,427          รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

    คำ่บริกำรค ้ำประกนัสินเช่ือ 1,823,493          -                     รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

    คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆ 786,868             522,826             รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

ต้นทุนทางการเงนิ

    บริษทั วินเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ  ำกดั 13,668               -                     ตำมสญัญำ

    บริษทั วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 9,319                 18,035               ตำมสญัญำ

หน่วย: บำท

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เช็คในมือ                   1,215,528.97                   1,870,469.91 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 8,137,238.51                 6,261,346.70                 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์ 151,701.29                    85,945.43                      
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,504,468.77                 8,217,762.04                 

หน่วย: บำท

 

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 117,274,593.84            72,846,349.51              
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,460,442.08) (2,860,969.60)
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 113,814,151.76            69,985,379.91              
ลูกหน้ีอ่ืน :
   ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน                  1,970,730.00                  1,489,200.00 

   ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                34,528,908.86                     428,000.00 

   เงินทดรองจ่ำย                     623,990.07                     481,417.00 

   รำยไดค้ำ้งรับ - บริษทัอ่ืน 122,106.13                    85,295.20                      
   ดอกเบ้ียคำ้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                128,395.21                    
   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,636,234.69                217,113.93                    
รวมลูกหน้ีอ่ืน 38,881,969.75              2,829,421.34                
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 152,696,121.51            72,814,801.25              

หน่วย: บำท
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั

บริษทัย่อย 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั อะนิวเดย ์จ  ำกดั 100.00    -         0.25     -       0.25        -          0.19     -       

บริษทั วินเนอยี่ เทรดด้ิง จ  ำกดั 100.00    -         0.25     -       0.25        -          0.19     -       

0.50        -          รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย

หน่วย: ลำ้นบำท
สดัส่วนกำรถือหุ้นและ

สิทธิออกเสียงของ

กิจกำร (ร้อยละ) เงินลงทนุตำมรำคำทนุทนุเรียกช ำระแลว้ มูลคำ่ตำมบญัชี

 

8. อุปกรณ์ - สุทธิ 

อุปกรณ์ - สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 

 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

 เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน

 อุปกรณ์
เคร่ืองใช้

 เคร่ืองมือแพทย์  ยำนพำหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 648,443.65      270,103.81      2,734,114.76   -                    1,330,250.00   4,982,912.22    
บวก ซ้ือเพ่ิม/โอนเขำ้ระหวำ่งปี -                   -                   12,000.00        1,338,025.11    -                   1,350,025.11    
หกั จ ำหน่ำย/โอนออกระหวำ่งปี (586,083.65)     -                   -                   -                    -                   (586,083.65)      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 62,360.00        270,103.81      2,746,114.76   1,338,025.11    1,330,250.00   5,746,853.68    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 645,153.78      270,051.76      2,734,001.71   -                    702,424.45      4,351,631.70    
บวก ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,098.65          -                   78.85               4,396.56           95,725.55        101,299.61       
หกั จ ำหน่ำย/โอนออกระหวำ่งปี (586,058.65)     -                   -                   -                    -                   (586,058.65)      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 60,193.78        270,051.76      2,734,080.56   4,396.56           798,150.00      3,866,872.66    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 3,289.87          52.05               113.05             -                    627,825.55      631,280.52       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2,166.22          52.05               12,034.20        1,333,628.55    532,100.00      1,879,981.02    

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุน

ปี 2560 160,963.77       

ปี 2561 101,299.61       

หน่วย: บำท
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9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 25,000,000.00              5,000,000.00                
เงินกูย้มืระยะสั้น 50,000,000.00              50,000,000.00              
ทรัสตรี์ซีท 1,639,000.00                -                                
รวม 76,639,000.00              55,000,000.00              

หน่วย : บำท

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

2561 2560

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 7.00               7.00               

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 50.00             50.00             

เงินกูย้ืมระยะสั้น 50.00             50.00             

ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 105.00           105.00           

หนงัสือค ้ำประกนั 136.00           136.00           

รวม 348.00           348.00           

1.25%-1.50%

วงเงิน (ลำ้นบำท)

อตัรำดอกเบ้ีย

MOR

MLR-1.62% 

MOR

4.15%, Prime Rate-1.50% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งซ่ึงค ้ำประกนัโดยบรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  และกรรมกำรบำงท่ำนของบริษทัฯร่วมค ้ำประกนั 
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10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 98,951.39                       -                                 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                 20,859,865.93               
 รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้                        98,951.39                 20,859,865.93 
 เจำ้หน้ีอ่ืน :
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - บริษทัอ่ืน                   8,559,668.34                      885,156.19 
 ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -                          12,425.34 
 เจำ้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัอ่ืน                   1,533,521.16                        31,659.18 
 เจำ้หน้ีอ่ืนๆ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   3,790,351.72                   2,309,877.89 

 รวมเจำ้หน้ีอ่ืน                 13,883,541.22                   3,239,118.60 
 รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน                 13,982,492.61                 24,098,984.53 

หน่วย: บำท

 

11. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนและค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนในงบก ำไร
ขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือต้นปี 3,562,435.00              1,754,672.35              

ตน้ทนุบริกำรในปัจจุบนั 61,280.79                   -                              

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 85,473.03                   -                              

ตน้ทนุระหวำ่งปีและรำยกำรปรับปรุง

   ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 -                              1,807,762.65              

รับโอนจำกบริษทัใหญ่ 5,587,961.18              -                              

ยอดคงเหลือส้ินปี                9,297,150.00                3,562,435.00 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

หน่วย: บำท

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
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สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 (แสดงดว้ย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 
 

 

2561 2560

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัรำคิดลด 3.13 3.13

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 4.48 4.48

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน

อำยุน้อยกวำ่ 20 ปี - -

อำยุตัง้แต่ 20 ปี ถึง 29 ปี 27 27

อำยุตัง้แต่ 30 ปี ถึง 39 ปี 19 19

อำยุตัง้แต่ 40 ปี ถึง 59 ปี 8 8

อำยุตัง้แต่ 60 ปีข้ึนไป - -

เกษียณอำยุ 60 ปี 60 ปี

 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกั แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่ำ
ปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50%
อตัรำคิดลด (196,097.00)                  182,012.00                   
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 185,050.00                   (201,465.00)                  
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน (208,713.00)                  227,377.00                   

หน่วย: บำท

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน
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12. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จ ำนวน 50,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 5,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 55,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกล่ำวต่อ
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561 

13. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยบ์ริษทัฯจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  
ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิเม่ือมีกำรจ่ำยเงินปันผล จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

14. ภำษีเงินได้ 

ตำมพระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2559 ให้จดัเก็บภำษีเงินได้
นิติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 

15. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์
สองแห่ง จ ำนวนเงินประมำณ 41.16 ลำ้นบำท และ 30.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติั
บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตอ้งจ่ำยให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
และสัญญำบริกำร จ ำนวนเงิน 3.83 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตอ้งจ่ำยตำมสัญญำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน จ ำนวนเงิน 2.24 ลำ้นบำท 

16. รำยกำรปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ 

บริษทัฯไดป้รับปรุงรำยกำรรำยไดจ้ำกกำรขำยโดยรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รำยกำรภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังำน รวมถึงปรับปรุงรำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) ซ่ึงรวมอยู่ในงบกำรเงินเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทียบ
ของปี 2561 และไดม้ีกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรน ำเสนองบกำรเงินปี  2561 โดยผลกระทบ
ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สรุปไดด้งัน้ี 
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ตำมท่ีรำยงำน

ไวเ้ดิม

ปรับปรุงและ

จดัประเภทใหม่

หลงัปรับปรุง

และจดัประเภท

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 6,347,292.13       1,870,469.91       8,217,762.04       

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 142,537,470.89   (69,722,669.64)    72,814,801.25     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 87,527,031.42     (63,428,046.89)    24,098,984.53     

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,484,470.00       2,077,965.00       3,562,435.00       

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,832,326.24       (6,502,117.84)      (669,791.60)         

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 134,859,153.05   3,566,247.81       138,425,400.86   

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 80,902,916.06     7,744,589.15       88,647,505.21     

ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,439,368.08     (4,178,341.34)      7,261,026.74       

งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 385,401,959.33   (6,123,753.44)      379,278,205.89   

รำยไดอ่ื้น 3,675,493.37       (270,202.35)         3,405,291.02       

ตน้ทนุขำยและบริกำร 365,288,442.45   (27,722,950.10)    337,565,492.35   

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย 1,142,292.18       (427,801.36)         714,490.82          

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 11,557,176.05     24,080,572.17     35,637,748.22     

ก ำไรสุทธิ 4,652,835.56       (2,323,776.50)      2,329,059.06       

หน่วย: บำท

 
 

 

17. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 
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