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วิสัยทัศน์
 กลุ่มโรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล มคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะ 

เป็นโรงพย�บ�ลช้ันนำ� ในระดบัม�ตรฐ�นส�กล ด้วยเทคโนโลยแีละ

อุปกรณ์ก�รแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง 

ทุกส�ข� เพือ่ให้บริก�รทีด่ ีโดยยดึหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม

พันธกิจ
 “เร�มีคว�มมุ่งมั่นให้บริก�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลต�ม

ม�ตรฐ�นวิช�ชีพแบบองค์รวม ด้วยเครื่องมือและบุคล�กรที่มี

คุณภ�พ โดยเน้นผู้รับบริก�รเป็นศูนย์กล�งเพื่อให้ผู้รับบริก�ร

ได้รับคว�มพึงพอใจสูงสุด”

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
 ก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มโรงพย�บ�ลจะให้คว�มสำ�คัญกับ

คุณภ�พก�รให้บริก�รแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริก�รเป็นอันดับ

หนึ่งและเน้นก�รรกัษ�เฉพ�ะท�งควบคูก่บัก�รป้องกนัโรค ภ�ยใต้

สโลแกน“ดแูลชวีติ...ด้วยจติใจ” ( V care  V cure  V can) โดยมเีป้�หม�ย 

ก�รดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้

 1.  พัฒน�กลุ่มโรงพย�บ�ล ให้เป็นหนึ่งใน กลุ่มโรงพย�บ�ล

เอกชนชัน้นำ�ทีมี่คว�มพร้อมด้�นก�รรกัษ�พย�บ�ลทุกส�ข� โดย 

เน้นด้�นอุบัติเหตุและโรคกระดูกและข้อ เป็นศูนย์รักษ�พย�บ�ล

เฉพ�ะโรค และพัฒน�สูค่ว�มเป็นตติยภูมิท�งก�รแพทย์ (Tetiary 

Medical Care) ซึ่งหม�ยรวมถึงก�รพัฒน�ด้�นบุคล�กร และ

เครือ่งมอืท�งก�รแพทย์ให้มคีว�มพร้อมในก�รรกัษ�โรคท่ีมคีว�ม 

ซับซ้อนยิ่งขึ้น

 2.  สร้�งม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รที่มีคุณภ�พและมุ่งเน้นลูกค้� 

เป็นศูนย์กล�ง ด้วยค่�นิยมว่� “ลูกค้�คือบุคคลสำ�คัญที่พนักง�น 

ทุกคนจะต้องดูแลเอ�ใจใส่ เพื่อให้ได้รับก�รรักษ�พย�บ�ล ก�ร

ส่งเสริมสุขภ�พ ก�รบริก�รด้�นต่�งๆ จ�กโรงพย�บ�ลอย่�งมี

คุณภ�พ ต�มม�ตรฐ�นแห่งวิช�ชีพ และทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มพึง

พอใจสูงสุด”

 3.  พฒัน�กระบวนก�รบรหิ�รจดัก�รองค์กร และบรหิ�รทรพัย�กร 

บุคคลอย่�งเหม�ะสม โดยให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�นของบริษัทฯ 

ด้วยก�รยกระดับคุณภ�พของบุคล�กรและปรับปรุงองค์คว�มรู้

อย่�งสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดช่องท�งในก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิด

เห็นเพื่อให้พนักง�นมีคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของและมีคว�มผูกพันกับ

โรงพย�บ�ล

 4.  ก�รพฒัน�ก�รบริห�รง�นคุณภ�พอย่�งเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

โดยให้มีก�รเช่ือมโยงและทำ�ง�นร่วมกนัระหว่�งทมีฝ่�ยบรหิ�รและ

ทีมพัฒน�คุณภ�พ เพื่อว�งเป้�หม�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พในก�ร 

รักษ�พย�บ�ล โดยมุ่งเน้นก�รประเมินและลดคว�มเสี่ยงในด้�น

ต่�งๆ เช่น ก�รบริห�ร   ย�และเวชระเบียน ก�รแก้ไขข้อร้องเรียน 

ก�รพย�บ�ล เป็นต้น เพือ่สร้�ง Patient Safety Goal และ สร้�ง

คว�มพึงพอใจแก่ผู้ม�ใช้บริก�ร

 5.  แสวงห�โอก�สในก�รขย�ยธรุกิจหรอืส�ยผลติภณัฑ์เพิม่เติม

โดยเพิม่จำ�นวนคลนิิกเฉพ�ะท�ง และพฒัน�คลนิิกเหล่�นัน้ให้เป็น

ศูนย์เฉพ�ะท�งแบบครบวงจร เพือ่ขย�ยฐ�นลกูค้�ในประเทศและ

ต่�งประเทศ

 6.  ให้คว�มสำ�คัญและใส่ใจดูแลสังคมและชุมชนทีโ่รงพย�บ�ล

ตั้งอยู่ โดยสร้�งคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยที่ดี รวมไปถึงก�ร

รักษ�สิ่งแวดล้อมในทุกๆด้�นอย่�งต่อเนื่อง

V care
V cure
V can
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รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ
ประธานกรรมการบริษัท

 ผลประกอบก�รของบริษัทฯ ในปี 2559 บรรลุต�มเป้�หม�ย ส�ม�รถสร้�งร�ยได ้
เพิม่ขึน้จ�กปี 2558 คดิเป็นร้อยละ 27.31 กำ�ไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้บริษทัฯ เพ่ิมขึน้  
คิดเป็นร้อยละ 50.82 ผมต้องขอขอบคุณ คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รบริห�ร  
คณะแพทย์ พย�บ�ล เจ้�หน้�ที่ทุกท่�นที่ร่วมมือร่วมใจกันดแูลให้บรกิ�รสขุภ�พแก่ผูม้�รบั
บรกิ�รอย่�งเตม็กำ�ลงัคว�มส�ม�รถทำ�ให้ผลประกอบก�รของบริษทัฯ บรรลุต�มเป้�หม�ย 
ทั้ง 3 โรงพย�บ�ลโดยเฉพ�ะศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดวิชัยเวช ที่เปิดบริก�ร ณ  
โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม ส�ม�รถให้บริก�รดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจรวมถึงที่ส่งม�จ�ก
โรงพย�บ�ลเอกชนและโรงพย�บ�ลภ�ครฐั เพือ่ม�สวนหวัใจและผ่�ตัดเปิดหวัใจในปี 2559 
รวมกว่� 900 ร�ย ประสบผลสำ�เร็จและปลอดภัยทุกร�ย ทำ�ให้ร�ยได้บรรลุเกินกว�่เป้�
หม�ยที่กำ�หนดไว้ ซึ่งผมมั่นใจว่�ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดวิชัยเวช จะพัฒน�ก้�วหน้�
ยิ่งๆ ขึ้นในปีต่อๆ ไป

 กล�งปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อโรงพย�บ�ลขน�ด 59 เตียงบริเวณแยกไฟฉ�ยและ
ปรับปรุงเป็นโรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย เพื่อเป็นศูนย์กล�งบริก�รแผนกผู้ป่วยนอก
และศนูย์ก�รแพทย์เฉพ�ะท�ง ซ่ึงค�ดว่�จะส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้เต็มรูปแบบประม�ณกล�ง
ปี 2560 นอกจ�กนัน้บรษิทัฯ ได้ขย�ยพืน้ทีบ่รกิ�รแผนกฉกุเฉนิและพฒัน�คลนิกิเฉพ�ะท�ง
ทุกส�ข�เป็นศูนย์ Excellence Center ที่มีคว�มพร้อมทัง้แพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญและเครือ่งมอื
ท�งก�รแพทย์ทีท่นัสมยั เพือ่สนบัสนนุก�รรกัษ�ให้มปีระสิทธภิ�พสูงสุดไม่ยิง่หย่อนไปกว่� 
โรงพย�บ�ลในใจกล�งกรงุเทพมห�นคร เพือ่รองรับผู้ป่วยจ�กฝ่ังตะวนัตกและตอนใต้ โดย 
ไม่ต้องฝ่�ก�รจร�จรเข้�ไปในเมืองทีม่กี�รจร�จรติดขดัอกีต่อไป

 สำ�หรับโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จะได้ปรับปรุงพ้ืนท่ีและโครงสร้�งอ�ค�ร
ของโรงพย�บ�ล ในส่วนที่เป็นตล�ดให้เป็นศูนย์กล�งด้�นอ�ชีวเวชศ�สตร์ โดยทีมแพทย์
อ�ชีวเวชศ�สตร์และทีมพย�บ�ล เจ้�หน้�ที่ที่มีคว�มรู้ประสบก�รณ์ ด้�นอ�ชีวเวชศ�สตร์ 
ในก�รดูแลตรวจสุขภ�พบุคล�กรและเป็นท่ีปรึกษ�ในก�รจัดสิ่งแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ณ  
สถ�นประกอบก�รต่�งๆทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ปฏิบัติก�รท�งก�รแพทย์ ศูนย์ประมวลผล
ที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล

   นวัตกรรมท�งก�รแพทย์พัฒน�ไม่หยุดยั้งกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล จึงต้องพัฒน�ต่อไปให้ทันต่อคว�มก้�วหน้�ท�งก�รแพทย์ เพ่ือสุขภ�พก�ย
และสุขภ�พใจที่ดีของประช�ชน นี่คือหน้�ที่ของเร� ซึ่งสอดคล้องกับสโลแกนของกลุ่มโรง
พย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ว่�  “ V care V cure V can ”
 

สารจากประธานกรรมการ

 นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ยังมีภ�ระกิจสำ�คัญท่ีจะต้องทำ�ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯทุกท่�นได้รับ 
คว�มพึงพอใจ โดยมีธรรม�ภิบ�ลเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจตลอดม� ทำ�ให้บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จ  
เจริญก้�วหน้�ม�ต�มลำ�ดับ ผมต้องขอขอบคุณท่�นผู้ถือหุ้นทุกท่�นที่ไว้ว�งใจ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) 
เสมอม� ผมและคณะกรรมก�รบริษัทฯ ขอให้คำ�มั่นว่�จะดูแลธุรกิจของท่�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ยุติธรรม
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คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2559
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8.

10.
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1. รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ

 ประธานกรรมการ

2.  ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ

	 รองประธานกรรมการ

3.  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา

	 กรรมการบริษัท

4.  นายวิระ  มาวิจักขณ์

  กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

5.  นายวิสุทธิ์  มนตริวัต

  กรรมการอิสระ/กรรมกาบริษัท

6.  นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ

	 	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

7.  นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

	 	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

8.  นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล

	 	กรรมการบริษัท

9. นายทินวรรธน์  มหธราดล

	 กรรมการบริษัท

10. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ

		 	กรรมการบริษัท	

11. นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา

   กรรมการบรษัิท

12. นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล

   กรรมการบริษัท



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)5

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญ�วทิย�ศ�สตร์ดษุฎีบณัฑิตกติตมิศกัด์ิ (วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�) มห�วทิย�ลยัมหิดล
• วุฒิบัตรแพทย์กีฬ� F.I.M.S สถ�บันกีฬ�เวชศ�สตร์น�น�ช�ติ
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวช�ญ ส�ข�ศัลยศ�สตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภ�
• ประก�ศนียบัตรบัณฑิต (ส�ข�ศัลยศ�สตร์) คณะแพทยศ�สตรศ์ิริร�ชพย�บ�ล 

มห�วิทย�ลัยมหิดล 
• แพทยศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยแพทยศ�สตร์ 
• อนุปริญญ�วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (เคมี – ฟิสิกส์) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• Director Certification Program, รุ่นที่ 30/2003, IOD
• Directors Accreditation Program,  รุ่นที่ 89/2011, IOD
ประสบการณ์ 
• ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข
• ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�ร กระทรวงแรงง�น
• ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�ร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬ�
• รองศ�สตร�จ�รย์ ระดับ 9 ศัลยแพทย์ (ผู้เชี่ยวช�ญท�งกระดูกและข้อ)  

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล
• ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีก�รกีฬ� มห�วิทย�ลัยมหิดล
• กรรมก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
• อุปน�ยกสม�คมนักบริห�รโรงพย�บ�ลแห่งประเทศไทย
• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยมหิดล
• President of the Gymnastics Association of Thailand.
• Vice President Asian Federation of Sport Medicine (A.F.S.M)
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
• ประธ�นกรรมก�ร (ผูม้อีำ�น�จลงน�ม) บริษทั ส�ยวชิยัพฒัน� จำ�กดั
• ประธ�นกรรมก�ร (ผูม้อีำ�น�จลงน�ม)  บรษัิท ศรสี�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กดั
  บริษัทจดทะเบียน
       ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
• กรรมก�รบริษัท มห�นครแม่สอดเวชก�ร จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร มูลนิธิศรีวิชัย 
• ประธ�นกรรมก�ร สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย
• น�ยกสม�คม สม�คมกีฬ�เวชศ�สตร์แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษ�กิตติศักดิ์ สำ�นักพัฒน�ก�รกีฬ�และสันทน�ก�ร (กรมพละศึกษ�) 

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�
• ที่ปรึกษ� คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล
• อุปน�ยกสม�คมนักบริห�รโรงพย�บ�ลแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง 
 5 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 1.51
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ      
 เป็นคู่สมรสของ ผศ.พญ. ส�ยสุณี  วนดุรงค์วรรณ และเป็นบิด�ของภรรย�ของ 
 นพ.มงคล วณิชภักดีเดช�
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง     
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน      
 ใช่

รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ
ประธานกรรมการ
อายุ
 76 ปี
ตำาแหน่ง 
 ประธ�นกรรมก�รบริษัท (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) / 
 รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ 
  อ้อมน้อย

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
• แพทยศ�สตร์บัณฑิต คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล
• ประก�ศนียบัตรชั้นสูง วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�พย�ธิวิทย�  

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล
• ประก�ศนียบัตร โครงก�รผู้บริห�ร รุ่นที่ 31 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ประก�ศนียบัตร The High Flyer รุ่นที่ 4 สถ�บันก�รบริห�รและจิตวิทย�
• ประก�ศนยีบตัร แพทย์เวชศ�สตร์ส่ิงแวดล้อม รุน่ที ่3 กรมก�รแพทย์กระทรวงส�ธ�รณสขุ
• ประก�ศนียบัตร แพทย์กีฬ�เวชศ�สตร์ สม�คมกีฬ�เวชศ�สตร์แห่งประเทศไทย
• Directors Certification Program, รุ่นที ่110/2008, IOD
• ประก�ศนียบัตร คีเลชั่นบำ�บัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 2 สม�คมก�รแพทย์

คีเลชั่นไทย และกองก�รแพทย์ท�งเลือก กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�ร
แพทย์ท�งเลือก กระทรวงส�ธ�รณสุข

• ประก�ศนียบัตร “ก�รสร้�งระบบต้นทุนเพื่อก�รบริห�รง�นสำ�หรับโรงพย�บ�ล
สมัยใหม่” รุ่นที่ 3 คณะส�ธ�รณสุข มห�วิทย�ลัยมหิดล

• CEO CLUB 2016 : CEO Branding & CEO as a Brand Champion for Sustainability
ประสบการณ์ 
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รแพทย์ คณะกรรมก�รกองทุนเงินทดแทนกระทรวง 

ส�ธ�รณสุข
• อนุกรรมก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�เอดส์ จังหวัดสมุทรส�คร
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรส�คร
• อนุกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พคนทำ�ง�นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรส�คร
• กรรมก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ผสมผส�นก�รดำ�เนินง�นวัณโรคและโรคเอดส์ 

กระทรวงส�ธ�รณสุข
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
• รองประธ�นกรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด
• รองประธ�นกรรมก�ร / (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม)  บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด
  บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
• รองประธ�นกรรมก�รมูลนิธิศรีวิชัย
• กรรมก�รที่ปรึกษ�กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในจังหวัดสมุทรส�คร
• กรรมก�รฝ่�ยส�ธ�รณสุข สภ�สตรีแห่งช�ติในพระบรมร�ชินูปถัมป์
• คณะทำ�ง�นดำ�เนินง�นประกันสุขภ�พตรวจสุขภ�พและรักษ�พย�บ�ลแรงง�น

ต่�งด้�ว กระทรวงส�ธ�รณสุข
• กรรมก�รที่ปรึกษ�ฝ่�ยส�ธ�รณสุข สภ�อุตส�หกรรม จังหวัดสมุทรส�คร
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง   
 5 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 1.51
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 เป็นคู่สมรสของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณและเป็นม�รด�ของภรรย�ของ  
 นพ.มงคล วณิชภักดีเดช�
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 ใช่

ผศ.พญ. สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ
รองประธานกรรมการ
อายุ
 71 ปี
ตำาแหน่ง  
 รองประธ�นกรรมก�รบริษัท (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม)  
 / ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร/กรรมก�ร 
 สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 

• หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวช�ญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทย์สภ� 
• Diplomat of American Board of Orthopedic Surgery ประเทศ

สหรัฐอเมริก� 
• แพทยศ�สตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล
• Directors Certification Program, รุ่นที่ 30/2003, IOD
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ที ่4/2013 
ประสบการณ์
• ประธ�นมูลนิธิโรคข้อในพระร�ชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  สย�ม

บรมร�ชกุม�รี                                                               
• น�ยกชมรมศัลยแพทย์ท�งมือแห่งประเทศไทย
• น�ยกสม�คมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
• ประธ�นร�ชวิทย�ลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันออร์โธปิดิกส์ โรงพย�บ�ลเลิดสิน
• ผู้อำ�นวยก�ร โรงพย�บ�ลเลิดสิน
• น�ยแพทย์ 10 ส�ข�ศัลยศ�สตร์ออร์โธปิดิกส์
• กรรมก�รแพทยสภ�  ( จ�กก�รเลือกตั้ง )
• อุปน�ยกแพทยสภ�คนที่หนึ่ง  แพทยสภ� (จ�กก�รเลือกตั้ง)
• บรรณ�ธิก�ร  Journal of ASEAN Orthopedic Association
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 ประธ�นกรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด
  บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 ที่ปรึกษ� โรงพย�บ�ลเลิดสินและกรมก�รแพทย์กระทรวงส�ธ�รณสุข
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 5 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 0.32
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 ใช่

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
กรรมการ
อายุ
 77 ปี

ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) / 
 รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
• ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์) 

มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญ�โท วิศวกรรมเคมี The University of Texas at Austin, USA
• วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• Directors Certification Program,  รุ่นที่ 26/2003, IOD
• Audit Committee Program (ACP), รุ่นที่ 7/2005, IOD
• Role of the Chairman Program (RCP), รุ่นที่ 17/2007, IOD
• FND - Finance for Non-Finance Directors, รุ่นที่ 23/2005, IOD 
ประสบการณ์ 
• ศ�สตร�ภิช�น ภ�ควิช�วิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย
• อดีตน�ยกสภ�วิศวกร แห่งประเทศไทย
• อดีตสม�ชิกวุฒิสภ� สภ�ผู้แทนร�ษฎร 
• อธิบดี กรมโรงง�นอุตส�หกรรม
• กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ทีพีทีปิโตรเคมิคอลล์ จำ�กัด 

(มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ บริษัท ทีพีทีปิโตรเคมิคอลล์ จำ�กัด 

(มห�ชน)
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน
 ประธ�นกรรมก�ร (กรรมก�รอิสระ) บมจ.โกลบอลล์คอนเนคชั่น
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
• กรรมก�ร บริษัท รีฟ�ยน์เทค จำ�กัด
• กรรมก�รอิสระ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 5 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 ใช่

นายวิระ  มาวิจักขณ์
กรรมการอิสระ
อายุ
 73 ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / ประธ�นกรรมก�ร 
 ตรวจสอบ /ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� 
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�ตรี พ�ณิชยศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�บัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ 38
• Director Certification Program (DCP) , รุ่นที่ 77/2006, IOD
• Audit Committee Program (ACP) , รุ่นที่ 15/2006, IOD
• Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 2/2007, IOD
• Financial Statements for Directors (FSD) , IOD
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) , รุ่นที่ 1/2007 IOD
• Corporate Fraud , Thai Institute of Directors Association
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) , รุ่นที่ 7/2009 IOD
ประสบการณ์ 
• ผู้อำ�นวยก�รกองธน�ธิก�ร กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 
• ผู้อำ�นวยก�รกองรัฐวิส�หกิจ กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 
• ผูเ้ชีย่วช�ญพเิศษด้�นหนีส้�ธ�รณะและเงนิของรัฐ กรมบญัชกีล�ง กระทรวงก�รคลงั 
• รองอธิบดีกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 
• รองอธิบดีกรมธน�รักษ์  กระทรวงก�รคลัง 
• รองอธิบดีกรมสรรพส�มิต กระทรวงก�รคลัง 
• ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รคลัง 
• รองปลัดกระทรวงก�รคลัง 
• อธิบดีกรมธน�รักษ์ กระทรวงก�รคลัง 
• อธิบดีกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน
 กรรมก�รอสิระ  กรรมก�รตรวจสอบ และประธ�นกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 บริษัท บริก�รเชื้อเพลิงก�รบินกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
• กรรมก�ร บริษัท ไทยเชื้อเพลิงก�รบิน จำ�กัด 
• กรรมก�ร บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำ�กัด
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 5 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 ใช่

นายวิสุทธิ์  มนตริวัต
กรรมการอิสระ
อายุ
 70  ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / กรรมก�รตรวจสอบ /  
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน / 
 ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• เศรษฐศ�สตร์บัณฑิตก�รเงินก�รคลัง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59/2006, IOD 
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011, IOD
• Audit Committee รุ่นที่ 39/2012, IOD
• Risk Management (RMT) รุ่นที่ 5/2014 IOD
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2012, IOD
• โครงก�รสัมมน�ผู้บริห�รธน�ค�รและสถ�บันก�รเงิน FINEX รุ่นที่ 8 สม�คม

ธน�ค�รไทย
• Syndicated Loans, The Euro money Institute, Hong Kong.
• Bourse Game Asia, Singapore. 
ประสบการณ์ 
• รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�ร ไทยธน�ค�ร จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท บีที ที่ปรึกษ�ธุรกิจ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท หลักทรัพย์จัดก�รกองทุน บีที จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท บีทีประกันภัย จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท เค.ที.ที ลีสซิ่ง จำ�กัด
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน
 กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 กรรมก�ร บริษัท ไทย-นิชิ เวนเจอร์ จำ�กัด
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 5 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 ใช่

นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ
กรรมการอิสระ
อายุ
 68  ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / กรรมก�รตรวจสอบ / 
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
• ปริญญ�โท พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี  (ส�ข�บัญชี ) มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต (ส�ข�ก�รบัญชี ) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8/2009
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31/2010
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 135/2010
• Financial InstitutionsGovernance Program (FGP) รุ่น 2/2011
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 7/2013
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น1/2015
• Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), 

PwC Thailand ปี 2559
• CG Forum 2/2559 สุจริต ระมัดระวัง เกร�ะคุ้มกันกรรมก�ร” ปี 2559
• Seminar on “Cyber Security Awareness Training for Senior Execu-

tive” ปี 2559
ประสบการณ์
• กรรมก�ร บมจ. ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�
• กรรมก�รเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นคณะเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคล บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 

จำ�กัด (มห�ชน)
• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 

(มห�ชน)
• เลข�นุก�รคณะกรรมก�รเจ้�หน้�ที่บริห�ร  บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�  

จำ�กัด (มห�ชน)
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
       ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม), กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน, 

และกรรมก�รกำ�กับนโยบ�ยคว�มเสี่ยงและธรรม�ภิบ�ล บริษัท ธน�ค�รกรุง
ศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)

• กรรมก�ร, กรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทน, กรรมก�รธรรมภิบ�ล คว�มเสี่ยง
และกำ�กับดูแลกิจก�ร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

• กรรมก�ร และ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน บริษัท ศรีอยุธย�
แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน)

• กรรมก�ร บริษัท แกรนด์ ค�แนล แลนด์ จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ซี.เค.อ�ร์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไทยลำ�เลียง จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท เข�เขียวคันทรี่คลับ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท สย�มภูริเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท สย�มภูริมงคล จำ�กัด

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการบริษัท
อายุ
 62 ปี 
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท / คณะทำ�ง�นว�งแผน 
 ก�รเงินและก�รลงทุน  

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• แพทย์ศ�สตร์บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
• ส�ธ�รณสุขศ�สตร์มห�บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยมหิดล 
• วุฒิบัตรแพทย์เฉพ�ะท�งส�ข�ระบ�ดวิทย�  จ�กแพทยสภ� 
• ดุษฎีบัณฑิต ส�ข� Planning and Financing จ�กมห�วิทย�ลัยลอนดอน 
• อนุมัติบัตร ส�ข�สุขภ�พจิตชุมชน  จ�กแพทยสภ� 
• ปริญญ�บัตรป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 
• Directors Certification Program (DCP) , รุ่นที่ 212/2015
• Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2015
ประสบการณ์ 
• ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
• หัวหน้�สำ�นักง�นเลข�นุก�รกิจปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
• น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดสตูล
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผนส�ธ�รณสุข
• รองอธิบดีกรมสุขภ�พจิต
• ที่ปรึกษ�ระดับกระทรวงด้�นส�ธ�รณสุข (น�ยแพทย์ ๑๐)
• ผู้ตรวจร�ชก�ร  (นักบริห�ร ๑๐)
• รองปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
• อธิบดีกรมควบคุมโรค
• อธิบดีกรมอน�มัย
• กรรมก�รตรวจสอบ ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
• ทีป่รกึษ�ผูอ้ำ�นวยก�รหน่วยทนัตกรรมพระร�ชท�นในพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัฯ 
• สม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร/ประธ�นคณะกรรมก�รก�รส�ธ�รณสุข 
• กรรมก�รก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค 
• กรรมก�รบริห�รสถ�บันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช�ติ 
• คณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะที่ ๒ ของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�ง

เสริมสุขภ�พ 
• กรรมก�รสถ�บันม�ตรฐ�นไอเอสโอ 
• กรรมก�รในคณะกรรมก�รก�รแพทย์ สำ�นักง�นกองทุนเงินทดแทน 

สำ�นักง�นประกันสังคม 
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 1 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 ใช่

นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์
กรรมการอิสระ 
อายุ
 63  ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / กรรมก�รตรวจสอบ
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• กรรมก�ร บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน  จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด 
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท บีบีทีวี  แซทเทลวิชั่น จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท จี  แอล แอสเซทส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท มห�กิจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท บีบีทีวี  โปรดัคชันส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) BBTV Alliance Ltd.
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) BBTV Bond Street Building Ltd.
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) BBTV International Holding Company
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม)   บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 2 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 ใช่
 

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ (ต่อ) วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Ball State University, U.S.A.
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• Directors Certification Program, รุ่นที่ 205/2015, IOD 
• Risk Management Committee Program (RMP), รุ่นที่ 6/2015, IOD
ประสบการณ์
• ที่ปรึกษ�ส�ยง�นธุรกิจสินเชื่อขน�ดใหญ่ บริษัท ธน�ค�รธนช�ต จำ�กัด 

(มห�ชน) 
• กรรมก�ร บริษัท อยุธย� แคปปิตอล ลีส  จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�  จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นคณะเจ้�หน้�ที่ด้�นบริห�รก�รเงิน บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 

(มห�ชน)
• กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�  

จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน
 กรรมก�รบริห�ร บริษัท อีสเทอร์น สต�ร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน )
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ 
• กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท มหธร�ดล จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 2 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 ใช่

นายทินวรรธน์  มหธราดล
กรรมการบริษัท
อายุ
 58 ปี 
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท / คณะทำ�ง�นว�งแผนก�ร
 เงินและก�รลงทุน 



Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 10

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
• แพทยศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• วุฒิบัตร ส�ข�ศัลยศ�สตร์ทั่วไป แพทยสภ�
• วิทย�ศ�สตร์ มห�บัณฑิต ส�ข�ก�รบริห�รเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• อนุมัติบัตร ส�ข�เวชศ�สตร์ครอบครัว แพทยสภ�
• ประก�ศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถ�บันฝึกอบรมแพทย์

ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริก�
• ประก�ศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อ�ชีวเวชศ�สตร์ รุ่นที่ 19 กรมก�รแพทย์ 

กระทรวงส�ธ�รณสุข
• Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2008, IOD
• Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 14/2012, IOD
• ประก�ศนียบัตรธรรม�ภิบ�ลท�งก�รแพทย์ สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 3 

สถ�บันพระปกเกล้� ร่วมกับแพทยสภ�
ประสบการณ์ 
• ศัลยแพทย์ระดับ 5 รพ.กล�ง สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร
• แพทย์ประจำ�บ้�น ศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทย์ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด
  บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 ไม่มี
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 5 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 22.35
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 เป็นบตุรเขยของรศ.ดร.นพ. วิชยั วนดรุงค์วรรณ และผศ.พญ. ส�ยสณุ ี วนดุรงค์วรรณ
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 ใช่

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา
กรรมการบริษัท
อายุ
 45 ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) รองประธ�น
 เจ้�หน้�ท่ีบริห�ร / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
 ค่�ตอบแทน / คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและ 
 ก�รลงทุน / ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ 
 สมุทรส�คร / ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รแพทย์  
 โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย      

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• Director Accreditation Program (DAP), IOD
• Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2015 (IOD 

• เทคโนโลยีส�รสนเทศ ภ�คก�รเงิน, ภ�คเอกชน
• เทคโนโลยีส�รสนเทศ ด้�น DIGITAL MEDIA, E-BUSINESS
• ปรับปรุงขั้นตอนก�รทำ�ง�น Process Improvement
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 กรรมก�รบริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด
  บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
• กรรมก�ร มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Foundation for Research in 

Information Technology) (ร�งวัล เจ้�ฟ้�ไอทีรัตนร�ชสุด�ฯ ส�รสนเทศ)
• กรรมก�ร คณะกรรมก�รพัฒน�นโยบ�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ ศูนย์

เทคโนโลยีส�รสนเทศ สภ�ก�ช�ดไทย
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะแพทย์ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 4 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 เป็นน้องส�วของรศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 ใช่

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
กรรมการบริษัท
อายุ
 69 ปี 
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท / รองประธ�นเจ้�หน้�ที่
 บริห�ร / ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
 คว�มเสี่ยง / ประธ�นคณะทำ�ง�นว�งแผน 
 ก�รเงินและก�รลงทุน / กรรมก�รสรรห�
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ประสบการณ์



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)11

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญ�ตรี ส�ข�สถ�ปัตยกรรม จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• Master Certificate Strategic Organizational Leadership and Management  

Michigan State University, USA
• วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต คณะวิทย�ก�รส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ส�ข�

เทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
• ประก�ศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  รุ่น 135/2010 ,IOD
• ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Director รุ่น 7/2010 ,IOD
• สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�สถ�ปัตยกรรมหลัก จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย
ประสบการณ์ 
• ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักเทคโนโลยสี�รสนเทศ กลุม่โรงพย�บ�ลวชัิยเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล
• ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รง�นก่อสร้�ง กลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล
• รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นจดัซือ้ จดัจ้�ง กลุม่โรงพย�บ�ลวชัิยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล
• รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่ โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร 
• รกัษ�ก�รรองผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยบญัชแีละก�รเงนิ โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ สมุทรส�คร 
• รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคุณภ�พและส�รสนเทศ โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชั่นแนล สมุทรส�คร
• กรรมก�รบริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด (บริษัทย่อย)
• ผู้ช่วยรองผู้อำ�นวยก�รส�ยปฏิบัติก�รโครงก�ร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 

จำ�กัด (มห�ชน)
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด 
• กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด 
บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 สถ�ปนิก บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำ�กัด
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 1 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 21.01
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 เป็นบตุรเขยของรศ.ดร.นพ. วชิยั วนดรุงค์วรรณ และผศ.พญ. ส�ยสุณ ี วนดรุงค์วรรณ
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 ใช่

นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล
อายุ
 46 ปี
ตำาแหน่ง

 กรรมก�รบริษัท / คณะทำ�ง�นว�งแผน

 ก�รเงินและก�รลงทุน / กรรมก�รบริห�ร / 

 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ

  กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช / รองผู้อำ�นวยก�ร 

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร
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ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

/ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา

กรรมก�รบริห�ร/

รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ

กรรมก�รบริห�ร

/รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล

กรรมก�รบริห�ร

พญ.สุนีย์  ธีรการุณวงศ์

กรรมก�รบริห�ร

นางสุณีย์  จ้อยจำารัส

กรรมก�รบริห�ร

ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ

กรรมก�รบริห�รและเลข�นุก�ร

นางสาวขวัญยืน  สุขสมโภชน์

กรรมก�รบริห�ร

นพ.วัชระ  เชื้อปากน้ำา

กรรมก�รบริห�ร

นพ.เกียรติศักดิ์  จิรโสตติกุล

กรรมก�รบริห�ร

ดร.ศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร

กรรมก�รบริห�ร

 /รักษ�ก�รรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา

กรรมก�รบริห�ร/

รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

1

2
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10

11

12

9

10

7

5
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมก�รตรวจสอบบริษทั ศรวิีชยัเวชวิวฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน) ประกอบด้วยคณะกรรมก�รอสิระ 4 ท่�น ได้แก่

  1. น�ยวิระ ม�วิจักขณ์    ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

  2. น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ    กรรมก�รตรวจสอบ

  3. น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต    กรรมก�รตรวจสอบ

  4. น�ยแพทย์พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์   กรรมก�รตรวจสอบ

 ในรอบปี 2559 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้ปฏบิตัหิน้�ทีท่ีก่ำ�หนดไว้ต�มกฎบตัรคณะกรรมก�รตรวจสอบ และต�มที่

ได้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยสรุปประเด็นที่สำ�คัญ คือ

 1. ตรวจสอบงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับ  

ผู้สอบบัญชีโดยเห็นว่� งบก�รเงินดังกล่�วได้จัดทำ�อย่�งครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวล� และเปิดเผยข้อมูลอย่�ง

เพียงพอ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ

 2. พจิ�รณ�และอนุมตัแิผนก�รตรวจสอบและสอบท�นคว�มเพยีงพอของระบบควบคมุภ�ยใน ให้มคีว�มเหม�ะสม 

และมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดก�รกำ�กับดูแล และมีก�รควบคุมภ�ยใน

ที่เพียงพอ

 3. พจิ�รณ�ตรวจสอบก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดทีเ่กีย่วข้องกบัก�รประกอบธุรกจิของบรษัิทฯ 

ให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอื่นๆพบว่�ไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐ�นะก�รเงินของบริษัทฯ

 4. พิจ�รณ�ร�ยก�รทีเ่ก่ียวโยงกัน หรอืร�ยก�รทีอ่�จมีคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ พบว่� ร�ยง�นดงักล่�ว 

มีก�รเปิดเผยข้อมูลและเป็นก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติของบริษัทฯ อย่�งสมเหตุสมผล

 5. พิจ�รณ� คัดเลอืก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบริษทัฯ ทัง้น้ี คณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบไดพ้ิจ�รณ�และมีมติให้บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2559 
 

 6. พิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณประจำ�ปี และอัตร�กำ�ลังของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

และต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบด้วยคว�มรอบคอบและเป็นอิสระอย่�งสมบูรณ์ ทำ�ให้บริษัทฯ มีระบบ

ควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและมีประสิทธิภ�พ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

( น�ยวิระ  ม�วิจักขณ์ )

  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ มีคว�มรู้

คว�มเข้�ใจถึงคุณสมบัติหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ รวมถึงมีคว�มรู้ด้�นบรรษัทภิบ�ล และส�ม�รถอุทิศเวล�อย่�งเพียง 

พอในก�รปฏิบัติหน้�ที่เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รสรรห�ฯ สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบ ในก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์ แนวท�ง และ

กระบวนก�รสรรห� รวมถึงพิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมสำ�หรับกรรมก�รบริษัทฯ และกรรมก�รชุดย่อย

คณะต่�งๆ เพือ่นำ�เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ พจิ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก่อนทีจ่ะนำ�เสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 

พจิ�รณ�อนมุตัเิป็นประจำ�ทกุปีรวมถงึพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ 

 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ประกอบด้วย

 1.  น�ยวิระ               ม�วิจักขณ์ ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

   (กรรมก�รอิสระ)

 2.  น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน (กรรมก�รอิสระ)

 3.  น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน (กรรมก�รอิสระ)

 4.  ผศ.พญ.ส�ยสุณี      วนดุรงค์วรรณ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน   

 5.  นพ.มงคล วณิชภักดีเดช� กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  

 6.  น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

 ก�รประชุมในปี 2559 และผลก�รปฏิบัติง�นในรอบปี 2559 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�

ตอบแทน ได้ดำ�เนินก�รต�มกรอบก�รปฏิบัติง�นที่กำ�หนดไว้อย่�งครบถ้วน โดยมีก�รประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และ

กรรมก�รเข้�ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งปี 

 ผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนในรอบปี 2559 มีดังนี้

 1. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รและที่ปรึกษ� ต�มเกณฑ์และข้อกำ�หนดสัญญ�จ้�งของแต่ละ

บคุคลในปีทีผ่่�นม�

 2. พิจ�รณ�โครงสร้�งและกรอบอำ�น�จหน้�ที่ของผู้บริห�รและที่ปรึกษ� เพื่อนำ�เสนอขอคว�มเห็นชอบต่อ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

 3. พิจ�รณ�ต่ออ�ยุก�รว่�จ้�งผู้บริห�รและที่ปรึกษ�ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

 4. พิจ�รณ�กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและค่�เบี้ยประชุม สำ�หรับกรรมก�รคณะต่�งๆ และ

เสนอขอคว�มเห็นชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

 ( น�ยวิระ  ม�วิจักขณ์ )

  ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

 

 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อ
ให้ก�รบริห�รง�นและก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย เป็นไปใน
ทิศท�งที่ดีและสอดคล้องต่อสภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 คณะกรรมก�รบริห�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ประกอบด้วย  
   1.  ดร.วิโรจน์  ม�วิจักขณ์  ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร
   2.  น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ  ประธ�นคณะกรรมก�ร
   3.  ดร.ศักด�  ตั้งจิตวัฒน�กร  กรรมก�ร
   4. น�งส�วขนิษฐ� โปร�ณ�นนท์  กรรมก�ร
   5. น�งหทัยวัลย์  สุวรรณทวีรักษ์  กรรมก�ร
   6. น�งส�วปริวันท์ โอภ�เจริญสุข  กรรมก�ร
   7. น�งภควดี      มห�วงศ์ตระกูล  กรรมก�ร
   8. น�งส�วกิจพร  ป้อมสน�ม  กรรมก�ร
   9. ภญ.ประภ�พรรณ  เตชธนัง   กรรมก�รและเลข�นุก�ร
   10. น�งส�วธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์  กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 ในรอบปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ได้ปฏบัิตงิ�นต�มอำ�น�จหน้�ที ่และคว�มรับผดิชอบต�ม
กรอบก�รบรหิ�รง�นคว�มเส่ียงท่ีได้กำ�หนดไว้อย่�งครบถ้วน โดยจดัให้มกี�รประชมุทัง้สิน้ 22 ครัง้ สรปุส�ระสำ�คญัของ
ก�ประชุม ได้ดงันี้ 
 1.  กำ�หนดนโยบ�ย และแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึง 
คว�มเสีย่งด้�นก�รเงนิ คว�มเสีย่งด้�นธุรกจิและก�รตล�ด คว�มเสีย่งด้�นก�รลงทุน รวมถงึคว�มเสีย่งอืน่ๆ ท่ีจะมีผล 
กระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อ
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
 2.  กำ�หนดเกณฑ์ก�รวัดคว�มเสี่ยงและเพด�นคว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้ 
 3.  พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีก�รป้องกัน หรือลดระดับ 
คว�มเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 4.  ดูแล ติดต�ม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินง�น เพื่อลดคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง และ
เหม�ะสมกับภ�วก�รณ์ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 5.  ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบบริห�รคว�มเสี่ยง โดยรวมถึงคว�มมีประสิทธิผลของระบบ 
และก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด  
 6.  ร�ยง�นก�รดำ�เนนิง�นเพือ่ลดคว�มเสีย่ง ต่อคณะกรรมก�รบรษัิทฯ เป็นประจำ� และในกรณทีีม่เีรือ่งสำ�คญั
ซึง่กระทบต่อบรษิทัฯ และบริษทัย่อยอย่�งมนียัสำ�คญั ซ่ึงต้องร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพือ่พจิ�รณ�อย่�งเรว็
 7.  ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยต�มที่เห็นสมควร

(น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ)
 ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานคณะท�างานวางแผนการเงนิและการลงทนุ ปี 2559 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�ร

ลงทุนเพื่อเป็นก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโตอ ย่�งต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและ

ประสบก�รณ์

 

 คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ประกอบด้วย

 1.  น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ ประธ�นคณะกรรมก�ร  

 2.  น�งส�วนพพร ติรวัฒนกุล กรรมก�ร

 3.  น�ยทินวรรธน์ มหธร�ดล กรรมก�ร 

 4.  น�ยแพทย์มงคล วณิชภักดีเดช� กรรมก�ร

 5.  น�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล กรรมก�ร

 6.  ดร.ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 ในรอบปี พ.ศ. 2559 คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน ได้ปฏิบัติง�นต�มที่กำ�หนดไว้อย่�ง

ครบถ้วน โดยมกี�รประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของทั้งปี   

  สรุปส�ระสำ�คัญของก�รประชุม ดังนี้ 

  1.  กำ�หนดนโยบ�ย เป้�หม�ยและกลยุทธ์ท�งก�รเงินและก�รลงทุน

  2.  ว�งแผนทิศท�งในก�รลงทุน

  3.  จัดห�เงินทุนสำ�หรับก�รลงทุนที่เหม�ะสม

  4.  วิเคร�ะห์และจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงินและก�รลงทุน

  5.  กำ�กับ ดูแล ควบคุม และบริห�รงบกระแสเงินสดให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยของบริษัท

  6.  ปฏิบัติง�นอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทและประธ�นบริษัทมอบหม�ย 

(น�งส�ววิล�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ)

ประธ�นคณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริหาร ปี 2559 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร เพื่อให้ก�ร 

บรหิ�รง�นและก�รดำ�เนนิธุรกจิของบรษิทั ศรวีชัิยเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน) และบรษิทัย่อย เป็นไปในทศิท�ง 

ที่ดีและสอดคล้องต่อสภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 

 คณะกรรมก�รบริห�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ประกอบด้วย  

 1.   ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 2.  น�ยแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒน�  รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 3.  น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ  รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 4.  น�ยแพทย์มงคล วณิชภักดีเดช�  รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 5.  ดร.ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร  รกัษ�ก�รรองประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่ริห�ร  

     และประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รก�รเงิน

 6.  แพทย์หญิงสุนีย์ ธีระก�รุณวงศ์  กรรมก�รบริห�ร

 7.  น�ยแพทย์เกียรติศักดิ์ จิรโสตติกุล  กรรมก�รบริห�ร

 8.  น�ยแพทย์วัชระ เชื้อป�กนำ้�  กรรมก�รบริห�ร

 9.  น�งสุณีย์ จ้อยจำ�รัส  กรรมก�รบริห�ร

 10. น�งส�วขวัญยืน สุขสมโภชน์  กรรมก�รบริห�ร

 11. น�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล  กรรมก�รบริห�ร

 12. ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ  กรรมก�รบริห�ร และ 

     เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�ร

 ในรอบปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมก�รบริห�ร ได้ปฏิบัติง�นต�มอำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ

ต�มกรอบก�รบริห�รง�นที่ได้กำ�หนดไว้อย่�งครบถ้วน โดยจัดให้มีก�รประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง สรุปส�ระสำ�คัญ

ของก�รประชุม ได้ดังนี้ 

 1.  ว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ แผนง�น โครงสร้�งองค์กร รวมถึงโครงสร้�งก�ร

บริห�รง�นหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำ�ปี 2559 โดยให้สอดคล้องกับสภ�พ

เศรษฐกิจและสภ�วะก�รแข่งขันของตล�ดในปัจจุบันเพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิก�พและประสิทธิผลม�กยิ่งขึ้น 

และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

Vcare Vcure Vcan
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 2.  ว�งแผนและกำ�หนดแผนธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ปี 2559 และอำ�น�จก�รบริห�รในส�ยง�นต่�งๆ

ของบริษัทฯและบรษิทัย่อยประจำ�ปี 2559  เพือ่เสนอให้คณะกรรมก�รบรษิทัฯ พิจ�รณ�อนมุตั ิ รวมทัง้พิจ�รณ�

อนมัุตกิ�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี ก�รแก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี ในกรณทีีม่คีว�ม

จำ�เป็นเร่งด่วน และนำ�เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษัิทฯ 

 3.  ตรวจสอบและติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและแนวท�งบริห�รง�นด้�นต่�งๆ ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยที่กำ�หนดไว้ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและเอื้อต่อสภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจ และบริห�รกิจก�ร

ของบริษัทต�มวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบ�ย ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ/หรือมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 4.  ตรวจสอบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำ�หนดไว้ให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจ

ที่ได้รับอนุมัต ิ

 5.  พจิ�รณ�โครงก�รลงทนุขน�ดใหญ่ และก�รใช้จ่�ยเงนิลงทนุทีส่ำ�คญัๆ ซึง่ได้กำ�หนดไว้ในงบประม�ณ 

ร�ยจ่�ยประจำ�ปี 2559 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต�มที่จะได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ หรือ

ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯให้รับทร�บ

  

 6.  กำ�หนดร�ยละเอียดในด้�นก�รคัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว่�จ้�ง และก�รเลิกจ้�งพนักง�นของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย กำ�หนดสวัสดิก�รพนักง�นให้มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พก�รณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ

สอดคล้องกับกฎหม�ยแรงง�นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 7.  ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นคร�วๆ ไป

(ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ)

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายชื่อ การถือครอง 31 ธ.ค. 2559 ซื้อระหว่างปี ขายระหว่างปี 31 ธ.ค.2558

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 

(เป็นส�มีของผศ.พญ.ส�ยสุณี)
ท�งตรง 4,792,320 - - 4,792,320

ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ

(เป็นภรรย�ของรศ.ดร.นพ.วิชัย)
ท�งตรง 3,841,624 - - 3,841,624

น�ยวิระ ม�วิจักขณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ
ท�งตรง

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยพรเทพ ศิริวน�รังสรรค์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน�

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

1,828,571

-

-

-

-

-

1,828,571

-

น�งส�วนพพร  ติรวัฒนกุล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยทินวรรธน์  มหธร�ดล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

  -

-

-

-
-

น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-
-

น.พ.มงคล วณิชภักดีเดช�

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

3,940,107

123,608,106

-

65,608,106

-

-

3,940,107

58,000,000

น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

3,940,106

116,000,000

-

28,000,000

-

-

3,940,106

88,000,000

ดร.ศักด�  ตั้งจิตวัฒน�กร

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

1,720,416

13,500

-

-

-

-

1,720,416

13,500

น�งส�วนิช�ภ� เรือนทองดี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภไ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม 259,684,750 93,608,106 - 166,076,644

 ทัง้นีใ้นปี 2559 คณะกรรมก�รของบรษัิทฯ มกี�รถอืหุน้รวมกนัจำ�นวน 259,684,750  หุน้ คดิเป็นร้อยละ 45.51 ของหุ้นทีช่ำ�ระแล้วของบรษิทัฯ 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
(ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)    
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รายงานประจ�าปี 2559
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 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) 

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชื่อ 

โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย ซึง่เป็นโรงพย�บ�ล

ในกลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 

ในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2536 จำ�นวน 200 ล้�นบ�ท โดยมีผู้ถือหุ้น

ใหญ่และกรรมก�รทีม่อีำ�น�จควบคมุ คอื รศ.ดร.นพ. วชิยั วนดรุงค์วรรณ 

และ ผศ.พญ. ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพย�บ�ล

 ในปี 2551 บรษัิทฯ มกี�รปรบัโครงสร้�ง โดยได้เข้�ไปซือ้หุ้นส�มัญ 

ของบริษทั ส�ยวชัิยพฒัน� จำ�กดั และบรษิทั ศรสี�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กดั 

จ�กกรรมก�รซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโครงสร้�งก�รลงทุนของ

กลุม่บริษัทใหม่ ให้เหม�ะสมกับแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบ

กลุ่มโรงพย�บ�ล ซึ่งมีบริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด และ บริษัท 

ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อย

 ต้นปี 2554 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ได้มีก�รปรับภ�พลักษณ์

องค์กร (Corporate Re-branding) เพือ่ให้มคีว�มทนัสมยั และสะท้อน 

ถงึก�รยกระดบัคว�มส�ม�รถในก�รให้บรกิ�รและพัฒน�ก�รทีต่่อเน่ือง 

ของกลุม่โรงพย�บ�ล ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ 

ที่ต้องก�รขย�ยก�รให้บริก�รไปยังกลุ่มลูกค้�ต่�งประเทศอย่�งกว้�ง

ขว�ง โดยกลุ่มโรงพย�บ�ลได้เปลี่ยนชื่อจ�กกลุ่มโรงพย�บ�ลศรีวิชยั 

เป็นกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และได้มีก�รเปลี่ยน

โลโก้ใหม่ด้วยเช่นกัน 

 ปี 2555 บรษัิทฯ ได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 535 

ล้�นบ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 535 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้

หุ้นละ 1 บ�ท เป็นทุนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน 535 ล้�นบ�ท

 ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 

35,666,666 บ�ท จ�กทนุจดทะเบยีนเดิมจำ�นวน 535,000,000 บ�ท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 570,666,666 บ�ท โดยก�รออกหุ้น 

ส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 

1.00 บ�ทเป็นทุนที่ชำ�ระแล้ว 570,665,433 บ�ท

 ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด ทำ�ก�รซื้อหุ้นบริษัทฯ ใน

สัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ เป็นผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ มีก�รเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนก�รขย�ยธุรกิจ

ภ�คโรงพย�บ�ลและบริก�รท�งก�รแพทย์ที่หล�กหล�ยให้มีคว�ม

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอน�คต 

 และบริษัทฯ ได้เข้�ซื้อหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมด

ในบรษิทั มห�นครแม่สอดเวชก�ร จำ�กดั ซึง่ประกอบกจิก�รโรงพย�บ�ล

นครแม่สอด อนิเตอร์เนชัน่แนล เพือ่เป็นก�รลงทนุในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภ�พ 

ในอน�คตและสร้�งพันธมิตรในก�รทำ�ธุรกิจร่วมกัน

 ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้�ซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ย

โพลคีลนีคิ จำ�กดั จำ�นวน 89,998 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ

ทนุจดทะเบยีนจ�กผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลนีคิจำ�กดั

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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รวมเป็นมูลค่� 155,000,000 บ�ท ต�มมติอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

570,666,666 บ�ทแบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 570,666,666 หุ้น 

มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

จำ�นวน 570,665,433 ล้�นบ�ท

 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพย�บ�ลท่ัวไป 

(General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และมโีรงพย�บ�ล 

ในกลุม่ 4 โรงพย�บ�ล ได้แก่ 1) โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อินเตอร์เนช่ันแนล 

อ้อมน้อย 2) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  

3) โรงพย�บ�ลวิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล สมทุรส�คร และ  4) โรงพย�บ�ล 

วชิยัเวช แยกไฟฉ�ย ซึง่ดำ�เนนิง�นโดยบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย คอื 

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน)  บรษิทั ส�ยวชัิยพฒัน� จำ�กัด

(บริษทัย่อย) บรษัิท ศรสี�ครเวชววิฒัน์ จำ�กดั (บรษิทัย่อย) และบริษทั 

ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด (บริษัทย่อย) ต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี ้

บรษิทัฯ ยงัมบีรษิทัย่อยอกีแห่งหนึง่คอื บรษัิท โรงเรยีน  ศรีวชิยัอ�ชวีศกึษ� 

จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ชื่อโรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� เพื่อเป็น

สถ�นฝึกอบรมพนกัง�นผูช่้วยพย�บ�ลของกลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบริษัทย่อยดำ�เนนิกิจก�รภ�ยใต้ก�รบรหิ�รง�นโดย

ผศ. พญ. ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�รและรองประธ�นกรรมก�ร ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

 กลุ่มลูกค้�หลักของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 

กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้�ทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ ลูกค้�

บุคคลทั่วไป ลูกค้�ประเภทคู่สัญญ� ลูกค้�ประเภทสม�ชิก ลูกค้�

โครงก�รกองทุนเงินทดแทน และลูกค้�ต่�งประเทศ  (2)  กลุ่มลูกค้�

โครงก�รภ�ครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้�โครงก�รกองทุนประกัน

สังคม ลูกค้�โครงก�รประกันสุขภ�พถ้วนหน้� และลูกค้�โครงก�ร

ประกันสุขภ�พแรงง�นต่�งด้�ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ยังมีแผนในก�รดึงดูดกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยให้ม�ใช้บริก�รกับกลุ่มโรง

พย�บ�ลเพ่ิมขึน้ เช่น (1) กลุม่บริษทัเอกชน โรงง�น สถ�บนัก�รศกึษ� 

 (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต  (3) กลุ่มลูกค้�ข้�ร�ชก�รและครอบครัว

ข้�ร�ชก�ร ต�มโครงก�รเบิกจ่�ยตรงค่�รกัษ�พย�บ�ลประเภทผูป่้วย 

ต�มเกณฑ์กลุม่วินจิฉยัโรครวม (DRGs) และ (4) กลุม่ลกูค้�ต่�งประเทศ 

ที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทย และที่เดินท�งเข้�ม�ท่องเที่ยวหรือทำ�ง�น 

 ร�ยได้หลกัของกลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก 

ต�มลกัษณะของลูกค้� คอื (1) ร�ยได้จ�กลกูค้�ทัว่ไป (Non-Capitation) 

และ (2) ร�ยได้จ�กลกูค้�เหม�จ่�ยต�มโครงก�รภ�ครฐั (Capitation) 

สำ�หรับร�ยได้ Non-Capitation ประกอบด้วยร�ยได้จ�กผู้ป่วยนอก 

(Non-Capitation OPD) และร�ยได้จ�กผูป่้วยใน (Non-Capitation IPD)   

ในส่วนของร�ยได้ Capitation ประกอบด้วยร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร 

ผู้ป่วยประกันสังคม ร�ยได้จ�กผู้ป่วยโครงก�รประกันสุขภ�พถ้วนหน้� 

และร�ยได้จ�กผู้ป่วยโครงก�รประกันสุขภ�พแรงง�นต่�งด้�ว โดยที่

ผ่�นม�สัดส่วนร�ยได้ลูกค้�ทั่วไป (Non-Capitation) ต่อร�ยได้ลูกค้�

เหม�จ่�ย (Capitation)เท่�กับ 72:28 , 74:26  และ 76:24  ในป ี

2557 – 2559 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รของกลุ่ม

โรงพย�บ�ลมีก�รแปรผันต�มฤดูก�ลดังที่แสดงในงบก�รเงินร�ย

ไตรม�สปี 2557 – 2559 

 ในด้�นผลก�รดำ�เนินง�นนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�ก 

ก�รบรกิ�รของกลุม่โรงพย�บ�ล ในปี 2557 – 2559 เท่�กับ 1,247.10 

ล้�นบ�ท, 1,344.34 ล้�นบ�ท และ 1,718.60 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 

ประเภทร�ยได้ทีม่สีดัส่วนสงูทีส่ดุคือร�ยได้จ�กผูป่้วยใน Non-Capitation 
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รองลงม�คอื ร�ยได้จ�กผูป่้วยนอก Non-Capitation และร�ยได้จ�ก 

โครงก�รประกันสังคม ต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ ในช่วงเวล�เดียวกัน 

โรงพย�บ�ลท่ีมสีดัส่วนร�ยได้สงูทีส่ดุของกลุม่โรงพย�บ�ลคอื โรงพย�บ�ล 

วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รองลงม�คือ โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม, 

โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ สมทุรส�คร และโรงพย�บ�ลวชิยัเวช แยกไฟฉ�ย 

ต�มลำ�ดบั  สำ�หรบัโรงพย�บ�ลวิชยัเวช แยกไฟฉ�ย เป็นร�ยได้สำ�หรับ 

งวดสะสม วนัท่ี 1 กรกฎ�คม – 31 ธนัว�คม 2559 ซ่ึงบริษทัฯ ได้เข้� 

ซื้อหุ้นส�มัญ เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559

 ในปี 2557 – 2559 กลุ่มโรงพย�บ�ลมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 95.40  

ล้�นบ�ท, 101.64 ล้�นบ�ท และ 153.46 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ 

กลุ่มโรงพย�บ�ลมีอัตร�ส่วนกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นเท่�กับ ร้อยละ 

7.80 , ร้อยละ 8.14 และร้อยละ 10.53 ในช่วงปี 2557, 2558 และ 

2559 ต�มลำ�ดบั  ซึง่ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2559 บรษิทัฯและบรษิทั

ย่อย มีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 1,752.97 ล้�นบ�ท ซึ่งมีองค์ประกอบ

หลักของสินทรัพย์ คือ ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ จำ�นวน 985.29 

ล้�นบ�ท กลุ่มโรงพย�บ�ลมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 

ทั้งสิ้น  746.77 ล้�นบ�ท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1,006.20 

ล้�นบ�ท ซึ่งประกอบด้วยกำ�ไรสะสมจำ�นวน 377.44  ล้�นบ�ท

อย่�งไรกต็�ม ก�รดำ�เนนิธรุกจิโรงพย�บ�ลของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

นัน้อ�จมโีอก�สท่ีจะได้รบัผลกระทบจ�กปัจจัยคว�มเสีย่งบ�งประก�ร 

ซ่ึงกลุ่มโรงพย�บ�ลได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัจจัยคว�มเสี่ยง

ดังกล่�ว และได้กำ�หนดแนวท�งในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่

เหม�ะสมสำ�หรับคว�มเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้

คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ อย่�งใกล้ชิด  

ดังร�ยละเอียดที่ได้กล่�วไว้ในเรื่องปัจจัยคว�มเสี่ยง

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมจีดุเด่นในการให้บรกิารทีแ่ตกต่างกนัไป  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริก�รรักษ�พย�บ�ลตลอด 

24 ชั่วโมง โดยให้บริก�รในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วยแพทย ์

เฉพ�ะท�งถึงเวล�เที่ยงคืน  คลินิกเฉพ�ะท�งที่เปิดให้บริก�ร เช่น 

ศลัยกรรมผ่�นกล้องครบวงจร ศลัยกรรมกระดกู  ศัลยกรรมระบบท�ง

เดนิปัสส�วะศลัยกรรมโรคหลอดเลอืด  อ�ยรุกรรมโรคหัวใจ อ�ยรุกรรม 

โรคไตและศูนย์ไตเทียม  อ�ยุรกรรมต่อมไร้ท่อ อ�ยุรกรรมระบบ

ประส�ท อ�ยุรกรรมระบบท�งเดินอ�ห�ร คลินิกกุม�รเวช  คลินิก

สูติ-น�รีเวชศูนย์อบุตัเิหตฉุกุเฉนิ  ศนูย์ทนัตกรรม  ศูนย์ตรวจสขุภ�พ  

ศนูย์สขุภ�พและคว�มง�มไทย-ฟิลอส  โดยมห้ีองผ่�ตดัระบบ Positive 

Pressureปร�ศจ�กเชื้อโรค ฝุ่นละออง และคว�มชื้น 100% ต�ม

ม�ตรฐ�นระดบัส�กล เป็นโรงพย�บ�ลแรกของจงัหวดัสมทุรส�คร และ

จงัหวดัข้�งเคยีง
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 โรงพยาบาลวชิยัเวชฯ  หนองแขม  มีคลนิกิบรกิ�รครบถ้วนเช่นเดยีว 

กับโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  โดยมีศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช ให้

บรกิ�รดแูลรกัษ�โรคหัวใจ ตัง้แต่ก�รป้องกนั ก�รวินิจฉัยในระยะเร่ิมต้น 

ก�รรักษ�ตลอดถึงก�รฟ้ืนฟสูมรรถภ�พหวัใจ โดยทมีแพทย์ผูเ้ช่ียวช�ญ 

เฉพ�ะท�งโรคหัวใจ (อ�ยรุแพทย์หวัใจ, ศัลยแพทย์หวัใจและทรวงอก) 

พร้อมทมีพย�บ�ลและบคุล�กรทีฝึ่กอบรมเฉพ�ะท�งในก�รดแูลผูป่้วย 

โรคหัวใจ ด้วยเคร่ืองมอืและเทคโนโลยีอันทนัสมยัอย่�งมปีระสิทธภิ�พ 

และมหีออภบิ�ลผู้ป่วยวกิฤตโรคหวัใจ (CCU) ซึง่พร้อมดแูลท่�นตลอด 

24 ชม. นำ�ทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

น�ยแพทย์วฒัน� บุญสม ผู้อำ�นวยก�ร  ศนูย์หวัใจวชิยัเวช กลุม่โรงพย�บ�ล 

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญศัลยกรรมหัวใจ 

และทรวงอก นอกจ�กนี้ ยังให้บริก�รศูนย์พัฒน�ก�รเด็ก ศูนย์ตรวจ

วิเคร�ะห์  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียงที่สุด

แห่งหนึ่งระดับประเทศ ศูนย์ตรวจสุขภ�พครบวงจร ศูนย์ก�รแพทย์

ชะลอวัย I-SHA ศูนย์อณพูนัธุศ์�สตร์ และ ก�รให้บรกิ�รลกูค้�ต่�งช�ต ิ

โดยมีคลีนิคที่ประเทศพม่�

 โรงพยาบาลวชิยัเวชฯ สมุทรสาคร มศัีกยภ�พบรกิ�รทุกส�ข�โรค 

เช่นเดยีวกบั โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ   อ้อมน้อย  และมคีว�มเชีย่วช�ญ 

ในก�รให้บรกิ�รตรวจสุขภ�พนอกสถ�นที ่เช่น ในสถ�นประกอบก�ร 

ของภ�คเอกชน ภ�ครัฐ และภ�ควิส�หกิจ ทั่วประเทศ นอกจ�กนี ้

โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ สมทุรส�คร ยงัมีคลนิกิทีอ่ำ�เภอแม่สอด จังหวดั

ต�ก เพื่อให้บริก�รแก่ลูกค้�คนไทยและพม่� และได้ร่วมกับพันธมิตร

ในส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ ตรวจสุขภ�พแรงง�นต่�งด้�ว ณ  

เมืองย่�งกุ้ง ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พพม่�

 โรงพยาบาลวชิยัเวช แยกไฟฉาย  เป็นโรงพย�บ�ลทีบ่รษัิทฯ ได้เข้� 

ไปลงทนุเมือ่กล�งปี 2559 โดยมุง่เน้นพฒัน�ให้เป็นโรงพย�บ�ลรักษ� 

ผู้ป่วยเฉพ�ะท�ง เนื่องจ�กอยู่ใกล้กับโรงพย�บ�ลและโรงเรียนแพทย์ 

อ�ทิ ศูนย์คว�มง�ม iSKY ศูนย์มีบุตรย�ก ศูนย์กระดูกและข้อศนูย์ 

ตรวจสขุภ�พ เป็นต้น และในขณะนีไ้ด้ทยอยปรบัปรงุอ�ค�รสถ�นทีใ่ห้ทนั 

สมยัเหม�ะกบัศูนย์เฉพ�ะโรคแต่ละส�ข� โดยเฉพ�ะก�รเป็นศูนย์ผู้ป่วย 

นอกโดยแพทย์เฉพ�ะท�งส�ข�ต่�งๆ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ให้บริก�รรักษ�ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีก�รให้บริก�รผู้ป่วยทุกส�ข�โรค เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ 

ผู้ม�ใช้บริก�ร เช่น แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกอ�ยุรกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกกุม�รเวช แผนกศัลยกรรม แผนกจักษุ แผนกห ู

คอ จมกู แผนกโรคหวัใจและหลอดเลอืด แผนกโรคผวิหนงั แผนกไตเทยีม แผนกทนัตกรรม แผนกก�ยภ�พ  แผนกระบบประส�ท และศนูย์คว�ม

ง�มเป็นต้น สำ�หรับก�รรกัษ�พย�บ�ลผู้ป่วยใน    กลุม่โรงพย�บ�ลมเีตยีงรองรบัผูป่้วยในจำ�นวน 579 เตียง โดยมีห้องพกัผูป่้วยหล�ยประเภท เช่น

1) ห้องพกัผู้ป่วยประเภทพิเศษเด่ียว ประกอบด้วย ห้อง GRAND VIP  ห้อง VIP  ห้อง Deluxe และห้อง Standard  2) ห้องพกัผูป่้วยประเภท 

พิเศษคู่  3) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษ 4 เตียง  4) ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม 8 เตียง  5) ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) และ 6) ห้องเด็กอ่อน

โครงสร้างรายได้
 รายได้และกำาไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำาหรับปี 2557 – 2559 (ตามโรงพยาบาล)

 รายการ
2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไรสุทธิ

787,995.17

92,354.81

45%

53%

678,533.37

84,339.43

50%

75%

622,942.14

86,584.94

50%

81%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

533,951.01

51,766.05

30%

30%

386,231.48

19,503.96

28%

17%

329,279.83

(85.79)

26%

0%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไรสุทธิ

359,389.10

21,909.52

20%

13%

299,065.80

7,831.76

22%

7%

302,741.18

18,027.36

24%

17%

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไรสุทธิ

92,094.73

5,910.58

5%

3%

รวมร�ยได้ก่อนตัดร�ยก�รระหว่�งกัน

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

รวมร�ยได้หลังตัดร�ยก�รระหว่�งกัน

1,773,430.01

54,826.70

1,718,603.31

100%

-

-

1,363,830.65

19,492.63

1,344,338.02

100%

-

-

1,254,963.15

7,861.17

1,247,101.98

100%

-

-

รวมกำ�ไรก่อนตัดร�ยก�รระหว่�งกัน

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

รวมกำ�ไรหลังตัดร�ยก�รระหว่�งกัน

172,691.47

19,226.84

153,464.63

100%

-

-

112,907.19

11,269.17

101,638.02

100%

-

-

106,277.00

10,879.79

95,397.21

100%
-

-

หมายเหตุ  :   1) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด (บริษัทย่อย) มีร�ยได้ในปี 2559, ปี 2558 และ ปี 2557 มีจำ�นวน 2.72 ล้�นบ�ท, 3.35 
 ล้�นบ�ท และ 4.09 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ  ขณะที่ ปี 2559, ปี 2558 และปี 2557 กำ�ไรสุทธิ 0.75 ล้�นบ�ท,  1.23 ล้�นบ�ท และ  
 1.75 ล้�นบ�ท  ต�มลำ�ดับ ซึ่งร�ยได้ของบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด (บริษัทย่อย)  อยู่ในร�ยก�รร�ยได้อื่นๆ ในงบ 
 ก�รเงินรวม
 2) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย ปี 2559 เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร และกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับงวดสะสมวันที่   1 กรกฎ�คม  
  ถึง 31 ธันว�คม 2559 จ�กก�รเข้�ซื้อหุ้น บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559
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 โรงพยาบาล
2559 2558 2557

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  

ร�ยได้ Capitation

ร�ยได้ Non-Capitation

รวมร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร

   239,819.72 

   548,175.45 

   787,995.17 

14%

31%

45%

240,478.85

438,054.52

678,533.37

18%

32%

50%

242,989.71 

379,952.43 

622,942.14

19%

30%

50%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

ร�ยได้ Capitation

ร�ยได้ Non-Capitation

รวมร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร

 1,786.51 

   532,164.50 

   533,951.01

0%

30%

30%

2,329.44

383,902.04

386,231.48

0%

28%

28%

757.81 

328,522.02 

329,279.83

0%

26%

26%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ร�ยได้ Capitation

ร�ยได้ Non-Capitation

รวมร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร

 131,075.85 

   228,313.25 

   359,389.10

7%

13%

20%

106,400.74

192,665.06

299,065.80

8%

14%

22%

111,839.65 

190,901.53 

302,741.18

9%

15%

24%

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

ร�ยได้ Capitation

ร�ยได้ Non-Capitation

รวมร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร

    35,982.75 

    56,111.98 

    92,094.73 

2%

3%

5%

รวมร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รก่อนหักร�ยก�รระหว่�งกัน

หักร�ยก�รระหว่�งกัน

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ

1,773,430.01 

    54,826.70 

1,718,603.31 

100%

-

-

1,363,830.65

19,492.63

1,344,338.02

100%

-

-

1,254,963.15 

7,861.17 

1,247,101.98

100%

-

-

หมายเหตุ  : 1) โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม ออกจ�กระบบประกันสังคม ตั้งแต่ 1 มกร�คม 2555 เป็นต้นม�

 2) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย ปี2559 เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร และกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับงวดสะสมวันที่ 

  1 กรกฎ�คม - 31 ธนัว�คม 2559 จ�กก�รท่ีบรษิทัฯ เข้�ซ้ือหุ้น บจ. ส�มแยกไฟฉ�ยโพลคีลนิีค เมือ่วนัท่ี 28 มิถนุ�ยน 2559

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 - 2559 (ตามประเภทของลูกค้า) 



รายงานประจำาปี 2559
Annual Report 2016

www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)27

การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะการให้บริการ
 ณ 31 ธนัว�คม 2559 บรษิทัฯ ดำ�เนนิธรุกิจในรปูของกลุม่โรงพย�บ�ล

โดยมีโรงพย�บ�ลในกลุ่ม 4 โรงพย�บ�ล และมีสัญญ�ก�รให้บริก�ร 

กบัโรงพย�บ�ลในระดบัทีสู่งกว่� (Supra Contractor) 8 โรงพย�บ�ล 

เพือ่ก�รส่งต่อผูป่้วยต�มคว�มเหม�ะสมในแต่ละกรณ ีและมคีลนิกิเครอื 

ข่�ยประกันสังคม 17 แห่ง สำ�หรับก�รให้บริก�รเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย

ประกนัสงัคม ทำ�ให้บรษิทัฯ ส�ม�รถบรหิ�รต้นทนุได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ 

และส�ม�รถขย�ยขอบเขตก�รให้บรกิ�รแก่ประช�ชนได้อย่�งครอบคลมุ 

ม�กขึ้น 

 กลุม่โรงพย�บ�ลให้บรกิ�รลกูค้� 2 กลุม่หลกัคอื 1) กลุม่ลกูค้�ท่ัวไป 

ซึ่งจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลต�มก�รรักษ�จริง ได้แก่ กลุ่มลูกค้�เงินสด

กลุ่มลูกค้�ประกนัชวีติ กลุม่ลกูค้�กองทนุเงนิทดแทน กลุม่ลกูค้�บรษิทั 

คู่สัญญ� กลุ่มลูกค้�สิทธิพรบ. และอื่นๆ 2) กลุ่มลูกค้�เหม�จ่�ยต�ม

โครงก�รภ�ครฐั ได้แก่ กลุม่ลกูค้�กองทนุประกนัสงัคม กลุม่ลกูค้�โครง 

ก�รประกันสุขภ�พถ้วนหน้� และกลุ่มลูกค้�โครงก�รประกันสุขภ�พ 

บริการทางการแพทย์
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในกลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล 

มีคว�มมุ่งมั่นที่จะให้บริก�รรักษ�พย�บ�ลทุกส�ข�โรค ด้วยแพทย์ผู้

เชี่ยวช�ญเฉพ�ะส�ข�โรคดังนี้ 

 ศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช

 ศนูย์หัวใจวชัิยเวช ให้บรกิ�รดูแลรกัษ�โรคหวัใจ ตัง้แต่ก�รป้องกนั 

ก�รวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น ก�รรักษ�ตลอดถึงก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ

หวัใจ โดยทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญเฉพ�ะท�งโรคหัวใจ (อ�ยรุแพทย์หวัใจ, 

ศลัยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทมีพย�บ�ลและบคุล�กรทีฝึ่กอบรม 

เฉพ�ะท�งในก�รดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ ด้วยเครือ่งมอืและเทคโนโลยีอนั 

ทนัสมยัอย่�งมีประสทิธภิ�พ และมหีออภบิ�ลผู้ป่วยวกิฤตโรคหัวใจ   (CCU) 

ซึ่งพร้อมดูแลท่�นตลอด 24 ชม. นำ�ทีมโดย น�ยแพทย์วัฒน� บุญสม 

แพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นโรคหัวใจและหลอดเลอืด ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์หวัใจ 

วชิยัเวช พร้อมทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก

 ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

 โรงพย�บ�ลได้จดัตัง้ศนูย์โรคกระดกูและข้อ โดยทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญ 

เฉพ�ะด้�นและมช่ืีอเสยีงเป็นทีย่อมรับทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ 

อ�ท ิก�รผ่�ตดักระดกูสันหลงั ก�รผ่�ตดัเปลีย่นข้อเข่�-ข้อตะโพกเทยีม 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำ�วิถี ก�รผ่�ตัดจ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�ร

ออกกำ�ลังก�ย ก�รรักษ�นิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่�ตัด ซึ่งเป็นนวัตกรรม

ก�รรักษ� ก�รผ่�ตดัผ่�นกล้องทำ�ให้ แผลเลก็ เจบ็น้อย ห�ยไว ปลอดภยั 

และไม่เจ็บปวดม�ก ก�รผ่�ตัดต่อนิ้ว มือ แขนและข�จ�กอุบัติเหตุ

ด้วยวิธีจุลศัลยศ�สตร์ รวมถึง คลินิกโรคกระดูกและข้อทั่วไป คลินิก

โรคกระดูกและข้อในเด็ก คลินิกโรคเท้� และคลินิกเวชศ�สตร์ก�รกีฬ�

 ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 โรงพย�บ�ลมีศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์กู้ชีพ เพื่อให้ก�รช่วย 

เหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่�งถูกต้องและทัน 

ท่วงท ีด้วยทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นอบุตัเิหต ุศลัยแพทย์ท่ัวไป ศลัยแพทย์ 

กระดูกและข้อ พร้อมอ�ยุรแพทย์  พย�บ�ล และเจ้�หน้�ที่ที่มีคว�ม

ชำ�น�ญอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รถพย�บ�ลที่มีเครื่องมือช่วย

ชีวิตอย่�งครบถ้วนทั้ง Advance Life Support (ALS) และ Basic 

Life Support (BLS) ที่มีคว�มพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 

 ศูนย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมผ่านกล้อง

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รรกัษ�และผ่�ตดัศลัยกรรมทกุชนดิ เช่น ระบบ 

ท�งเดินอ�ห�ร ระบบท�งเดินปัสส�วะ ระบบประส�ทและสมอง ก�ร 

แก้ไขคว�มพิก�รบกพร่องต่�งๆ ด้วยเทคโนโลยีก�รผ่�ตัดผ่�นกล้อง 

ซึ่งวิธีนี้ช่วยทำ�ให้แผลห�ยเร็วขึ้น อ�ก�รเจ็บปวดแผลลดลง มีบ�ดแผล

จ�กก�รผ่�ตัดเล็ก ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รผ่�นตัดแบบเดิมที่ทำ�ให้มีรอย

แผลเป็นมีขน�ดย�วและใหญ่ และอ�จกล�ยเป็นรอยนูนดูแล้วไม่

สวยง�ม พร้อมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รศัลยกรรมโดยเฉพ�ะ  

เช่น ศลัยกรรมทัว่ไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อศลัยกรรมเดก็ศลัยกรรม 

ท�งนรีเวช ศัลยกรรมท�งเดินปัสส�วะ ศัลยกรรมลำ�ไส้และทว�รหนัก

เป็นต้น นอกจ�กนั้นก�รดูแลจ�กพย�บ�ลชำ�น�ญก�รที่คอยดูแลและ

อำ�นวยคว�มสะดวกในแต่ละขั้นตอนของก�รรักษ�
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 คลินิคโรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รดูแลตรวจรักษ�และผ่�ตัด รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�

ปรึกษ�ท�งสูติและนรีเวชโรคเฉพ�ะสตร ี เช่น ตรวจพัฒน�ก�รของ

ท�รกในครรภ์ คลินิกวัยทอง คลินิกผู้มีบุตรย�ก ก�รตรวจภ�ยใน โดย 

วธิส่ีองกล้องทำ�ให้ก�รตรวจรกัษ�ถกูต้อง แม่นยำ� ม�กข้ึน เพ่ือวนิจิฉยั

โรคและรักษ�ให้ห�ยข�ดจ�กโรคหรอืจ�กก�รบ�ดเจบ็ของสตร ีโดยทมี

แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญและมีประสบก�รณ์สูง พร้อมเทคโนโลยที�งก�รแพทย์ 

ทีท่นัสมยั ทำ�ให้ลดคว�มเจ็บปวดมคีว�มปลอดภยั และลดระยะเวล�ใน

ก�รพกัฟ้ืนตวั รวมถงึให้ก�รบรกิ�รรักษ�ด้�นอน�มยัสตร ี ปรกึษ�และ

แนะนำ�ก�รว�งแผนครอบครวั ก�รฝ�กครรภ์และก�รคลอด ก�รตรวจ 

คว�มผิดปกติของท�รกในครรภ์ ก�รตรวจภ�ยใน

 คลินิคโรคเต้านม

 ท�งโรงพย�บ�ลได้ให้คว�มสำ�คญักับโรคมะเรง็เต้�นมเป็นอย่�งม�ก 

พร้อมกนันีไ้ด้ตัง้ศนูย์โรคเต้�นมขึน้เพือ่ให้บริก�รตรวจรักษ� ให้คำ�ปรกึษ�

แนะนำ�และผ่�ตดัแก่ผูป่้วยโรคมะเรง็เต้�นมหรอืผูท่ี้ต้องก�รทร�บวธิี

ป้องกนัก�รเกดิของโรค และยงัให้คว�มรูแ้ก่ประช�ชนเร่ืองก�รตรวจ

เต้�นมด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยก�รวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้�นม 

อย่�งถูกต้องแม่นยำ� โดยก�รทำ� Mammogram และ Ultrasound 

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมกี�รตดิต�มฟ้ืนฟสูภ�พร่�งก�ยและ 

จิตใจของผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพ�ะท�ง เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย ์

อ�ยุรแพทย์ด้�นมะเร็ง ทีมพย�บ�ล นักโภชน�ก�ร นักก�ยภ�พบำ�บัด

ฯลฯ เพือ่ให้ผูป่้วยได้กลบัม�ใช้ชวิีตในสงัคมร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่�งมคีว�มสขุ

 คลินิคโรคนิ่วและระบบทางเดินปัสสาวะ 

 ก�รตรวจรักษ�เกี่ยวกับโรคนิ่วและระบบท�งเดินปัสส�วะ เช่น 

โรคนิ่วในระบบท�งเดินปัสส�วะ นิ่วในไตและท่อไต นิ่วในถุงนำ้�ดี 

โรคมะเร็งในไต มะเร็งกระเพ�ะปัสส�วะ ก�รติดเชื้อบริเวณท�งเดิน

ปัสส�วะ มีเลือดในปัสส�วะ เป็นต้น ภ�ยใต้ก�รดูแลจ�กแพทย ์

ผู้เชี่ยวช�ญระบบท�งเดินปัสส�วะที่มีประสบก�รณ์สูงเป็นที่ยอมรับพร้อม 

ทีมพย�บ�ลที่จะคอยเอ�ใจใส่ผู้ป่วยตลอดขั้นตอนก�รรักษ�จนห�ย

เป็นปกติ

 คลินิคสุขภาพเด็ก

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รตรวจท�รกแรกคลอดถึงอ�ยุ 15 ปี โดย

กุม�รแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กุม�รแพทย์เฉพ�ะโรค

ภูมิแพ้ โรคระบบประส�ท และโรคต่อมไร้ท่อ พร้อมศัลยแพทย์เด็ก

ในกรณีที่ต้องผ่�ตัดรักษ� 

 คลินิคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

 โรงพย�บ�ลให้ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยโรคเบ�หว�น และโรคที่เกี่ยวกับ 

ต่อมไร้ท่อเช่น โรคไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคต่อมใต้สมอง 

โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับคว�มสูง คว�มผิดปกต ิ

ของแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ พย�บ�ล 

ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมมีประสบก�รณ์สูง เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจในทุกกระบวนก�รรักษ� และส่งเสริมให้ผู้ป่วยหรือ 

บุคคลทัว่ไปได้รบัทร�บข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับโรคเบ�หว�นและต่อมไร้ท่อ 

เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจกับโรคและส�ม�รถดูแลตัวเองได้อย่�งเหม�ะสม

 คลินิคโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มีแพทย์ผู้

เชี่ยวช�ญโรคระบบท�งเดินอ�ห�รและตับ พร้อมอุปกรณ์ที่ทัน

สมัย เช่น กล้องส่องตรวจหลอดอ�ห�ร กระเพ�ะอ�ห�ร ลำ�ไส้ส่วน

ต้น ลำ�ไส้ใหญ่ ทำ�ให้ก�รวินิจฉัยโรคถูกต้อง แม่นยำ� ชัดเจนและยัง

ส�ม�รถส่องกล้องเพื่อทำ�ก�รรักษ�ได้อีกด้วย ทำ�ให้ปัญห�ที่เกิดจ�ก

คว�มผิดปกติของระบบท�งเดินอ�ห�รและตับได้รับก�รรักษ�อย่�ง

รวดเร็วและครบวงจร รวมถึงก�รให้คำ�แนะนำ�ในก�รดูแลสุขภ�พ

ระบบท�งเดินอ�ห�รและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบท�งเดินอ�ห�ร   

 คลินิคอายุรกรรม

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รตรวจรักษ�โรคอ�ยุรกรรมด้วยทีมแพทย์ผู้

เชี่ยวช�ญทมีพย�บ�ลท่ีมปีระสบก�รณ์สูง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น 

โรคระบบประส�ทสมอง โรคเลือด โรคไต โรคผิวหนัง พร้อมทั้งให้

คำ�แนะนำ�คำ�ปรึกษ�และวิธีดูแลตัวเองให้ปร�ศจ�โรคเหล่�นี้ อีกทั้งยัง

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้�รับก�รตรวจสุขภ�พเพื่อให้ผู้ป่วยมีร่�งก�ยที่แข็ง

แรงอีกด้วย
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 คลินิคจักษุ

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รตรวจรักษ�เกี่ยวกับโรคต�ทุกชนิดทั้งเด็กและ 

ผู้ใหญ่โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบก�รณ์พร้อมทีมพย�บ�ลที่ผ่�นก�ร 

อบรมและมีประสบก�รณต์�ม�ตรฐ�นส�กล ปรึกษ� ให้คำ�แนะนำ�และ

ตรวจรักษ�สำ�หรับผู้ที่มีปัญห�ท�งส�ยต� เช่น ก�รตรวจวัดส�ยต� ก�ร

รกัษ�ต้อกระจก ต้อหนิต้อลม ผ่�ตัดจอประส�ทต� ส�ยต�สัน้ ส�ยต�ย�ว  

ส�ยต�เอียง เบ�หว�นขึ้นต�หรือก�รติดเชื้อในต� เป็นต้น

 คลินิค หู คอ จมูก

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รก�รตรวจรักษ�โรคที่เกี่ยวกับ หู คอ จมูก 

ทุกชนิด ทั้งที่เกิดจ�กอ�ก�รผิดปกติต่�งๆ รวมถึงเกิดจ�กภ�วะก�ร

ห�ยใจไม่สมำ้�เสมอ อ�ก�รนอนกรนรวมทัง้โรคทีเ่กีย่วกบักล่องเสยีง

หรอืโรคทีเ่กีย่วกบัลำ�คอทุกประเภท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�น โสต 

สอ น�สิก พย�บ�ล และเจ้�หน้�ที่ที่มีประสบก�รณ์สงู ด้วยเครือ่งมอื

ท�งก�รแพทย์ทีไ่ด้ม�ตรฐ�นและทนัสมยัปลอดภยัตลอดก�รรกัษ� ไม่

เกดิผลข้�งเคียงใดๆ ก�รผ่�ตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นโรค หู 

คอ จมูก 

 ศูนย์ไตเทียม

 โรงพย�บ�ลให้บรกิ�รสำ�หรบัผูป่้วยโรคไต เช่น ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไต

เทยีมให้กบัผูป่้วยไตว�ยเรือ้รงัระยะสดุท้�ยและผูป่้วยไตว�ยเฉยีบพลนั 

รองรบัผูป่้วยทีม่สีทิธกิ�รกัษ�ทุกประเภททั้งของภ�ครัฐและเอกชน 

จ�กทีมแพทย์เฉพ�ะท�งด้�นโรคไต อีกทั้งยังมีเครื่องมือแลเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยผ่�นม�ตรฐ�นส�กลทำ�ให้ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคไตเป็นไปอย่�ง

ปลอดภัย

 ศูนย์ทันตกรรม

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รง�นด้�นทนัตกรรม โดยทนัตแพทย์ประจำ�และ

นอกเวล�ทกุวันทีม่ปีระสบก�รณ์สงูได้ม�ตรฐ�นส�กล ครอบคลมุทกุส�ข� 

ได้แก่ ทนัตกรรมสำ�หรับเดก็และทันตกรรมสำ�หรับผู้ใหญ่ โดยมีง�น 

ทนัตกรรมส�ข�ต่�งๆ เช่น  ทนัตกรรมบรูณะ ทนัตกรรมรกัษ�ร�กฟัน 

ทันตกรรมประดิษฐ์หรือก�รใส่ฟัน ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมฝัง

ร�กฟันเทียม ทันตกรรมคว�มง�ม พร้อมเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ 

180 องศ� (Panoramic) ด้วยระบบดิจิตอล พร้อมก�รดูแลจ�ก 

ทนัตแพยท์และพย�บ�ลมอือ�ชีพทำ�ให้คุณมีสุขภ�พฟันที่แข็งแรงและ

รอยยิ้มที่สดใส

 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 โรงพย�บ�ลให้บรกิ�รตรวจสุขภ�พเฉพ�ะบุคคล และหมู่คณะของ 

สถ�บันหรือในสถ�นประกอบก�ร ประกอบด้วยก�รตรวจสขุภ�พก่อน

เข้�ทำ�ง�น ตรวจสุขภ�พประจำ�ปีตรวจสุขภ�พไปทำ�ง�นต่�งประเทศ  

โปรแกรมตรวจสุขภ�พสำ�หรับผูส้งูอ�ยุ โปรแกรมตรวจสขุภ�พเฉพ�ะ 

โรค โปรแกรมตรวจสขุภ�พก่อนแต่งง�น โปรแกรมตรวจสุขภ�พช�ย

และหญงิวยัทอง โปรแกรมตรวจค้นห�โรคมะเรง็ รวมถงึก�รให้บรกิ�ร 

ตรวจสุขภ�พเคลื่อนที่เพื่อให้บริก�รนอกโรงพย�บ�ลเป็นร�ยบุคคล 

หรือหมู่คณะ ฯลฯ ด้วยทีมตรวจสุขภ�พเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วย 

แพทย์ พย�บ�ล นกัเทคนคิก�รแพทย์และเจ้�หน้�ท่ี ทีมี่ประสบก�รณ์สงู 

พร้อมรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เครื่องมือครบวงจร

 คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 โรงพย�บ�ลมกี�รให้บรกิ�รฟื้นฟูผู้ป่วยหรือก�รทำ�ก�ยภ�พบำ�บัด

โดยมีแพทย์เวชศ�สตร์ฟื้นฟูและนักก�ยภ�พที่มีประสบก�รณ์สูง

พร้อมท้ังยังให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ห�กผู้ป่วยต้องก�รกลับไปทำ� 

ก�ยภ�พบำ�บัดที่บ้�น อีกทั้งยังมีเครื่องมือท�งก�ยภ�พบำ�บัดที่ได้

ม�ตรฐ�นส�กลและปลอดภยัต่อผูป่้วย เช่น เครือ่งดึงหลงั-คอด้วยไฟฟ้� 

เครือ่งอลัตร�ซ�วด์ เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้� เครือ่งอบคว�มร้อน เคร่ืองกำ�เนดิ 

คว�มร้อนลึกด้วยคลืน่ส้ัน เครือ่งผลิตกระเสกระตุน้ประส�ทผ่�นผวิหนงั 

เตยีงฝึกยนื ฯลฯ เพือ่ให้ผูป่้วยส�ม�รถกลับสู่สภ�วะปกติหรือใกล้เคียง 

สภ�วะปกติม�กที่สุด

 คลินิคโรคผิวหนัง

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รตรวจรักษ�เกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิด เช่น 

โรคผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ โรคด่�งข�ว ฝ่� กระ 

โรคต่อมนำ้�เหลืองผิดปกติ แพ้ย�โรคผิวหนังในเด็กและผู้สูงอ�ยุ รวม

ถึงคว�มสวยคว�มง�ม อ�ทิ ก�รฉีดBotox และ Filler เพื่อแก้ไขริ้ว

รอย ร่องแก้มลึก เติมริมฝีป�กอวบอิ่มและปรับแต่งรูปหน้�ให้ดูเรียว

ง�ม ก�รฉีดย�รักษ�เส้นเลือดขอด ก�รผ่�ตัดแก้รอยนูนแดงหรือแผล

เป็น ก�รรักษ�สิว ฝ้� กระ โรคที่เกี่ยวกับเส้นผมและเล็ก เป็นต้น
 ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส

 ศนูย์ชะลอวยั ไทย-ฟิลอส โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนช่ันแนล 

อ้อมน้อย ให้บริก�รดูแลฟื้นฟูเซลล์ ซ่อมแซมเซลล์ เสริมสร้�ง บริก�ร 

ดแูลให้คำ�ปรกึษ�ด้�นคว�มสวยคว�มง�มครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู ้

เชี่ยวช�ญด้�นโรคผิวหนังและศัลยแพทย์คว�มง�ม พร้อมเทคโนโลย ี

คว�มง�ม ประยุกต์เข้�กับแพทย์แผนไทยศ�สตร์แพทย์จีน 
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และสป�  ศูนย์สุขภ�พและคว�มง�ม ไทย-ฟิลอส เน้นก�รดูแลจ�ก 

สุขภ�พภ�ยในสู่คว�มง�มภ�ยนอก ด้วยก�รให้บริก�ร กระชับใบหน้� 

บำ�บัด ฟื้นฟู รวมถึงดูและผิวพรรณ กระชับสัดส่วนเพื่อคว�มง�มและ 

ก�รลดนำ้�หนักเพื่อสุขภ�พ ก�รยกกระชับใบหน้�ให้ผิวหน้�เรียบตึง 

ริ้วรอยทำ�ให้หน้�ข�วใสเปล่งประก�ย ลดรอยดำ� รอยแดง ฝ้� กระ 

กระชับรูขุมขน นอกจ�กนั้น ก�รบริก�รนวดแผนไทย นวดผ่อนคล�ย 

นวดรักษ�อ�ก�รปวดหัวไมเกรน เคล็ดขัดยอกกล้�มเน้ือ ปวดหลัง 

ปวดไหล่ บริก�รโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์และเทอร�ปิสมืออ�ชีพ 

พร้อมกับก�รนวดแบบตะวันตก สวีดิสและอโรม่�เพื่อให้ลูกค้�ได้รับ

คว�มสุขกับคว�มง�มที่เร�บรรจงรังสรรค์ให้ท่�น
 ศูนย์เอกซเรย์

 โรงพย�บ�ลให้บริก�รตรวจรักษ�ผู้ป่วยด้วยคว�มห่วงใย ใส่ใจทุก 

กระบวนก�รรักษ�จ�กบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น 

ทีมพย�บ�ลที่มีประสบก�รณ์สูงผ่�นก�รฝึกอบรมม�เป็นอย่�งดี พร้อม 

ด้วยเครือ่งมอืท�งก�รแพทย์ทีม่เีทคโนโลยสีมยัใหม่ทีช่่วยให้ก�รรกัษ� 

มีคุณภ�พ รวดเร็ว แม่นยำ� และมีประสิทธิภ�พสูง ทำ�ให้ผู้ป่วยว�งใจ

ในก�รรกัษ�และม่ันใจได้ว่�จะได้รบัก�รบรกิ�รทีด่แีละพงึพอใจม�กทีส่ดุ

 ศนูย์ฝึกอบรมพนกังานผูช่้วยพยาบาล โดยโรงเรียนศรวีชิยัอาชวีศกึษา

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้เข้�ลงทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ในบรษิทั โรงเรยีนศรวีชิยัอ�ชวีศกึษ� จำ�กดั เพือ่ใช้เป็นสถ�นทีผ่ลติ

ฝึกสอนและพัฒน�บุคล�กรสำ�หรับกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ เป็นหลัก

โดยมุ่งเน้นก�รผลิตพนักง�นผู้ช่วยพย�บ�ล (Nurse Aid) ซึ่งมีหน้�ที ่

ดแูลคว�มสะดวกสบ�ยคนไข้ เช่น ก�รดแูลสุขอน�มัยเบ้ืองต้น โรงเรียน 

ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� มีส่วนสำ�คัญในก�รผลิตบุคล�กรพนักง�นผู้ช่วย

พย�บ�ลแก่กลุม่โรงพย�บ�ลวิชยัเวช อินเตอร์เนช่ันแนล ซ่ึงมส่ีวนช่วย 

ในก�รลดปัญห�ข�ดแคลนบุคล�กรและบุคล�กรด้อยคุณภ�พ โดยใช ้

ระยะเวล�เรยีน 6 เดอืน และได้รบัก�รรบัรองจ�กกระทรวงศกึษ�ธิก�ร 

ซึง่โรงเรยีนผลติบคุล�กรเป็นพนกัง�นผูช่้วยพย�บ�ลทัง้หมด 897 คน 

เพื่อไปทำ�ง�นในกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รวม 

765 คน นอกจ�กนัน้ได้ทำ�คว�มตกลงร่วมกบัวทิย�ลัยเซ็นหลุยต์ และ

มห�วิทย�ลยักรงุเทพธนบุรใีนก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนหลกัสตูร ผู้ช่วย 

พย�บ�ล (Practical Nurses) โดยได้รบัก�รรับรองจ�กสภ�ก�รพย�บ�ล  

ทำ�ให้โรงพย�บ�ลมีบคุคล�กรท�งก�รพย�บ�ลทีม่คุีณภ�พสูงข้ึน สร้�ง

คว�มมั่นใจให้กับผู้ป่วยและลูกค้�ที่ม�รับบริก�รที่โรงพย�บ�ล และ

ยังเป็นช่องท�งในก�รพัฒน�บุคคล�กรของโรงพย�บ�ลที่จะก้�วหน้�

ในอ�ชีพ (Career Path)  

งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์

 • แผนกเวชระเบียน  • แผนกรังสีวินิจฉัย

 • แผนกก�ยภ�พบำ�บัด  • แผนกตรวจวิเคร�ะห์

 • แผนกโภชน�ก�ร  • แผนกย�นพ�หนะ

 • ฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่  • ฝ่�ยปฏิบัติก�ร
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ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์
 ในภ�วะเศรษฐกจิทีผ่นัผวนของประเทศไทยท่ีเกดิจ�กปัจจยัต่�งๆ 

ทั้งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในค่�นิยม  คว�มคิด  พฤติกรรมก�รบริโภค 

ก�รเตบิโตของเทคโนโลยโีดยเฉพ�ะ ระบบก�รสือ่ส�ร รวมถึงผลกระทบ 

จ�กก�รเมอืง ทำ�ให้ภ�วะอุตส�หกรรมของธุรกิจโรงพย�บ�ลในประเทศไทย

มีก�รผันผวนอย่�งต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งม�จ�กนโยบ�ยภ�ครัฐได้มีก�ร

ขย�ยคว�มคุ้มครองใน โครงก�รประกันสังคม โครงก�รหลักประกัน

สุขภ�พถ้วนหน้� โครงก�รประกนัสขุภ�พแรงง�นต่�งด้�ว และโครงก�ร 

ก�รรกัษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รและพนกัง�นรฐัวสิ�หกิจ  ในขณะเดียวกัน 

กลุม่ผูใ้ห้บรกิ�รภ�คเอกชนได้พย�ย�มปรบักลยทุธ์ให้สอดคล้องกับภ�วะ 

ตล�ดและภ�วะก�รแข่งขนัเพือ่ให้ทนักบัก�รเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ 

สังคม  ก�รเมือง  ที่มีผลต่อพฤติกรรมก�รใช้บริก�รสุขภ�พ รวมถึง 

ก�รปรบัตวั เพือ่รองรับก�รขย�ยตวัของกลุ่มลกูค้�ช�วต่�งช�ติต�มก�ร 

ผลกัดันโดยภ�ครัฐให้เป็น Medical Hub of Asia หรอืศนูย์กล�งท�ง 

ก�รแพทย์ของเอเชยี

 เพือ่ให้ทนัต่อก�รเปลีย่นแปลงดังกล่�ว กลุม่โรงพย�บ�ลวิชัยเวช ฯ 

ได้ปรับกลยุทธ์โดยผสมผส�นจุดข�ยเฉพ�ะด้�นให้โดดเด่นขึ้นม�เพื่อ 

ปรบัภ�พลกัษณ์ของโรงพย�บ�ลให้มคีว�มชดัเจนยิง่ข้ึน และสร้�งคว�ม 

เชีย่วช�ญเฉพ�ะด้�นขึน้ม�เป็นกลยทุธ์ก�รแข่งขันใหม่  ก�รสร้�งกลุม่ 

ข่�ยพันธมิตรธุรกิจและก�รประกอบธุรกิจในรูปแบบกลุ่มเครอืข่�ย

โรงพย�บ�ล (Chain Hospital)  ท่ีส�ม�รถดำ�เนนิก�รบรหิ�รได้อย่�ง

มปีระสทิธภิ�พ เพ่ือก�รบริห�รต้นทนุและทรพัย�กรอย่�งคุม้ค่�รวมถงึ 

ก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ให้มีขน�ดใหญ่ขึ้น  และก�รเพิ่มม�ตรฐ�นก�รให้

บรกิ�ร เครือ่งมอือปุกรณ์ท�งก�รแพทย์ ด้วยเทคโนโลยท่ีีก้�วหน้� และ 

คว�มส�ม�รถของบุคล�กร รวมท้ังก�รประช�สัมพนัธ์ให้กลุม่โรงพย�บ�ล 

เป็นท่ีรูจ้กักว้�งขว�งข้ึน และก�รจดักจิกรรมเพ่ือสงัคม เช่น  ก�รออก 

หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีเพือ่ดูแลชมุชนในโอก�สต่�งๆ  โครงก�รจติอ�ส� 

มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ โครงก�รเด็กอ้วน โครงก�รบรรย�ยให้คว�มรู ้

สุขอน�มัยในโรงเรียน เป็นต้น 

 สภาวะการแข่งขัน

 ธุรกิจโรงพย�บ�ลและบริก�รเกี่ยวกับสุขภ�พถือเป็นธุรกิจหนึ่งท่ี 

อยูใ่นคว�มสนใจของประช�ชน เนือ่งจ�กผูบ้ริโภคในปัจจบุนัได้ให้คว�ม 

ใส่ใจเรื่องสุขภ�พและอน�มัยเพิ่มขึ้น ด้วยส�เหตุดังกล่�วทำ�ให้ภ�วะ

ก�รแข่งขันมคีว�มเข้มข้นขึน้ ทัง้จ�กก�รแข่งขนักบัโรงพย�บ�ลเอกชน 

ด้วยกันเอง และก�รแข่งขนักบัโรงพย�บ�ลรฐัทีม่กี�รปรับตัวเข้�สูต่ล�ด 

ผู้บรโิภคม�กยิง่ขึน้  ในขณะเดียวกนั ผูใ้ช้บรกิ�รก็มีคว�มรู้ม�กข้ึน และ 

มีก�รเปรียบเทียบคุณภ�พและร�ค�ม�กขึ้น จึงทำ�ให้โดยทั่วไปร�ค�

ในก�รให้บริก�รนั้นจะถูกกำ�หนดภ�ยใต้ปัจจัยสภ�วะก�รแข่งขันท�ง

ธุรกิจ สนิค้�ทดแทน อำ�น�จของผูซ้ือ้ และอำ�น�จก�รต่อรองของบรษัิท 

คู่ค้� ซึ่งที่ผ่�นม�กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ได้มีก�รสร้�งจุดเด่นท�ง 

ก�รแข่งขนั อนัรวมถึงก�รบริห�รก�รจัดซ้ือร่วมกนัในกลุ่มและร่วมกับ 

โรงพย�บ�ลพันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้มีอำ�น�จต่อรองกับบริษัทคู่ค้� เช่น 

บริษัทตัวแทนจำ�หน่�ยย�และเวชภัณฑ์ เพื่อลดร�ค�ต้นทุนสินค้�ให้

ตำ่�ลง เป็นต้น

 ก�รแข่งขันท�งธุรกิจโรงพย�บ�ลของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ 

ไม่ได้มีเฉพ�ะโรงพย�บ�ลในเขตกรุงเทพมห�นครตอนใต้ จังหวัด

สมุทรส�คร และจังหวัดนครปฐม เท่�นั้น โรงพย�บ�ลเอกชนที่อยู่ใน 

จงัหวัดใกล้เคยีง ก�รรักษ�ด้วยแพทย์ท�งเลือก รวมถึงร้�นข�ยย�และ 

คลนิกิ ต่�งพย�ย�มเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รแข่งขนัเพ่ือแย่งชงิส่วนแบ่ง 

ก�รตล�ดจ�กกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  เนื่องจ�กพื้นที่ตั้งของ 

โรงพย�บ�ลทั้ง 4 แห่ง เป็นเขตอุตส�หกรรมที่มีโรงง�นไม่ตำ่�กว่� 5,400 

แห่ง และเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอ�ศัยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก ทั้งนี้  

โรงพย�บ�ลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 - 20 กิโลเมตร มีดังนี้

แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน

โรงพยาบาล

วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

- โรงพย�บ�ลเกษมร�ษฏร์ บ�งแค

- โรงพย�บ�ลกรุงเทพสน�มจันทร์

- โรงพย�บ�ลธนบุรี 2

- โรงพย�บ�ลมห�ชัย 2

โรงพยาบาล

วิชัยเวชฯ หนองแขม

- โรงพย�บ�ลพญ�ไท 3

- โรงพย�บ�ลเกษมร�ษฏร์ บ�งแค

- โรงพย�บ�ลเพชรเกษม

- โรงพย�บ�ลบ�งไผ่

- โรงพย�บ�ลธนบุรี 2

โรงพยาบาล

วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

- โรงพย�บ�ลมห�ชัย 1

- โรงพย�บ�ลมห�ชัย 3

- โรงพย�บ�ลเอกชัย

- โรงพย�บ�ลวิภ�ร�ม-สมุทรส�คร

 โรงพยาบาล

วิชัยเวช แยกไฟฉาย

- โรงพย�บ�ลพญ�ไท 3

- โรงพย�บ�ลธนบุรี

- โรงพย�บ�ลบ�งไผ่

- โรงพย�บ�ลยันฮี

- โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�
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 นโยบายด้านการตลาด

 ลักษณะลูกค้า  :  ลูกค้�ปัจจุบันของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้�ทั่วไป และกลุ่มลูกค้�

โครงก�รภ�ครัฐ 

 1)  กลุ่มลูกค้�ทั่วไป (Non-Capitation):  ซึ่งมีทั้งที่อ�ศัยอยู่หรือ

มีสถ�นท่ีทำ�ง�นบริเวณใกล้เคียงโรงพย�บ�ลและที่อยู่นอกพื้นที่โรง

พย�บ�ลแต่มคีว�มเช่ือถอืและศรทัธ�แพทย์ของกลุม่โรงพย�บ�ล โดย 

เฉพ�ะด้�นโรคกระดูกและข้อ รวมถึง ลูกค้�ประเภทคู่สัญญ�ที่เป็น

พนักง�นบริษัท โรงง�น หน่วยง�นร�ชก�ร หรือลูกค้�ของของบริษัท

ประกัน ที่หน่วยง�นต้นสังกัดทำ�สัญญ�ไว้กับโรงพย�บ�ล  นอกจ�กนี้

ยังมีกลุ่มลูกค้�ต่�งประเทศ จ�กแถบตะวันออกกล�ง และอ�เซียน ที่

เดนิท�งม�ใช้บรกิ�รส่งเสริมสขุภ�พและรกัษ�พย�บ�ล รวมทัง้คว�มง�ม 

 2)  กลุ่มลูกค้�โครงก�รภ�ครัฐ (Capitation):  ผู้ป่วยที่เข้�รับก�ร 

รักษ�พย�บ�ลในโรงพย�บ�ลโดยใช้สิทธิเหม�จ่�ยร�ยหัวต่อปี ได้แก่ 

กลุม่ลูกค้�โครงก�รกองทนุประกนัสังคม   กลุม่ลูกค้�โครงก�รประกัน 

สุขภ�พถ้วนหน้� กลุ่มลูกค้�โครงก�รประกันสุขภ�พแรงง�นต่�งด้�ว 

 ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 1.  กลุม่ผูอ้ยูอ่�ศยัในบรเิวณรศัม ี10 – 20 กโิลเมตรของโรงพย�บ�ล 

แต่ละแห่ง โดยโรงพย�บ�ลได้ประช�สัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยได้ 

รบัทร�บและเข้�ใจถงึคว�มเชีย่วช�ญเป็นพเิศษในก�รรักษ�โรคกระดกู 

และข้อของกลุ่มโรงพย�บ�ล รวมถึงม�ตรฐ�นและคว�มพร้อมในก�ร

รักษ�โรคอื่นๆ ตลอดจนได้มีก�รขย�ยก�รให้บริก�รใหม่ๆที่เป็นก�ร

ส่งเสรมิสขุภ�พ หรอืก�รป้องกนัโรค นอกเหนอืจ�กก�รรักษ�พย�บ�ล 

ทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกค้�ประเภทที่ไม่ใช่ผู้ป่วยม�กขึ้น

 2.  กลุม่บรษิทัเอกชน โรงง�น สถ�บนัก�รศกึษ� ธน�ค�ร โรงเรยีน 

หน่วยง�นร�ชก�ร กลุม่ธรุกจิในอตุส�หกรรม ทีย่งัไม่มสัีญญ�ใช้บริก�ร 

กับกลุ่มโรงพย�บ�ล รวมถึงพนักง�นระดับผู้บริห�รให้ม�ใช้บริก�ร

รักษ�พย�บ�ลให้ม�กขึ้น โดยกลุ่มโรงพย�บ�ลได้มีฝ่�ยก�รตล�ดและ 

ฝ่�ยข�ยเพือ่รบัผดิชอบก�รประช�สมัพันธ์และก�รติดต่อกบับรษิทัต่�งๆ

 3.  กลุม่บรษิทัประกนัชีวติ กลุม่โรงพย�บ�ลให้คว�มสำ�คญัในก�ร

ทำ�ก�รตล�ดกบับริษทัประกันชวีติม�กขึน้เนือ่งจ�กเล็งเห็นว่�เป็นกลุม่

ลกูค้�ทีม่อีตัร�ก�รเติบโตสงู อนัสืบเนือ่งจ�กก�รเปลีย่นไปของทศันคต ิ

ทีใ่ห้คว�มสำ�คญักบัก�รดแูลสขุภ�พม�กขึน้ ของประช�ชน ซึง่สอดคล้อง 

กับนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ส่งเสริมให้ประช�ชนหันม�ให้คว�มสำ�คัญต่อ

สุขภ�พม�กขึ้น รวมถึงนโยบ�ยก�รอนุญ�ตให้นำ�เบี้ยประกันม�ใช้ 

ประโยชน์ในก�รหักค่�ลดหย่อนภ�ษเีพ่ิมขึน้ โดยโรงพย�บ�ลแต่ละแห่ง 

ในกลุ่มจะจัดเจ้�หน้�ที่ก�รตล�ดเพื่อติดต่อและทำ�สัญญ�กับบริษัท

ประกัน เพื่อเป็นโรงพย�บ�ลคู่สัญญ�ในก�รรับผู้ป่วยของบริษัท

ประกันดังกล่�ว เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในก�ร

เข้�ม�รับก�รรักษ�พย�บ�ลกับโรงพย�บ�ล

 4.  กลุม่ลกูค้�ต่�งประเทศ ทีพ่ำ�นกัอยูใ่นประเทศไทยและทีเ่ดินท�ง

เข้�ม�ทำ�ธุรกิจหรือทำ�ง�น หรือกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจ�ก

โรงพย�บ�ลได้ตระหนกัถึงศกัยภ�พในก�รเตบิโตของลูกค้�กลุ่มดังกล่�ว 

โดยท�งกลุม่โรงพย�บ�ลได้เร่ิมมกี�รติดต่อกับตัวแทนและพันธมติรใน 

ต่�งประเทศเพือ่ส่งผูป่้วยต่�งช�ตใินแถบอ�เซยีนและตะวนัออกกล�ง

เข้�ม�รักษ�พย�บ�ล 

 การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ 

 กลุม่โรงพย�บ�ลวิชยัเวชฯ มุ่งเน้นในเรือ่งง�นบรกิ�ร  โดยก�รว�ง 

ระบบง�นด้�นลกูค้�สมัพนัธ์ทีจ่ะสร้�งคว�มพงึพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้� 

ระบบสม�ชิกสัมพันธ์เพื่อให้เกิดก�รเข้�รับบริก�รอย่�งต่อเนื่อง และ

ก�รสร้�งสรรค์บริก�รเพื่อสร้�งประสบก�รณ์ที่ประทับใจให้ลูกค้� ใน

ร�ค�ที่เหม�ะสมและแข่งขันได้  

 สำ�หรับกลุ่มลูกค้�โครงก�รภ�ครฐั ซ่ึงเป็นกลุ่มร�ยได้เหม�จ่�ย และ 

ร�ค�ถกูกำ�หนดโดยนโยบ�ยของภ�ครฐั  จึงใช้ก�รบรหิ�รต้นทนุ และทำ�

โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนดูแลสุขภ�พ

ตนเอง และทำ�ให้ต้นทุนก�รรักษ�พย�บ�ลลดลง

 ด้านการแพทย์  

 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รสรรห�คณะแพทย์ 

ผูเ้ช่ียวช�ญทัง้ในส่วนของแพทย์ประจำ� และแพทย์ทีป่รึกษ� ท่ีมคีว�มรู้ 

ประสบก�รณ์ และคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะท�งในแต่ละส�ข� เพือ่พร้อม 

ให้บริก�รแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังมีคณะพย�บ�ลและ

เจ้�หน้�ทีท่ีมี่คว�มรูค้ว�มชำ�น�ญในแต่ละส�ยง�น เพ่ือประโยชน์สงูสดุ 

ในก�รช่วยเหลือดูแลผู้ม�รับบริก�ร นอกจ�กนี้ กลุ่มโรงพย�บ�ลได้มี

ก�รปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์โดยนำ�เอ�อุปกรณ์

ที่ทันสมัยและครบวงจรม�ใช้ในก�รให้บริก�ร เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถ

ในตรวจและวินิจฉัยโรคให้มีคว�มแม่นยำ�ยิ่งขึ้น
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การโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

 ง�นประช�สมัพนัธ์เป็นวธีิหนึง่ในก�รสร้�งก�รรบัรูแ้ละคว�มเข้�ใจ 

แก่ส�ธ�รณชนในคว�มส�ม�รถและม�ตรฐ�นก�รให้บรกิ�รท่ีมีคณุภ�พ 

ของกลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ โดยมกี�รจัดโครงก�รสร้�งคว�มผูกพนั 

กับชุมชน เช่น ให้คว�มรู้เรื่องสุขภ�พในโรงเรียนและสถ�นประกอบ

ก�รเป็นประจำ�ทุกปี   เป็นต้น  เพือ่ทำ�ให้ช่ือเสยีงและคว�มเช่ียวช�ญ

ของโรงพย�บ�ลได้เป็นท่ีรู้จักและคุ้นเคยต่อส�ธ�รณชนในวงกว้�ง โดย 

วิธีก�รต่�งๆ เช่น

 •  ก�รใช้สื่อกระแสหลักและกระแสรอง เพื่อประช�สัมพันธ์ภ�พ 

ลกัษณ์และกจิกรรมต่�งๆ ของท�งโรงพย�บ�ลสมำ�่เสมอ เช่น หนงัสอื

พมิพ์ไทยรฐั หนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์ หนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึ  หนังสอืพิมพ์ 

มติชน ฯลฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อโทรทัศน์

 •  ก�รให้คว�มรูแ้ก่ชมุชนในหล�ยๆโครงก�ร จดัร�ยก�รวทิยกุระจ�ย 

เสยีงท้องถิน่คลืน่  FM 96.25 MHz ร�ยก�ร “Happy Hour By Vichaivej” 

ออกอ�ก�ศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวล� 14.00 – 15.00 น. และก�ร 

สัมภ�ษณ์สดน�ยแพทย์วฒัน� บุญสม แพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญโรคหวัใจและ

หลอดเลอืด ผ่�นคลืน่ FM 89.50 MHz ออกอ�ก�ศทกุวนัเส�ร์ เวล� 19.00 

  •  ก�รจัดทำ�ว�รส�รเพื่อสุขภ�พ  V care ร�ยไตรม�ส เพื่อจัดส่ง

ให้กับลูกค้�ของกลุม่โรงพย�บ�ล ห้องสมดุโรงเรยีน สถ�นประกอบก�ร

 •  เวบ็ไซต์กลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ http://www.vichaivej.com/ 

รวมถงึโซเชยีลมเีดยีต่�งๆไม่ว่�จะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, 

Google plus, YouTube,  Pinterest และ Line

 การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย  

 กลุ่มโรงพย�บ�ลมีช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยหล�ยประเภท ทั้งก�ร

ข�ยตรงโดยเน้นกลุ่มลูกค้�เงินสด ประกันชีวิต บริษัทคู่สัญญ� และ

ก�รข�ยเหม�จ่�ยผ่�นส่วนร�ชก�ร เช่น กรณีของผู้ป่วยประกันสังคม 

 

 การจัดทำาโครงการเพื่อสังคม  

 กลุม่โรงพย�บ�ลได้ตระหนกัถงึคว�มรับผดิชอบและตอบแทนสูส่งัคม 

ในฐ�นะทีเ่ป็นองค์กรหนึง่ทีใ่ห้ก�รดแูลประช�ชนด้�นก�รรกัษ�พย�บ�ล 

และดำ�เนินกิจกรรมส�ธ�รณสุขต่�งๆ เป็นปัจจัยช่วยให้โรงพย�บ�ลมี

คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน 

 การกำาหนดราคาค่ารักษาพยาบาล 

 สำ�หรับกลุม่ลกูค้�เงนิสด กลุม่โรงพย�บ�ลวชัิยเวชฯ มนีโยบ�ยก�ร

กำ�หนดร�ค�โดยคำ�นึงถึงปัจจัยต้นทุนต่�งๆในก�รดำ�เนินธุรกิจและ

ร�ค�ทีแ่ข่งขันได้กบัร�ค�ตล�ด เช่น ค่�แพทย์ ค่�ย�และเวชภัณฑ์ และ 

ค่�เครื่องมือท�งก�รแพทย์ ในส่วนของห้องพัก ก�รกำ�หนดร�ค�จะ

อ้�งองิกบัร�ค�ตล�ดของโรงพย�บ�ลท่ีอยู่ใกล้เคยีงกนั รวมไปถงึเครือ่งใช้ 

และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในห้องพัก ซึ่งทั้งหมดนี้ จำ�เป็นต้อง

ตัง้อยู่บนพืน้ฐ�นของคว�มยตุธิรรมท�งด้�นร�ค�กับผูบ้รโิภคเป็นสำ�คญั 

โดยโรงพย�บ�ลแต่ละแห่งในกลุ่มมีก�รพิจ�รณ�ระดับร�ยได้ของ

ประช�ชนในกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย แล้วจึงกำ�หนดม�ตรฐ�นร�ค�ให้

สอดคล้องและเหม�ะสม ทั้งนี้ กลุ่มโรงพย�บ�ลได้ทำ�ก�รศึกษ�คว�ม

เป็นไปได้ในก�รปรับร�ค�ค่�บริก�รรักษ�พย�บ�ลให้เทียบเท่�กับ

โรงพย�บ�ลอืน่ๆในระดบัเดียวกนั เนือ่งม�จ�กปัจจบุนัโรงพย�บ�ลใน 

กลุ่มวิชัยเวชฯ ได้มกี�รพฒัน�ก้�วหน้�ข้ึนม�ก และมีคว�มเพยีบพร้อม 

ในด้�นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่�งๆ แต่ยังมีระดับร�ค�ที่ค่อนข้�งต่ำ

เมื่อเทียบกับโรงพย�บ�ลอื่น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
    1. การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์  :   คณะแพทย์ พย�บ�ล 

บุคล�กร เป็นทรัพย�กรหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยโรงพย�บ�ลม ี

นโยบ�ยในก�รสรรห�คณะแพทย์ พย�บ�ล บคุล�กร ทีม่คีว�มรู้ คว�ม 

เช่ียวช�ญในแต่ละส�ข�ในก�รให้บริก�รแก่ผู้ใช้บรกิ�ร ในส่วนของก�ร 

สรรห�คณะแพทย์ จะผ่�นคว�มสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริห�รของ 

โรงพย�บ�ลซึง่บ�งท่�นเป็นอดตีอ�จ�รย์แพทย์ของคณะแพทยศ�สตร์ 

ศริริ�ชพย�บ�ล และเป็นผูบ้รหิ�รระดบัสงูของโรงพย�บ�ลรฐับ�ลม�ก่อน 

จึงทำ�ให้มีเครือข่�ยแพทย์ที่มีคว�มส�ม�รถสูงอย่�งกว้�งขว�งและ

ส�ม�รถเชญิชวนบุคล�กรดังกล่�วเข้�ม�ร่วมง�นกบัโรงพย�บ�ลอย่�ง 

ต่อเน่ือง ในส่วนของพย�บ�ลจะสรรห�ผ่�นท�งวิทย�ลยัพย�บ�ลต่�งๆ 

ผ่�นคว�มสมัพนัธ์ของคณะแพทย์ผูบ้รหิ�ร และผ่�นก�รให้ทุนนักศกึษ� 

พย�บ�ล นอกจ�กนี้ กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ยังได้มีก�รทำ�บันทึก

คว�มเข้�ใจ (MOU) กับคณะพย�บ�ลศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยต่�งๆ 

เพื่อเป็นสถ�บันฝึกนักศึกษ�พย�บ�ล และเพื่อก�รแลกเปลี่ยนท�ง

วิช�ก�รร่วมกนัด้วย ในส่วนของพนักง�นผูช่้วยพย�บ�ล  กลุ่มโรงพย�บ�ล 

ได้คดัเลือกผู้จบหลักสูตรจ�กโรงเรยีน ศรีวิชัยอ�ชวีศกึษ� (บรษิทัย่อย) 

เข้�ทำ�ง�นกับโรงพย�บ�ลภ�ยในกลุ่มต่อไป 
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 2. การจดัหายาและเวชภณัฑ์  :  ก�รจดัห�ย�และเวชภัณฑ์ถอืเป็น 

วัตถุดิบและต้นทุนหลักของโรงพย�บ�ล ผู้ใช้สินค้�จะเป็นผู้กำ�หนด

คว�มต้องก�รสนิค้�ในใบขอซ้ือสนิค้� โดยระบรุ�ยก�ร ประเภท ปรมิ�ณ 

และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ระยะเวล�ที่ต้องก�รสินค้� โดยในก�รพิจ�รณ� 

อนมุติัก�รนำ�ย�แต่ละชนดิเข้�ม�ใช้ในโรงพย�บ�ลน้ัน จะมกี�รประชุม

ร่วมกันของคณะกรรมก�รเภสชักรรม และก�รบำ�บดั ซ่ึงประกอบด้วย

แพทย์ พย�บ�ล เภสัชกร ฝ่�ยจัดซื้อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รใช้

ย� โดยหลังจ�กได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รเภสชักรรมและ 

ก�รบำ�บดั คณะกรรมก�รจัดซือ้กล�งจะทำ�ก�รพจิ�รณ�เปรียบเทยีบ

ทัง้ในด้�นคณุภ�พ ร�ค� (ซึง่บรษิทัฯ ได้จดัทำ�ร�ค�กล�งย�และเวชภณัฑ์)

ปริม�ณ และคว�มน่�เชือ่ถอืของผูแ้ทนจำ�หน่�ยแต่ละร�ย ก่อนดำ�เนินก�รสัง่ซือ้ 

 3. การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์  :  ก�รจดัห�เครือ่งมอืท�งก�ร 

แพทย์แต่ละชนิดนั้น คณะกรรมก�รเครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้พิจ�รณ� 

คว�มเหม�ะสมของเครื่องมือ จ�กน้ันเมื่อได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก

คณะกรรมก�รเครื่องมือแพทย์ให้ใช้เครื่องมือดังกล่�วในโรงพย�บ�ล 

คณะกรรมก�รจัดซือ้จะพิจ�รณ�เปรียบเทยีบท้ังในด้�นคุณภ�พ ร�ค� 

ก�รบริก�รจัดส่ง ก�รบริก�รหลังก�รข�ย และคว�มน่�เชื่อถือของ

ผูแ้ทนจำ�หน่�ยแต่ละร�ย ก่อนดำ�เนนิก�รสัง่ซือ้ โดยทีผ่่�นม� จะพจิ�รณ� 

จัดซ้ือจ�กในประเทศและต่�งประเทศโดยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยใน

ประเทศทั้งหมด 



รายงานประจำาปี 2559
Annual Report 2016

www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)35

 บริษัทฯ มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท�งธุรกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล 

ของคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเส่ียง  (Risk management Committee) 

เพ่ือกำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รบริก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและ

ติดต�มประเมินผลรวมทั้งปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินง�น เพื่อลดคว�ม

เสี่ยง ซึ่งอ�จเกิดขึ้นจ�กทั้งปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก มีก�รบริห�ร

จัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต�ม 

นโยบ�ยบริษัทฯ ที่ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้

ทนัต่อสถ�นก�รณ์ และแนวโน้มก�รเปลีย่นแปลงต่�งๆ ทัง้ภ�ยในและ 

ภ�ยนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว

ความเสีย่งจากการแข่งขนัในธรุกจิโรงพยาบาลทีเ่พ่ิมสงูขึน้

 ธรุกจิโรงพย�บ�ลเอกชนเป็นธุรกิจทีม่กี�รแข่งขนัสงูและมแีนวโน้ม 

เพิ่มสูงขึ้นตลอดม�  นอกจ�กก�รแข่งขันกับโรงพย�บ�ลเอกชนอื่นๆ  

และโรงพย�บ�ลภ�ครฐัทีเ่ริม่ขย�ยก�รบรกิ�รนอกเวล�ในรปูแบบคลนิกิ 

พเิศษนอกเวล�  บรษิทัฯ มกี�รปรับปรงุและขย�ยพืน้ทีใ่ห้บรกิ�ร โดย 

มกี�รลงทนุเพ่ิมศนูย์หวัใจวชิยัเวช ก�รบริก�รของหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่

ศนูย์ตรวจสขุภ�พอ�ชวีเวชศ�สตร์ ศนูย์เวชศ�สตร์ก�รกีฬ� และคลนิกิ 

เทีย่งคืน ให้สอดคล้องกับสภ�พแวดล้อมของชมุชนและทีอ่ยูอ่�ศยัของลกูค้� 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการ

แพทย์หรือผู้บริหารสำาคัญไว้ได้ 

 ปัจจุบนัธรุกจิในประเทศประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนบคุล�กรท�ง 

ก�รแพทย์โดยก�รผลิตบุคล�กรท�งก�รแพทย์ต้องพึ่งพ�ภ�ครัฐเป็น

หลกั และทีผ่่�นม�จำ�นวนบคุล�กรท�งก�รแพทย์กไ็ม่เพียงพอต่อคว�ม 

ต้องก�รทำ�ให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบก�รร�ยอื่นเพื่อรักษ�

และดึงดูดบคุล�กรท�งก�รแพทย์ทีม่คีว�มชำ�น�ญซึง่อ�จส่งผลต่อต้นทนุ

ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีม�ตรฐ�นกำ�หนด

ค่�ตอบแทน สวัสดิก�ร ให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน  อีกทั้ง โรงพย�บ�ล

สร้�งระบบก�รประเมินทีช่ดัเจน ยตุธิรรม สร้�งบรรย�ก�ศในโรงพย�บ�ล 

ให้มีคว�มเอือ้อ�ทรระหว่�งเพือ่นร่วมง�น รวมทัง้มกี�รให้ทนุก�รศกึษ� 

กับบุคล�กร เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รเรียนรู้เพื่อ

นำ�ม�พัฒน�องค์กรต่อไป

ความเสี่ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง

 เนื่องจ�กก�รประกอบธุรกิจโรงพย�บ�ลเป็นก�รให้บริก�รด้�น

ก�รแพทย์ซึง่เกีย่วเนือ่งถงึชวีติและสขุภ�พของผูร้บับรกิ�ร บรษิทัฯ และ 

โรงพย�บ�ลในเครือข่�ยของบรษิทัฯ จงึมคีว�มเสีย่งในก�รถกูเรียกร้อง 

ค่�เสียห�ย หรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริก�รท�งก�รแพทย์ซึ่งอ�จส่ง

ผลกระทบต่อชื่อเสียงและคว�มเชื่อมั่นของผู้รับบริก�รที่มีต่อบริษัทฯ 

และโรงพย�บ�ลในเครือข่�ย นอกจ�กนี้พระร�ชบัญญัติวิธีพิจ�รณ�

คดผีูบ้ริโภค พ.ศ. 2551  ซึง่กำ�หนดระบบวิธีพิจ�รณ�คดีทีเ่อือ้ต่อก�ร

ใช้สทิธ์ิเรียกร้องของผูบ้ริโภค  กล่�วคอื ผูบ้ริโภคท่ีได้รบัคว�มเสยีห�ย 

จะได้รบัก�รแก้ไขเยยีวย�ด้วยคว�มรวดเรว็โดยคุม้ครองสทิธิข์องผูบ้รโิภค 

ท่ีจะใช้สทิธิท�งศ�ลซึง่ทำ�ให้มแีนวโน้มว่�ผูป้ระกอบก�รในธุรกจินีอ้�จ

ถูกฟ้องร้องหรอืเรยีกค่�เสยีห�ยจ�กก�รบริก�รท�งก�รแพทย์โดยผูร้บั 

บริก�รเพิ่มม�กขึ้น

 บรษัิทฯ ได้กำ�หนดให้แพทย์มีก�รทำ�ประกันในเรือ่งก�รถกูฟ้องร้อง 

และเรียกค่�เสียห�ย  ในส่วนของผู้ปฏิบัติง�นที่หน้�ง�นกำ�หนดให้มี

แผนในก�รวิเคร�ะห์กระบวนก�รทำ�ง�นของหน่วยง�น เพือ่ค้นห�คว�ม

เสี่ยงและนำ�ม�จัดระบบง�นเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่

ใช้กับบริษัทฯในอนาคต

 ก�รประก�ศใช้กฎหม�ยหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงก�รพิจ�รณ�

ร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รรับบริก�รส�ธ�รณสุข

ซึ่งเป็นกฎหม�ยที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รรับบริก�รส�ธ�รณสุข

และมีเป้�หม�ยเพื่อชดเชยคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เสียห�ยใน

เวล�อันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์คว�มรับผิด รวมทั้งก�รกำ�หนดให้มี

ก�รจดัตัง้กองทุนคุม้ครองผูเ้สยีห�ยจ�กก�รรับบริก�รส�ธ�รณสขุเพือ่ 

ใช้จ่�ยเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียห�ย ซึ่งสถ�นพย�บ�ลมีหน้�ที่ต้อง 

จ่�ยเงนิสมทบเข้�กองทนุดังกล่�วต�มหลกัเกณฑ์วธิกี�รและอตัร�ต�ม 

ทีค่ณะกรรมก�รคุม้ครองผูเ้สยีห�ยจ�กก�รรบับริก�รส�ธ�รณสขุกำ�หนด 

ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อ�จรับรองได้ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่�งๆ 

หรือก�รประก�ศใช้กฎหม�ย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือก�รกำ�หนด

นโยบ�ยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอน�คตจะ

ไม่ส่งผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นและโอก�สท�งธรุกจิของบริษทัฯ

 มีก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบอย่�งชัดเจน และมีระบบตรวจสอบ

กฎหม�ยต่�งๆท่ีเกีย่วข้องให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอและกำ�หนดช่องท�ง

ในก�รเข้�ถึงกฎหม�ย ม�ตรฐ�นต่�งๆทีเ่ก่ียวข้องให้กบับคุล�กรภ�ยใน 

ผ่�นท�งระบบ Intranet  ของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

 ปัจจัยท่ีมคีว�มสำ�คญัม�กประก�รหนึง่สำ�หรับก�รให้บรกิ�รรกัษ�

พย�บ�ลคอืก�รจัดห�และมไีว้ซ่ึงผลติภัณฑ์ย�และเวชภณัฑ์ทีม่คีณุภ�พ 

และเพียงพอสำ�หรับก�รให้บริก�ร ซึ่งบริษัทฯ จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

ปัจจัยความเสี่ยง
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ย�และเวชภัณฑ์ร�ยใหญ่ในประเทศไทยมีจำ�นวนไม่ม�ก บริษัทฯ ได้

ส่ังซือ้ผลติภณัฑ์ย�และเวชภณัฑ์จ�กผูจั้ดจำ�หน่�ยร�ยใหญ่ จำ�นวน 5 ร�ย

บริษัทฯ จึงมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพ�ผู้จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ย�และ 

เวชภัณฑ์ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่ออำ�น�จต่อรองหรือต้นทุนก�รดำ�เนิน

ง�นของบริษัทฯ และอ�จส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ต่อธรุกจิฐ�นะก�รเงนิผลก�รดำ�เนนิง�นและโอก�สท�งธรุกจิของบริษทัฯ

 บริษัทจัดจำ�หน่�ยส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจำ�หน่�ยเท่�นั้นไม่ได้

เป็นผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ ส�ม�รถที่จะสั่งซื้อย�จ�กผู้ผลิตโดยตรงได้ 

หรอื จ�กบรษิทัจัดจำ�หน่�ยร�ยอืน่ๆ แทน โดยกำ�หนดแนวท�งปฏบัิติ

กรณีย�และเวชภัณฑ์มีแนวโน้มข�ดตล�ด ทำ�ก�รติดต่อผู้ข�ยหรือ

สำ�รองย�ฯ และตดิต่อ โรงพย�บ�ลเครอืข่�ยเพือ่ห�ท�งต่อรองกบัผู้ข�ย

หรอืใช้ระบบก�รยมืย�ระหว่�งกนัในกลุม่โรงพย�บ�ล เพ่ิมคว�มส�ม�รถ 

คว�มรูท้�งด้�นย� เวชภัณฑ์ ของจดัซ้ือกลุม่ให้ม�กขึน้ เพือ่เป็นก�รลด 

คว�มเสี่ยงป้องกันแนวโน้มข�ดตล�ดของย�และเวชภัณฑ์  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

 เนือ่งจ�กก�รให้บริก�รก�รรักษ�พย�บ�ลของบริษทัฯ เป็นก�รให้ 

บริก�รก่อนก�รเรียกเก็บค่�รักษ�พย�บ�ลบริษัทฯ จึงมีคว�มเสี่ยงใน 

ก�รท่ีอ�จไม่ส�ม�รถเรียกเก็บเงินค่�รักษ�พย�บ�ลจ�กผู้ป่วยได้ครบ 

ต�มจำ�นวน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�กระบวนก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�ก

ก�รไม่ส�ม�รถเรยีกเกบ็เงนิค่�รักษ�พย�บ�ล เช่น ก�รตรวจสอบสิทธ์ิ 

และสถ�นะก�รเงินของผูรั้บบริก�ร แต่ยังพบว่�มบี�งร�ยทีไ่ม่ส�ม�รถ 

เรียกเก็บค่�รักษ�พย�บ�ลจ�กผู้ป่วยได้ เนื่องจ�กผู้ป่วยอยู่ในภ�วะ

วกิฤต จำ�เป็นต้องให้ก�รรกัษ�ทนัท ีมฉิะนัน้อ�จถงึแก่ชวีติ ซึง่บรษัิทฯ 

จำ�เป็นต้องให้ก�รรักษ�ต�มจริยธรรมและจรรย�บรรณแห่งวิช�ชีพ

 แผนก�รทำ�ง�นของ คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  (Risk 

management Committee) ปี 2558 – 2560 จะทำ�ก�รวิเคร�ะห์

คว�มเสีย่งและห�ม�ตรก�รทีท่ำ�ให้มัน่ใจว่�กลยทุธ์จะบรรลเุป้�หม�ย

ที่ตั้งไว้ โดยมีก�รแบ่งคว�มเสี่ยงออกเป็น 4 ด้�น ดังต่อไปนี้

 1.  คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ (Strategic Risk) มีก�รบริห�รคว�ม

เสี่ยง เพื่อขย�ยกิจก�รและบริห�รร�ยได้ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย

 2.  คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน (Financial Risk) ให้มีคว�มมั่นใจใน

เรื่องของเงินลงทุน, เงินสดหมุนเวียน และร�ยได้ - ร�ยจ่�ย เป็นไป

ต�มเป้�หม�ย

 3. คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติง�นของหน่วยง�น (Operation Risk) 

ซึ่งได้มีก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นดังนี้ วิเคร�ะห์กระบวนก�ร 

ก�รทำ�ง�นของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นห�

ปัญห�/คว�มเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคร�ะห์โอก�สเกิดและผลกรทบ 

คว�มเสี่ยง และห�แนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ 

 4.  คว�มเส่ียงด้�นเทคโนโลยสี�รสนเทศ (IT Risk) ซึง่ได้มกี�รกำ�หนด

ข้ันตอนก�รปฏบิตังิ�นดงันี ้ วเิคร�ะห์กระบวนก�ร ก�รทำ�ง�นของกลุม่

โรงพย�บ�ลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ค้นห�ปัญห�/คว�มเสี่ยง/

รวบรวมข้อมูล วิเคร�ะหโ์อก�สเกิดและผลกระทบคว�มเสี่ยง และ

ห�แนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชื่อ โรงพย�บ�ลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

สถานที่ตั้ง 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรส�คร 74130

โทรศัพท์ (+662) 441-7899   และส�ยด่วน 1792

โทรสาร (+662) 431-1404

Website www.vichaivej.com 

Email bod@vichaivej.com

จำานวนเตียง 200  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0107554000062

วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด 1 มีน�คม 2554

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย  
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชื่อ โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

สถานที่ตั้ง 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้�งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ (+662) 441-6999

โทรสาร (+662) 421-1784

Website www.vichaivej.com

Email nongkhaem@vichaivej.com 

จำานวนเตียง 200  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105530047130

  
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชื่อ โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรส�คร

สถานที่ตั้ง 93/256  สีแ่ยกมห�ชยั ถนนเศรษฐกจิ 1 ตำ�บลท่�ทร�ย อำ�เภอเมอืงสมทุรส�คร จังหวัดสมทุรส�คร  74000

โทรศัพท์ (+6634) 826-708-29

โทรสาร (+6634) 826-706

Website www.vichaivej.com

Email samutsakhon@vichaivej.com

จำานวนเตียง 120  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105537019778

วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 9 พฤษภ�คม 2555

ทุนจดทะเบียน 570,666,666 บ�ท   

ทุนชำาระแล้ว 570,665,433 บ�ท        

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 570,665,433 หุ้น      

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บ�ท

ทุนจดทะเบียน 150,000,000   บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 150,000,000   บ�ท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 30,000,000 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.43%

ทุนจดทะเบียน 99,200,000   บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 99,200,000  บ�ท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 19,840,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.56%
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บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชื่อ โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย

สถานที่ตั้ง 240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ�งขุนศรี เขตบ�งกอกน้อย  กรุงเทพมห�นคร 10700

โทรศัพท์ (+662) 412-0055-60

โทรสาร (+662) 412-7581-2

Website www.vichaivej.com

Email yeakfaichai@vichaivej.com

จำานวนเตียง 59  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105525008687

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงเรียนเพื่อผลิตบุคล�กรดูแลเด็กและผู้สูงอ�ยุ

สถานที่ตั้ง 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร 74130

โทรศัพท์ (+662) 441-7899 ต่อ 1703

โทรสาร (+662) 431-1404

Website www.srivichai.ac.th 

Email teacher@srivichai.ac.th

เลขทะเบียนบริษัท 0745553005535

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชื่อ โรงพย�บ�ลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

สถานที่ตั้ง 222 หมู่ที่ 9 ตำ�บลแม่ปะ อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก

จำานวนเตียง 59  เตียง

โทรศัพท์ (+6655) 518-200  

โทรสาร (+6655) 518-205

Website www.nakornmaesot.com 

Email nakornmaesod@gmail.com

เลขทะเบียนบริษัท 0105556060761

 ข้อมูลอ้างอิงอื่น
 นายทะเบียนหลักทรัพย์    
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์  0 2009-9000 โทรส�ร 0 2009-9991

 

ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 9,000,000 บ�ท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 90,000  หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 100,000  บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 100,000   บ�ท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน  20,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  5  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.98%

ทุนจดทะเบียน 270,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 270,000,000 บ�ท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน  54,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  5  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 15%

ผู้สอบบัญชี     
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด      
ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก    
คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110      

โทรศัพท์ 02-264-9090  โทรส�ร  02-264-0789-90 

ข้อมูลส�าคัญอื่น       -ไม่มี-
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www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)39

ผู้ถือหุ้น
 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) เค�รพในสิทธิของผู้ถือ

หุ้นที่จะได้รับข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อประเมินบริษัทโดย เท่�เทียมกันว่�

จะสร้�งคว�มเจริญเติบโตยิ่งขึ้นให้ผู้ถือหุ้นอย่�งไร  เพื่อให้ได้รับผล

ตอบแทนเพิม่ขึน้  และจะเปิดเผยผลประกอบก�ร ฐ�นะก�รเงนิ พร้อม 

ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องต�มคว�มจริง ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 บรษัิท ศรวีชิยัเวชววิฒัน์  จำ�กดั (มห�ชน) รบัผดิชอบในก�รให้ข้อมลู

ทีถ่กูต้อง ครบถ้วนและรับฟังคว�มเหน็ของผูถ้อืหุน้และนักลงทนุอย่�ง 

สมำ�่เสมอ โดยผูถื้อหุน้และนกัลงทนุส�ม�รถตดิต่อสอบถ�มข้อมลูและ

เสนอคว�มเหน็ได้โดยตรงทีส่ำ�นักง�นเลข�นุก�รบรษัิทฯ โทร.0-2441-7899

ต่อ 1707,1708 โทรส�ร.0-2431-1404 หรอืท�งอเีมล์ shares@vichaivej.com 

นอกจ�กนี ้ได้มแีผนง�นประจำ�ปีให้มช่ีองท�งในก�รสือ่ส�รและกจิกรรม

ต่�งๆระหว่�งผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ และผูบ้รหิ�รระดับสูงของบริษทั ดังนี้

 ก.การประชุมผู้ถือหุ้น

 ก�รประชมุผูถ้อืหุน้ถอืเป็นสิง่ทีส่ำ�คญัสำ�หรับบรษิทั โดยกรรมก�ร

และผู้บริห�รจะเข้�ร่วมก�รประชุมเพื่อรับฟังและตอบคำ�ถ�มผู้ถืิอหุ้น

บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่�เหม�ะสม

ม�เป็นกรรมก�รบริษัทและเสนอว�ระก�รประชุมเพื่อพิจ�รณ�ในก�ร

ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นทุกปี

 ข.รายงานประจำาปีและแบบแสดงข้อมูล

 บรษิทั ศรวีชัิยเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน) ได้จดัทำ�ร�ยง�นประจำ�ป ี

Annual Report และแบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ 

รับทร�บข้อมูลที่สำ�คัญของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี 

ในรูปแบบ CD

 ค.เว็บไซต์

 บริษัทฯ นำ�เสนอผลประกอบก�ร บทบรรย�ย ร�ยง�นประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รประชมุผู้ถอืหุ้น ข่�วส�รเกีย่วกบับริษัท และกิจกรรมต่�งในเว็บ 

ไซต์ของ บรษิทั ศรวีชิยัเวชววัิฒน์ จำ�กดั (มห�ชน) www.vichaivej.com เพือ่

คว�มสะดวกเท่�เทียมกันในก�รค้นห�ข้อมูลของทุกท่�น นอกจ�กนี ้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ส�ม�รถแสดงคว�ม 

คดิเหน็ต่�งๆ ตลอดจนเสนอเพิม่ว�ระก�รประชมุ และเสนอผูท้ีม่คุีณสมบตั ิ

ทีจ่ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร ก่อนท่ี บรษิทั ศรวีชัิยเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน)  

จะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่�นท�งเว็บไซต์ได้

เลข�นุก�รบรษิทัเป็นผู้รบัผิดชอบในก�รรบัเอกส�ร ทีส่่งถงึคณะกรรมก�ร 

และดำ�เนนิก�รส่งให้คณะกรรมก�รชดุย่อยหรอืกรรมก�รทีเ่กีย่วข้อง และ

จะสรปุข้อเสนอแนะและประเด็นต่�งๆทัง้หมด  เพือ่จะเสนอคณะกรรมก�ร 

ทร�บทกุเดอืน  ยกเว้นเป็นจดหม�ยท่ีส่งถงึคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึง่ 

จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยตรง

 จ.จดหมายข่าว (ส่ือสมัพนัธ์)
 บริษัทฯ ได้มีก�รเผยแพร่ข้อมูล ข่�วส�ร เพื่อร�ยง�นคว�มคืบหน้� 

ของก�รดำ�เนินธุรกิจ และประช�สัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท ผ่�น

ก�รดำ�เนินง�นสื่อมวลชนสัมพันธ์ในหล�กหล�ยรูปแบบ ทั้งวิทยุ

กระจ�ยเสยีงหนังสอืพิมพ์ ตลอดจน Website ส�ธ�รณะ และเวบ็ไซต์กลุม่

โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ http://www.vichaivej.com/ รวมถึงโซเชียล 

มีเดียต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น Facebook, Instagram, Twitter,Google 

plus, YouTube,  Pinterest และ Line ของบริษัท ในกิจกรรมต่�ง ๆ 

ของบริษัท เช่น กิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ก�รให้

คว�มรู้ท�งก�รแพทย์ กจิกรรมร่วมกบัชมุชน รวมถงึกิจกรรมภ�ยใน

โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ และก�รซื้อเวล�จัดร�ยก�รวทิยกุระจ�ยเสยีง

ท้องถิน่ 1 คล่ืน FM 96.25 MHz ร�ยก�ร “Happy Hour by Vichaivej” 

ออกอ�ก�ศทกุวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวล� 14.00 – 15.00 น.  นอกจ�กนัน้ 

บริษัทยังมีนิตยส�รท�งก�รแพทย์ชื่อ “ V care ” ออกทุกไตรม�ส 

เพื่อเผยแพร่คว�มรู้ท�งก�รแพทย์และร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของโรง

พย�บ�ลในกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

 ฉ.การประเมนิผลการเปิดเผยข้อมลู
 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัดให้มีแบบสอบถ�ม

เพื่อประเมินประสิทธิภ�พในก�รเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งที่มีก�รประชุม

กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคร�ะห์ เพื่อเป็นแนวท�งในก�รพิจ�รณ� 

ปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รเปิดเผยข้อมูล

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ

นกัลงทุนทุกท่�นท่ีได้ให้ข้อมลูแก่บริษทัผ่�นช่องท�งต่�งๆ เพือ่ปรบัปรงุก�ร

ดำ�เนินก�รให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นเพื่อสร้�งมูลค่�เพ่ิมแก่บริษัทและผู้ถือ

หุ้นต่อไป

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน) 74/5 หมูท่ี ่4 ถนนเพชรเกษม 

ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรส�คร 74130  

โทร.0-2441-7899 ต่อ 1707,1708 โทรส�ร.0-2431-1404  

หรอืท�งอเีมล์ shares@vichaivej.com

ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 9,000,000 บ�ท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 90,000  หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 100,000  บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 100,000   บ�ท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน  20,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  5  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.98%

ทุนจดทะเบียน 270,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 270,000,000 บ�ท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน  54,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  5  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 15%

ผู้สอบบัญชี     
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด      
ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก    
คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110      

โทรศัพท์ 02-264-9090  โทรส�ร  02-264-0789-90 

ข้อมูลส�าคัญอื่น       -ไม่มี-

 ง.การตดิต่อคณะกรรมการบรษิทัและเลขานุการบริษทั
 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถติดต่อกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อหรือ 

กรรมก�รบริษัท ได้ต�มที่อยู่ ดังนี้
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Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

 บรษัิทฯ มนีโยบ�ยจ่�ยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธหิลงัหักภ�ษเีงินได้และหักสำ�รองต่�งๆทกุประเภท

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยพิจ�รณ�จ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร อย่�งไรก็ต�ม ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนก�ร

ลงทุน เงื่อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�ต่�งๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ย คว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมอื่นๆในอน�คต

ด้วย ท้ังนี ้มตขิองคณะกรรมก�รบริษทัฯ ท่ีอนมุตัใิห้จ่�ยเงนิปันผลจะต้องถกูนำ�เสนอเพือ่ขออนมุตัจิ�กทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ก�รจ่�ยเงนิปันผล

ระหว่�งก�ลซึง่คณะกรรมก�รบรษิทัฯ มอีำ�น�จอนมุตัใิห้จ่�ยเงนิปันผลระหว่�งก�ลได้ โดยจะร�ยง�นให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทร�บในก�รประชมุคร�วถดัไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปี 2559 2558 2557 2556

จ่�ยปันผลต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น) 0.10 0.02 0.06 0.03

จ่�ยปันผลระหว่�งก�ล (บ�ท/หุ้น) - - 0.0741 -

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น) 0.27 0.18 0.17 0.11

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) 37.28 11.25 75.98 26.27

สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

หมายเหตุ : 1. ก�รจ่�ยปันผล ปี 2557 มีก�รจ่�ยปันผลระหว่�งก�ล

 2. ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้จ่�ยเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บ�ท (สิบเอ็ดสต�งค์) และนำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น  

     ประจำ�ปี 2560 ซึ่งกำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษ�ยน 2560
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บริษัท
ทุนจด

ทะเบียน
(บาท)

ทุนจด
ทะเบียน

ที่ชำาระแล้ว

จำานวน
เตียง

พื้นที่ 
จำานวนหุ้น

 ที่ออก
จำาหน่าย

การถือครองหุ้นโดย
บริษัท

จำานวนหุ้น %

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน) 

: โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  อ้อมน้อย
570,666,666 570,665,433 200 สมุทรส�คร 570,666,666 - -

บริษัทย่อย

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำากัด  

: โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม
150,000,000 150,000,000 200 กรุงเทพฯ 30,000,000 29,829,500 99.43

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำากัด  

: โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร
99,200,000 99,200,000 120 สมุทรส�คร 19,840,000 19,752,654 99.56

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำากัด  

: โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย
9,000,000 9,000,000 59 กรุงเทพฯ 90,000 89,998 99.99

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำากัด

:โรงเรียนศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ�
100,000 100,000 - สมุทรส�คร 20,000 19,996 99.98

บริษัทอื่นๆ

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำากัด

: โรงพย�บ�ลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
270,000,000 270,000,000 59 ต�ก 54,000,000 8,100,000 15

 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

 โครงสร้�งรวมก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ณ 31 ธันว�คม 2559

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ�ากัด

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ�ากัด

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ�ากัด

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ�ากัด

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ�ากัด

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

99.43%

99.56%

99.98%

99.99%

15%
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง

จำานวนหุ้น
ร้อยละ
ของทุน

ชำาระแล้ว
จำานวนหุ้น

ร้อยละ
ของทุน

ชำาระแล้ว

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ร้อยละ

1. พญ.รังสิม�  วณิชภักดีเดช� 123,608,106 21.66 58,000,000 10.16 65,608,106 113.11

2. พญ.พัฏ  โรจน์ชมห�มงคล 116,000,000 20.33 88,000,000 15.42 28,000,000 31.81

3. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำ�กัด 114,240,000 20.02  114,240,000 20.02 - -

4. น.ส.พัชรพรรณ  วนดุรงค์วรรณ 28,000,000 4.91 28,000,000 4.91 - -

5. น�ยคเชนทร์  เบญจกุล 12,636,200 2.21 559,700 0.10 12,076,500 >100

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,255,900 1.27 - - 7,255,900 >100

7. น.ส.ศร�วดี  วิชญ�โนทัย 5,922,400 1.04 - - 5,922,400 >100

8. น�งธิติ  ม�หวังธีระประเสริฐ 5,340,000 0.94 - - 5,340,000 >100

9. น�ยวิชิต  ชินวงศ์วรกุล 5,160,000 0.90 - - 5,160,000 >100

10. น�ยวิชญ  เมฆ�อภิรักษ์ 4,850,106 0.85 106 0.00001 4,850,000 >100

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ร�ยชื่อและสัดส่วนก�รถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  30 ธันว�คม 2559
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ประเภทผู้ถือหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น ร้อยละ

นิติบุคคล

สัญช�ติไทย 20 121,539,599 21.30

สัญต่�งด้�ว 4 7,255,900 1.27

รวมนิติบุคคล 24 128,795,499 22.57

บุคคลธรรมดา

สัญช�ติไทย 2,698 441,801,668 77.42

สัญต่�งด้�ว 1 68,266 0.01

รวมนิติบุคคล 2,699 441,869,934 77.43

รวมทั้งสิ้น 2,723 570,665,433 100

ประเภทผู้ถือหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น ร้อยละ

นิติบุคคล

ถือหุ้นเกินกว่� 0.5% 3 122,664,100 21.50

ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำ�กว่� 1 หน่วยก�รซื้อข�ย 21 6,131,399 1.07

ถือหุ้นต่ำ�กว่�1 หน่วยก�รซื้อข�ย 0 0 0.00

รวมนิติบุคคล 24 128,795,499 22.57

บุคคลธรรมดา

ถือหุ้นเกินกว่� 0.5% 18 335,613,762 58.81

ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำ�กว่� 1 หน่วยก�รซื้อข�ย 2,149 106,237,840 18.62

ถือหุ้นตำ่�กว่� 1 หน่วยก�รซื้อข�ย 532 18,332 0.00

รวมบุคคลธรรมดา 2,699 441,869,934 77.43

รวมทั้งสิ้น 2,723 570,665,433 100

ก�รกระจ�ยก�รถือครองหุ้นจำ�แนกต�มอัตร�ส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2559

ก�รกระจ�ยก�รถือครองหุ้นจำ�แนกต�มประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2559

หมายเหตุ: ที่ม� บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

 

 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ (Shareholder’sagreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อก�รออกและเสนอข�ย

หลักทรัพย์ หรือก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่�วมีบริษัทฯ ร่วมลงน�มด้วย
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีจำ�นวน 12 ท่�น ประกอบด้วย กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 6 ท่�น โดย

ในจำ�นวนนี้ ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ จำ�นวน 4 ท่�น และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 6 ท่�น คือ

รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับตำาแหน่ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.น�ยวิระ ม�วิจักขณ์ กรรมก�รอิสระ
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

24 เมษ�ยน 2558 (ต่อว�ระ)
26 มีน�คม 2557 (ต่อว�ระ)
17 มกร�คม 2557 

2.น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

5 เมษ�ยน 2556
26 มีน�คม 2557 (ต่อว�ระ)
17 มกร�คม 2557

3.น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

5 เมษ�ยน 2556
26 มีน�คม 2557 (ต่อว�ระ)
19 กุมภ�พันธ์ 2559
19 ธันว�คม 2559

4.น�ยแพทย์พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ

24 เมษ�ยน 2558 (ต่อว�ระ)
26 มีน�คม 2557 (ต่อว�ระ)

5.น�งส�วนพพร  ติรวัฒนกุล กรรมก�ร
คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน

17 ตุล�คม 2557 
11 พฤศจิก�ยน 2557

6.น�ยทินวรรธน์  มหธร�ดล กรรมก�ร
คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน

17 ตุล�คม 2557
11 พฤศจิก�ยน 2557

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธ�นกรรมก�ร 24 เมษ�ยน 2558 (ต่อว�ระ)

8.ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธ�นกรรมก�ร
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

25 เมษ�ยน 2557 (ต่อว�ระ)
4 ธันว�คม 2556
19 กุมภ�พันธ์ 2559

9.น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน� กรรมก�ร
รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

24 เมษ�ยน 2558 (ต่อว�ระ)
4 ธันว�คม 2556

10.น�งส�ววิล�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมก�ร
รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
ประธ�นคณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน

25 เมษ�ยน 2557 (ต่อว�ระ)
4 ธันว�คม 2556
19 เมษ�ยน 2558
17 มกร�คม 2557
11 พฤศจิก�ยน 2557

11.น.พ.มงคล วณิชภักดีเดช� กรรมก�ร
รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน

25 เมษ�ยน 2557 (ต่อว�ระ)
4 ธันว�คม 2556
17 มกร�คม 2557
13 พฤศจิก�ยน 2558

12.น�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล กรรมก�ร
คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน

22 เมษ�ยน 2559
13 พฤศจิก�ยน 2558

หมายเหตุ : น.พ.ปร�ชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ เสียชีวิต และพ้นออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิก�ยน 2558 ต่อม�เมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2559 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง น�ยแพทย์พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ ดำ�รงแหน่งแทนโดยมีว�ระ
ต่อจ�กน.พ.ปร�ชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อท่ี 14 กำ�หนดให้บริษัทมกีรรมก�รคณะหน่ึง

เพ่ือดำ�เนินกจิก�รของบรษิทั  ประกอบด้วยกรรมก�รอย่�งน้อยห้� (5) คน

สุดแต่ท่ีประชุมใหญ่ของบริษัทจะกำ�หนดเป็นครั้งคร�วทั้งนี้กรรมก�ร

ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ใน

ร�ชอ�ณ�จักร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

 กรรมก�รนัน้ให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ต�มหลกัเกณฑ์ และวธิกี�ร 

ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือคูณ

ด้วยจำ�นวนกรรมก�รที่จะเลือกตั้ง

 2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�ม (1) 

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ ในกรณี

ที่เลือกตั้งบุคคลหล�ยคนเป็นกรรมก�รจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด

ม�กน้อยเพียงใดก็ได้

 3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับ

ก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี ในกรณ ี

ทีบ่คุคลซึง่ได้รบัก�รเลือกต้ังในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กนัเกิน

จำ�นวนกรรมก�รท่ีจะพึงมี  ให้เลอืกโดยวธิจัีบสล�ก  เพือ่ให้ได้จำ�นวน

กรรมก�รที่จะพึงมี

 4.  ถ้�ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่น นอกจ�กถึงคร�ว 

ออกต�มว�ระ ให้คณะกรรมก�รเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ

ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุม

คณะกรรมก�รคร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระของกรรมก�รจะเหลือน้อยกว่� 

สองเดือนบคุคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนให้นั้นอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียง 

ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รซึ่งตนแทน

การถอดถอนและการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

 1.  ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง  กรรมก�รจะต้อง

ออกจ�กตำ�แหน่ง  จำ�นวนหนึ่งในส�ม (1/3) โดยอัตร�  ถ้�จำ�นวน

กรรมก�รจะแบ่งออกให้เป็นส�มส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคยีง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม (1/3) กรรมก�รผู้ออกจ�ตำ�แหน่งไปนั้นอ�จ

จะเลือกเข้�รับตำ�แหน่งอีกก็ได้

 2.  นอกจ�กพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ  กรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งเมือ่

 (1)  ต�ย

 (2)  ล�ออก

 (3)  ข�ดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย

 (4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�

ส�มในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่เข้�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และ

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่เข้�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 (5)  ศ�ลมีคำ�สั่งให้ออก

 3. กรรมก�รคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่ง ให้ยื่นใบล�ออกต่อบริษัท

ก�รล�ออกมผีลนับแต่วนัท่ีใบล�ออกไปถึงบริษทัฃ

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมก�รจะต้องออกจ�ก

ตำ�แหน่งอย่�งน้อยจำ�นวนหนึ่งในส�มเป็นอัตร� ถ้�จำ�นวนกรรมก�ร

จะแบ่งออกให้เป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทีส่ดุกับส่วน

หนึ่งในส�ม กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สอง 

ภ�ยหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ น้ัน ให้จับสล�กว่�ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ 

ต่อไปให้กรรมก�รที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง ซึ่ง

กรรมก�รทีอ่อกจ�กตำ�แหน่งไปน้ันอ�จจะเลอืกเข้�รบัตำ�แหน่งอกีกไ็ด้

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�ร

จัดก�รบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหม�ย ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

รักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสรุปอำ�น�จหน้�ที่

และคว�มรับผิดชอบที่สำ�คัญของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ดังนี้

 1. ดแูลและจดัก�รบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเพือ่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 

 วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นก่อนก�รดำ�เนินก�ร เช่น เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มติจ�ก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันและก�รซื้อหรือข�ย

สินทรัพย์ที่สำ�คัญต�มกฎเกณฑ์ของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือต�มที่หน่วยง�นร�ชก�รอื่นๆ

กำ�หนด เป็นต้น

 2. ทบทวนและให้คว�มเห็นชอบเรือ่งท่ีมสี�ระสำ�คญั ได้แก่ นโยบ�ย

แผนง�นและงบประม�ณก�รลงทุนในโครงก�รที่ไม่มีในงบประม�ณ

ประจำ�ปี โครงสร้�งก�รบริห�ร อำ�น�จก�รบริห�ร นโยบ�ยเกี่ยวกับ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รทำ�ธุรกรรมหรือก�รกระทำ�ใดๆอันอ�จมีผล

กระทบต่อฐ�นะก�รเงิน หนี้สิน สถ�นภ�พ ก�รประกอบธุรกิจและชื่อ 

เสียงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล 

รวมถงึร�ยก�รอืน่ใดทีต่ล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรอืทีก่ฎหม�ย

กำ�หนด 
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 3. กำ�กบัดแูลให้ฝ่�ยจดัก�รดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น

 และงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติ

 4. พจิ�รณ�อนมัุตแิต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้อง 

ห้�มต�มที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด 2535 (รวมทั้ง

ที่มีก�รแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลัก 

ทรัพย์รวมถึงประก�ศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณ ี

ที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กก�รออกต�มว�ระ 

รวมทั้งพิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

 5. พิจ�รณ�แต่งตั้งและกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

ชุดย่อย ดังต่อไปนี้

     5.1 จัดตัง้คณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆต�มคว�เหม�ะสมและคว�ม 

จำ�เป็นเพือ่ช่วยปฏบิตังิ�นต�มคว�มรับผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิทัฯ

ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รบรหิ�ร คณะกรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเส่ียง เป็นต้น

     5.2  พิจ�รณ�อนุมัติบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อย 

ต่�งๆตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร

ชุดย่อยที่ได้มีก�รแต่งตั้งขึ้น

 6. ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทัง้ร�ยใหญ่และร�ยย่อยต�มสิทธิ 

อย่�งเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อย่�งเป็นธรรม

 7. จัดให้มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จของฝ่�ยจัดก�ร และ/หรือผู้ถือหุ้น

ร�ยใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม โดยให้คว�มสำ�คัญต่อสัดส่วนหรือ

จำ�นวนของกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รของบริษัทฯ ด้วย

 8. ดูแลให้มีกระบวนก�รในก�รจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมก�ร

ได้รับข้อมูลจ�กฝ่�ยจัดก�รเพียงพอที่จะทำ�ให้ส�ม�รถปฏิบัติต�มอำ�น�จ

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบได้อย่�งสมบูรณ์

 9. ดแูลให้มกีระบวนก�รและก�รจดัก�รทีช่ดัเจนและโปร่งใส เกีย่วกบั 

ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันระหว่�งบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดย

ต้องจัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีก�ร

ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ อย่�งสมำ่�เสมอ

 10. พิจ�รณ�กำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมก�รที่มีอำ�น�จ

เซ็นผูกพันบริษัทฯและบริษัทย่อยได้

 11. จัดให้มีระบบบัญชี ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รสอบบัญชี 

ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบ 

ภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล รวมทั้งให้คว�มเห็นชอบต่อ

ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยและวิธีก�รปฏิบัติที่มีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับก�ร

บัญชีและก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 12. อำ�น�จในก�รดำ�เนนิก�รดังต่อไปนีจ้ะกระทำ�ได้กต่็อเม่ือได้รบั

อนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำ�หนดให้ร�ยก�รที่กรรมก�ร

หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้ง

ท�งผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมก�รที่มี

ส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 12.1 เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 12.2 ก�รทำ�ร�ยก�รที่กรรมก�รมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่�ยท่ี 

  กฎหม�ยระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 13. คณะกรรมก�รอ�จมอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึง่หรือหล�ยคน 

หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนคณะกรรมก�รก็ได้ 

ทั้งนี้ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นจะไม่รวมถึงก�รมอบอำ�น�จหรือ

ก�รมอบอำ�น�จช่วงท่ีทำ�ให้กรรมก�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กกรรมก�ร

ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตนเองหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วน 

ได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใด ขัดแย้งกับผ ลประโยชน์ของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำ�หนดให้ต้องขอคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไป

ซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ต�มข้อกำ�หนดของ

คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ/

หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่�ว

ผู้บริหาร (ตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�มของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) จำ�นวน 6 ท่�น ดังนี้

1. ผศ.พญ.ส�ยสุณี  วนดุรงค์วรรณ  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2. นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒน�  รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

3. นพ.มงคล         วณิชภักดีเดช�     รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

4. น�งส�ววลิ�วรรณ   วนดรุงค์วรรณ   รองประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร

5. ดร.ศักด�   ตั้งจิตวัฒน�กร    รกัษ�ก�ร  รองประธ�นเจ้�หน้�ที ่

    บรหิ�ร และ ประธ�นเจ้�หน้�ที ่

    บริห�รก�รเงิน 

6. น.ส.นิช�ภ�  เรือนทองดี  ผูจ้ดัก�รฝ่�ยก�รบญัชีและก�รเงนิ
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เลขานุการบริษัทฯ 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ  ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นกุ�รบรษิทัฯ  ต�มม�ตร� 89/15 ของพระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัย ์
และตล�ดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4/2551 เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลและให้คำ�แนะนำ�แก่
คณะกรรมก�รและผู้บริห�รเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกฎหม�ยต่�งๆทีค่ณะกรรมก�รและผูบ้รหิ�รต้องทร�บ ปฏบิตัหิน้�ทีใ่นก�รดแูลกจิกรรมของ 
คณะกรรมก�ร รับผิดชอบในก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รและก�รประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รและ
ก�รประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติของที่ประชุมดังกล่�ว รวมทั้งก�รทำ�หน้�ท่ีจัดทำ�และเก็บรักษ�
เอกส�รที่สำ�คัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมก�ร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�ร ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือ
หุ้นร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ร�ยง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�ร (แบบ 56-2) และ
ก�รเก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�รตลอดจนมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบอื่นๆต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ใน

กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ก ) ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทฯ

  ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่กรรมก�รแต่ละท่�น ดังนี้

กรรมการ

ค่าตอบแทน ปี 2559 (บาท)

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะทำางาน
วางแผนการเงินและ

การลงทุน
รวม

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.น�ยวิระ ม�วิจักขณ์

2.น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

3.น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต

4.นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์

5.น�งส�วนพพร  ติรวัฒนกุล

6.น�ยทินวรรธน์  มหธร�ดล

126,000

135,000

126,000

117,000

135,000

126,000

132,000

108,000

99,000

90,000

-

-

24,000

18,000

9,000

-

-

-

-

-

-

-

90,000

90,000

282,000

261,000

234,000

207,000

225,000

216,000

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ

8.ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ

9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน�

10.น�งส�ววิล�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดช�

12.น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล
รวม

180,000

150,000

98,000

98,000

91,000

63,000

1,445,000 

-

-

-

-

-

-

429,000

-

7,000

-

14,000

14,000

-

86,000

-

-

-

120,000

56,000

63,000

419,000

180,000

157,000

98,000

232,000

161,000

126,000

2,379,000
 ก�รจ่�ยก�รตอบแทนร�ยเดือนให้คณะกรรมก�รที่ไม่เป็นผูบ้ริห�ร เป็นจำ�นวนเงินรวม 700,000 บ�ท และจ่�ยค่�ตอบแทนให้กรรมก�รในฐ�นะ
กรรมก�รคณะทำ�ง�นชุดย่อยอื่นอีกเป็นจำ�นวนเงินรวม 28,000 บ�ท และกรรมก�รบริษัทฯ ได้จัดสรรโบนัสให้กรรมก�ร 12 ท่�น เป็นจำ�นวนเงินรวม 
2,900,000 บ�ท ซ่ึงค่�ตอบแทนดงักล่�วอยูใ่นวงเงนิค่�ตอบแทนกรรมก�รโดยรวมทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นประจำ�ปี 2559 ได้มมีตอินมุตัไิว้แล้วในจำ�นวนไม่เกนิ 
7,000,000 บ�ทต่อปี
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  ข) ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร (ระบุเฉพ�ะค่�ตอบแทนในฐ�นะผู้บริห�รเท่�นั้น) 

  ในปี  2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่�ยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทน

อื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�มของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ท่�น เป็นเงินจำ�นวนรวม

กันทั้งสิ้น 30,942,841 บ�ท (โดยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทนอื่นถือเป็นค่�ใช้จ่�ย

ในก�รบริห�ร)

  ในปี  2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่�ยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทน

อื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�มของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ท่�น เป็นเงินจำ�นวนรวม

กันทั้งสิ้น 30,833,220 บ�ท (โดยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทนอื่นถือเป็นค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รบริห�ร)

การกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร     

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของกรรมก�รอย่�งเป็นธรรม  

และเหม�ะสมกับภ�ระหน้�ที่ตลอดจนคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร  โดยเปรียบเทียบกับกิจก�รที่มีขน�ดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันสำ�หรับ

ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงนั้น  บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม  ผ่�นกระบวนก�รประเมินผล

ง�นต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ และฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลกำ�หนดไว้สำ�หรับผู้บริห�รในแต่ละระดับ  โดยเชื่อมโยงกับผลก�ร

ประกอบก�รของบริษัทฯ และผลง�นของผู้บริห�รแต่ละท่�น

การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ไดม้ีกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ล่วงหน้�ตลอดปี  โดยจัดให้มีก�รประชุมทุกเดือน  เพื่อให้กรรมก�รบริษัทฯ 

ทุกท่�นทร�บกำ�หนดก�รประชุมล่วงหน้�  และส�ม�รถจัดสรรเวล�เข้�ร่วมประชุมได้ทุกครั้ง  โดยในก�รประชุมจะมีก�รกำ�หนดว�ระก�ร

ประชุมต่�ง ๆ ไว้ล่วงหน้�  และมีว�ระสืบเนื่อง  เพื่อติดต�มง�นที่ได้รับมอบหม�ยไว้  ซึ่งเลข�นุก�รบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ 

ว�ระก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วันทำ�ก�ร  เพื่อให้กรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนก�รเข้�ร่วมประชุม
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กรรมการ

 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท

ประชุมคณะ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า

ตอบแทน

ประชุมคณะ
กรรมการตรวจ

สอบ

ประชุมคณะทำางาน
วางแผนการเงิน
และการลงทุน

ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 15/15 13/13 - - - - - - - -

ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ 15/15 12/13 2/2 - - - - - - -

น�ยวิระ ม�วิจักขณ์ 14/15 13/13 2/2 2/2 11/12 12/12 - - - -

น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 15/15 12/13 2/2 2/2 12/12 11/12 - - - -

น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต 14/15 13/13 2/2 11/12 12/12 - - - -

นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ 13/13 - - - 10/12 - - - - -

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน� 14/15 13/13 - - - - - - - -

นส.วิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ 14/15 13/13 2/2 2/2 - - 10/10 16/16 21/22 25/25

นส.นพพร ติรวัฒนกุล 15/15 13/13 - - - - 10/10 16/16 - -

น�ยทินวรรธน์ มหธร�ดล 14/15 13/13 - - - - 10/10 16/16 - -

นพ.มงคล วณิชภักดีเดช� 13/15 13/13 2/2 2/2 - - 8/10 2/2 - -

น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล 9/9 - - - - 9/10 2/2 - -

ทั้งนี้ ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รแต่ละท่�นส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

2558

หมายเหตุ
 1. นพ.มงคล วณิชภักดีเดช� และน�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นคณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิก�ยน 2558 เข้�ร่วมประชุมครั้งแรก เดือน
พฤศจิก�ยน 
 2. น.พ.ปร�ชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิก�ยน 2558 และพ้นจ�กตำ�แหน่ง
กรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2558 และได้แต่งตั้งนพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ ดำ�รงตำ�แหน่งแทน เมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2559
และเริ่มเข้�ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2559
 3. ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ และ น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เมื่อ
วันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2559 
 4. น�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ต�มมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 2559
โดยเข้�ร่วมประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม 2559 
 5. ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยรวมก�รเข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2559 และ ก�รประชุมว�ระพิเศษ 1 ครั้ง
 6. คณะกรรมก�รบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2559 จึงทำ�ให้ในปี 2559 ยังไม่มีก�ร
ประชุมของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักง�น (ไม่รวมกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯและบริษัทย่อย) จำ�นวน  2,030  คน

 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ คือ

จำานวน
รพ.วิชัยเวชฯ

อ้อมน้อย
รพ.วิชัยเวชฯ
หนองแขม

รพ.วิชัยเวชฯ
สมุทรสาคร

รพ.วิชัยเวช
แยกไฟฉาย

รวม

 แพทย์ประจำ� 33 14 14 8 69

 แพทย์ที่ปรึกษ�/แพทย์นอกเวล� 151 156 71 31 409

 ทันตแพทย์ 2 - 1 1 4

 พย�บ�ลประจำ� 106 86 44 17 253

 พย�บ�ลนอกเวล� 34 12 18 15 79

 ผู้ช่วยพย�บ�ล (PN) 75 38 39 10 162

 พนักง�นผู้ช่วยพย�บ�ล (NA) 68 50 38 31 187

 เภสัชกร 6 9 3 2 20

 นักรังสีเทคนิค 4 3 2 1 10

 นักก�ยภ�พ 4 4 3 3 14

 เจ้�หน้�ที่เทคนิคก�รแพทย์ 5 8 8 1 22

 พนักง�นทั่วไป 240 207 238 116 801

 รวม 728 587 479 236 2,030

ค่าตอบแทนพนักงาน

 คณะกรรมก�รมีก�รกำ�หนดโยบ�ยและแนวปฏบัิติเก่ียวกบัค่�ตอบแทนและสวสัดกิ�รแก่พนกัง�น บรษิทัท่ีชดัเจนและเป็นรปูธรรม สอดคล้อง

กับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัททั้งในระยะสั้น และ ระยะย�ว พนักง�นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและ

เบี้ยเลี้ยง ค่�ล่วงเวล� สวัสดิก�ร เงินประจำ�ปี และเงินช่วยเหลือต่�งๆ รวมถึงเงินสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยพนักง�นของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย ยังได้รับเงินช่วยเหลือสำ�หรับก�รรักษ�พย�บ�ล และสวัสดิก�รอื่นๆ เช่น ก�รหยุดพักผ่อนประจำ�ปี ก�รล�คลอดบุตร หรือ 

เงินช่วยเหลือง�นบวช เป็นต้น ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันว�คม 2559 ค่�ตอบแทนรวมของพนักง�นบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เท่�กับ   ล้�นบ�ท
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กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษัิทฯ บรษัิทย่อยและพนกัง�น ได้ร่วมกันจดัต้ังกองทุนสำ�รองเลีย้งชีพต้ังแต่วนัท่ี 1 กุมภ�พันธ์ 2550 กับบริษัทหลกัทรัพย์จดัก�รกองทนุ 

ทห�รไทย จำ�กัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักง�น และเพื่อจูงใจให้พนักง�นทำ�ง�นกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระยะย�ว  อนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีก�รเปลี่ยนผู้จัดก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจ�กบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนทห�รไทย จำ�กดั 

เป็นบรษิทั อเมรกินัอนิเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรนัส์ จำ�กดั โดยบรษิทัฯ ได้ลงน�ม แต่งตัง้ บรษิทั อเมรกินัอนิเตอร์แนชชัน่แนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด  

ให้บริห�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2554 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รพัฒน�บุคล�กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยพัฒน�

ศกัยภ�พบคุล�กร  ให้มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รปฏบัิติง�นและรักษ�บคุล�กรท่ีมคีว�มรู้คว�มส�ม�รถให้ทำ�ง�นกับบรษิทัฯ ในระยะย�วและ 

มีคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ  บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รฝึกอบรมอย่�งสมำ่�เสมอ นอกจ�กนั้นในก�รจัดฝึกอบรมยังให้คว�มสำ�คัญกับคว�มต้องก�รใน 

ก�รฝึกอบรมของบคุล�กรทกุระดบัในแต่ละฝ่�ย และจะคำ�นงึถึงก�รจัดก�รฝึกอบรมให้มคีว�มเหม�ะสมกับม�ตร�ฐ�นวิช�ชพีของง�นในแต่ละ 

ส�ยวชิ�ชีพ โดยบรษิทัฯ ได้กำ�หนดให้พนกัง�นทกุคนต้องผ่�นก�รฝึกอบรมไม่ตำ�่กว่� 20 ชัว่โมง / คน / ปี   โดยเฉพ�ะบคุล�กรท�งก�รแพทย์

 ทั้งนี้  จำ�นวนชั่วโมงก�รฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักง�นของบริษัทในปี 2557 เท่�กับ 21.05 ปี 2558 เท่�กับ 22.17 ชั่วโมง/คน/ปี  และ 

ในป ี2559 เท่�กับ 20.72 ชั่วโมง/คน/ปี  ซึ่งเป็นไปต�มนโยบ�ยที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำางาน

 บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักง�นและชุมชนแวดล้อม มีคว�มปลอดภัยในด้�นต่�ง ๆ ทั้งสุขอน�มัย และมีสภ�พแวดล้อมที่ด ี

คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รส่งเสริมให้พนักง�นตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม โดย บริษัทฯ จัดให้มีก�รเผยแพร่คว�มรู้สิ่งแวดล้อม

ล้อมแก่พนกัง�นผ่�นระบบอนิทร�เนต็ และบอร์ดประช�สมัพนัธ์ ตลอดจนส่งเสรมิให้พนกัง�นเข้�อบรมเพ่ิมพนูคว�มรูใ้นเรือ่งสิง่แวดล้อมอย่�งต่อเนือ่ง

 ในปี 2559 พนักง�นได้เข้�ร่วมอบรมหลักสูตรด้�นสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำ�คัญ เช่น ก�รป้องกันและควบคุมก�รติดเชื้อในโรงพย�บ�ลและ

ชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมก�รติดเชื้อแก่ผู้ป่วย บุคล�กรผู้รับบริก�รและสิ่งแวดล้อมมให้ปลอดภัย เป็นต้น  และกำ�หนดแนวท�งเพื่อให้

เกิดคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รเป็นองค์กรที่ให้คว�มใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบ�ย

ในภ�พรวมของบริษัทฯ คือ ลดก�รใช้พลังง�น ก�รบำ�บัดนำ้�เสียให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำ้�ส�ธ�รณะ 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม� ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ มีพนักง�นจำ�นวน 2,030 คน และที่ผ่�น

ม�พนักง�นบริษัทฯ ไม่มีก�รประท้วงหรือนัดหยุดง�น แต่ประก�รใด
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  นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ ได้จัดทำ�นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเป็นล�ยลักษณ์

อักษรอย่�งชัดเจน และมีก�รทบทวนเป็นระยะ โดยในปี 2559 

คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

เพื่อก�รกำ�กับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รต�มหลัก

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และพัฒน�ระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ

บรษิทัฯ ให้มธีรรม�ภิบ�ลและมีประสทิธิภ�พม�กยิง่ขึน้ รวมถงึมอบหม�ย 

ให้คณะกรรมก�รชดุนีก้ำ�กบัดแูลเร่ืองนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รปัชัน่

จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ และนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวท�งก�ร

กำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่สีำ�หรบับรษิทัจดทะเบยีนของตล�ดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ มกี�รปรบัปรุง

ครั้งล่�สุดในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีก�รทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อห�

ให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รทีส่ำ�คัญ และบรษิทัฯ 

ได้ทำ�ก�รเผยแพร่นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และแนวปฏิบัติผ่�น

ท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุน 

สัมพันธ์ เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้สนใจส�ม�รถศึกษ�และด�วน์โหลดได้ 

โดยนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 

หมวดหลัก ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

 3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

 4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

 5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 ในปี 2559  บริษัทฯ  ได้รับผลก�รประเมินในโครงก�รที่เกี่ยวข้อง 

กับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ดังนี้

 ผลก�รประเมนิร�ยง�นก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รของบรษิทัฯ จดทะเบยีน

ไทย ประจำ�ปี 2559 ต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท

จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2016 – CGR) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยภ�พ

รวมในปี 2559 ม�กกว่� คะแนนเฉลี่ยภ�พรวมของบริษัทที่ทำ�ก�ร

สำ�รวจทั้งหมดในปี 2559 จำ�นวน 601 บริษัท บริษัทได้คะแนนใน

หมวดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 

อยูใ่นเกณฑ์“ดเีลศิ” ส่วนหมวดก�รคำ�นงึถึงบทบ�ท ของผู้มส่ีวนได้เสีย 

และก�รเปิดเผยข้อมลูและคว�มโปร่งใส ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดีม�ก”ทัง้นี ้

หมวดคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร ได้รบัคะแนนในเกณฑ์ “ดี” 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 ผลก�รประเมินต�มโครงก�รประเมินคุณภ�พก�รประชุมผู้ถือหุ้น 

ส�มัญประจำ�ปี 2559 (Annual General Meeting –AGM) ที่สำ�นัก

ง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ร่วมกับ

สม�คมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย และสม�คมบรษิทัจดทะเบยีนไทยเป็นผูจ้ดั 

โดยบริษัทฯ ยังคงได้รับผลก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัทประจำ�ปี 2559 ในระดับ “ดีม�ก”

คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมก�รบรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ได้แก่ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะ

ทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน และคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล

กิจก�ร เพื่อกลั่นกรองและ กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

เฉพ�ะเรื่องและให้เป็นไปต�มกฎระเบียบและข้อบังคับของ ก.ล.ต. 

และ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

มีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รบริษทัฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบ 

ด้วยกรรมก�รทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนต�มที ่ก.ล.ต. และ ตลท. กำ�หนด 

และเป็นกรรมก�รอิสระทั้งคณะ โดยอย่�งน้อย 1 คน ที่มีคว�มรู้และ 

ประสบก�รณ์เพียงพอในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน 

เพื่อทำ�หน้�ที่สอบท�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ร�ยก�รท�งก�ร

เงิน ระบบก�รควบคุมภ�ยใน พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกัน และ

ร�ยง�นคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบญัช ีรวมทัง้ ก�รพจิ�รณ�คดัเลอืก 

และเสนอแต่งตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัว�คม 2559 

ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระที่ไม่เป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ จำ�นวน 

4 คน ดังนี้

 1.  น�ยวิระ       ม�วิจักขณ์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

 2.  น�ยสุรินทร์   เปรมอมรกิจ กรรมก�รตรวจสอบ

 3.  น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต กรรมก�รตรวจสอบ

 4.  นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ กรรมก�รตรวจสอบ

 หม�ยเหต ุ: น.พ.ปร�ชญ์ บณุยวงศ์วโิรจน์ กรรมก�รอสิระและกรรมก�รตรวจสอบ 

เสยีชีวติเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิ�ยน 2558 และพ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบรษิทัฯ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2558 และคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง  
น�ยแพทย์พรเทพ ศริวิร�รังสรรค์เป็นกรรมก�รแทน เม่ือวันที ่19 กุมภ�พันธ์ 2559

 โดยมี น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และ 

นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ เป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียง

พอที่จะทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน และ 

น�งน�รี เพชรดำ� เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 กรรมก�รตรวจสอบมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี เว้น

แต่เป็นกรณีที่ออกต�มว�ระ ต�มข้อบังคับของ บริษัทฯ ซึ่งอ�จจะได้รับ

เลือกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ คณะกรรมก�รตรวจสอบรับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยตรง และมีอำ�น�จ หน้�ที่และคว�มรับผิด

ชอบต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีขอบเขต หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ  รวมทั้งร�ยง�นต่อ 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ดังนี้

 1. สอบท�นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

อย่�งถูกต้องและเปิดเผยอย่�งเพียงพอ โดยประส�นง�นกับผู้สอบบัญช ี

ภ�ยนอกและผู้บริห�รที่รับผิดชอบจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินทั้งร�ย

ไตรม�สและประจำ�ปี 

 2. สอบท�นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

(Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) 

ทีเ่หม�ะสมและมปีระสทิธผิล และพจิ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วย 

ง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง 

โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�น

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

 3. สอบท�นก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไป

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย

 4. พิจ�รณ� คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีคว�มเป็นอิสระ

เพือ่ทำ�หน้�ท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อย รวมถงึพิจ�รณ�

เสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

เพื่อขอรับก�รแต่งตั้งจ�กที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้�ร่วมประชุม 

กบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ี�ยจดัก�รเข้�ร่วมประชมุด้วยอย่�งน้อยปีละครัง้

 5. มีอำ�น�จในก�รว่�จ้�งที่ปรึกษ�อิสระห�กมีคว�มจำ�เป็น และ

เห็นว่�จำ�เป็นด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัทฯ

 6. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ด

หลักทรัพย์และคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุ เพือ่ให้มัน่ใจว่�ร�ยก�รดัง

กล่�วมคีว�มสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

 7. ระหว่�งก�รปฏิบัติง�น ห�กคณะกรรมก�รตรวจสอบพบหรือ

สงสัยในร�ยก�รหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่งอ�จมีผลกระทบอย่�งมี

นัยสำ�คัญต่อสถ�นะก�รเงินหรือผลประกอบก�รของบริษัทฯ หรือ
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บริษัทย่อย คณะกรรมก�รตรวจสอบต้องร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ เพื่อให้มีก�รแก้ไขร�ยก�รหรือกิจกรรมดังกล่�วได้ทันท่วงที

 •  ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 •  ก�รทุจริต หรือร�ยก�รที่ไม่ปกติ หรือก�รบกพร่องอย่�งมีนัย

     สำ�คัญของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

 •  ก�รฝ่�ฝืนหรือละเมิดกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ด 

     หลักทรัพย์ ประก�ศและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

     ประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ 

     ตล�ดหลักทรัพย์ และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน รวมทั้ง  

     กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 ห�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือผู้บริห�รไม่ส�ม�รถแก้ไขร�ยก�ร

หรือกิจกรรมดังกล่�วได้อย่�งทันท่วงที สม�ชิกของคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบอ�จร�ยง�นร�ยก�รหรือกิจกรรมดังกล่�วต่อสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. ห�กผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุก�รณ์ที่น่�สงสัยเกี่ยวโยง

กับกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลใดๆซ่ึงมีคว�มรับผิดชอบต่อก�ร

ปฏิบัติง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ละเมิดกฎหม�ย และผู้สอบ

บัญชีได้ร�ยง�นเหตุก�รณ์ดังกล่�วต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะ

กรรมก�รตรวจสอบต้องดำ�เนินก�รโดยไม่ชักช้�ในก�รตรวจสอบ

เพิ่มเติมและร�ยง�นผลก�รตรวจสอบเบ้ืองต้นต่อสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภ�ยใน

30 วันนับจ�กวันที่ได้รับร�ยง�นจ�กผู้สอบบัญชี

 9. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน

ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�น

คณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่�งน้อยดงัต่อไปนี้

 •  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ 
     ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 •  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของ 

     บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 •  คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์
     และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือ 

     กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 •  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
 •  คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 •  จำ�นวนก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้� 

     ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

 •  คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ 
     รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (Charter)

 •  ร�ยก�รอื่นใดที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ  
     ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย  

        จ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

 10. ปฏบิตักิ�รอืน่ใดต�มทีค่ณะกรรมก�รของบรษิทัฯ มอบหม�ย 

ต�มที่เห็นสมควรในก�รปฏิบัติง�นต�มขอบเขต หน้�ท่ีและคว�ม 

รบัผดิชอบ ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมอีำ�น�จให้ฝ่�ยจดัก�ร ผูบ้รหิ�ร

หรือพนักง�นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องม�ร�ยง�น ให้

คว�มเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกส�รที่เห็นว่�เกี่ยวข้องและจำ�เป็น

คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วย 

กรรมก�รจำ�นวน 12 ท่�น ดังนี้

1. ผศ.พญ.ส�ยสณุ ี วนดรุงค์วรรณ ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร/  

  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2. นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒน� กรรมก�รบริห�ร/ รอง  

  ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร

3. นพ.มงคล วณิชภักดีเดช� กรรมก�รบริห�ร/รอง  

  ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร

4. น�งส�ววลิ�วรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมก�รบริห�ร/รอง  

  ประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร

5. ดร.ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร กรรมก�รบรหิ�ร /รักษ�ก�ร  

  รองประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่ริห�ร

6. น�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล กรรมก�รบริห�ร

7. พญ.สุนีย์ ธีรก�รุณวงศ์ กรรมก�รบริห�ร

8. นพ.วัชระ เชื้อป�กนำ้� กรรมก�รบริห�ร

9. น�งสุณีย์ จ้อยจำ�รัส กรรมก�รบริห�ร

10. น�งส�วขวัญยืน สุขสมโภชน์ กรรมก�รบริห�ร

11. นพ.เกียรติศักดิ์ จิรโสตติกุล กรรมก�รบริห�ร

12. ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ กรรมก�รบริห�รและ  

  เลข�นุก�ร 

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

 กรรมก�รบรหิ�รมวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี กรรมก�ร

บริห�รซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับเลือกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง

ใหม่ได้อีก คณะกรรมก�รบริห�รรับผิดชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

โดยตรง และมีอำ�น�จ หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มที่ได้รับมอบหม�ย

จ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. ว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ แผนง�น และ

โครงสร้�งองค์กรและโครงสร้�งก�รบริห�รง�นหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภ�พท�งเศรษฐกิจ

และสภ�วะก�รแข่งขันในตล�ด เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

พิจ�รณ�

 2. ว�งแผนและกำ�หนดแผนธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ปี และอำ�น�จ

ก�รบริห�รในส�ยง�นต่�งๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อเสนอ

ให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ รวมทั้งพิจ�รณ�อนุมัติ

ก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี ก�รแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน และ

ให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อทร�บต่อไป

 3. ตรวจสอบและติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและแนวท�ง 

บริห�รง�นด้�นต่�งๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำ�หนดไว้ ให้เป็น

ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและเอื้อต่อสภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจ

 4. ตรวจสอบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยที่กำ�หนดไว้ให้เป็นไปต�มแผน

 5. พิจ�รณ�โครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ

 6. กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รบุคคล

 7. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 

ค่�ตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 
 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ณ วันที่ 31 

ธันว�คม 2559 ประกอบด้วยกรรมก�ร จำ�นวน 6 คน เป็นกรรมก�ร

อิสระ 3 คน ดังนี้

1.น�ยวิระ  ม�วิจักขณ์            ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�   

         และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน (อิสระ)
2.ผศ.พญ.ส�ยสุณี  วนดุรงค์วรรณ  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�  

          ค่�ตอบแทน

3.น�ยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ         กรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่� 

          ตอบแทน (อสิระ)

4.น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต        กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�

         ค่�ตอบแทน (อิสระ)

5.น�งส�ววลิ�วรรณ  วนดรุงค์วรรณ  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 

  ค่�ตอบแทน

6.นพ.มงคล  วณิชภักดีเดช�        กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�

         ค่�ตอบแทน

 โดยมี น.ส. สิริรัตน์ ชุมแวงว�ปี เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร

สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนมีว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี กรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนซ่ึง
พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับเลือกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
ได้อีก คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยตรง และมีอำ�น�จ หน้�ที่และคว�มรับ
ผิดชอบต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 1. กำ�หนดนโยบ�ย หลกัเกณฑ์ วธิกี�ร และกระบวนก�รทีช่ดัเจน 
โปร่งใส เหม�ะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน 
ก�รสรรห� ถอดถอน หรอืเลกิจ้�ง กรรมก�รบริษัทฯ  ประธ�นเจ้�หน้�ที ่
บริห�ร และที่ปรึกษ� ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจ�รณ�
คว�มเหม�ะสมของ จำ�นวน โครงสร้�ง และองค์ประกอบ ของ
คณะกรรมก�ร นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รของบริษัทฯ และ/หรือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี
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 2. พิจ�รณ� สรรห� คัดเลือก และเสนอร�ยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ
เหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทฯ  กรรมก�รชุดย่อยของ
บริษัทฯ  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และที่ปรึกษ�บริษัทฯ  ในกรณี
ที่มีก�รเพิ่ม หรือตำ�แหน่งดังกล่�วว่�งลง หรือสิ้นสุดว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี 
 3. กำ�หนดนโยบ�ย หลกัเกณฑ์ และวธิกี�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรบั 
กรรมก�รบรษัิทฯ และบริษทัย่อย ประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รและนำ�
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษทัฯ และ/หรอืเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถือหุน้เพือ่ 
พิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี
 4. พจิ�รณ�เสนอค่�ตอบแทนทีจ่ำ�เป็นและเหม�ะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ
และมใิช่ตวัเงิน รวมถงึ เบีย้ประชมุ เงนิเดือน โบนสั หุน้ และผลประโยชน์ 
ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ให้แก่คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร 
และคณะกรรมก�รชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจ�รณ�ภ�ระหน้�ที่ 
คว�มรับผิดชอบ ผลง�น และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อ 
นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม
และอนุมัติ แล้วแต่กรณี
 5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งบริห�รที่สำ�คัญ และให้มีก�ร
ทบทวนอย่�งสมำ�่เสมอโดยประเมนิคว�มสำ�คญัของตำ�แหน่ง ก�รสรรห�
และพัฒน� เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
ประสบก�รณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงต�มคว�มต้องก�รและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 6. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยต�ม 

ที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 10 คน ดังนี้
 1. น�งส�ววิล�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ ประธ�นคณะกรรมก�ร 
   บริห�รคว�มเสี่ยง
 2. น�ยวิโรจน์   ม�วิจักขณ์  ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร 
   บริห�รคว�มเสี่ยง
 3. ดร.ศักด�   ตั้งจิตวัฒน�กร  กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
 4. น�งส�วขนิษฐ�   โปร�ณ�นนท  กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
 5. น�งส�วหทัยวัลย์   สุวรรณทวีรักษ์   กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
 6. น�งส�วปริวันท์   โอภ�เจริญสุข กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
 7. น�งภควดี   มห�วงศ์ตระกูล   กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
 8. น�งส�วกิจพร   ป้อมสน�ม   กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
 9. น�งส�วประภ�พรรณ  เตชธนัง    กรรมก�รบริห�รคว�ม  
   เสี่ยงและเลข�นุก�ร
 10. น�งส�วธนวรรณ  ศรีรัตนพิทักษ์   กรรมก�รบริห�รคว�ม
   เส่ียงและผูช่้วยเลข�นกุ�ร
วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
 กรรมก�รบรหิ�รคว�มเส่ียงมวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี
กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งซึง่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับเลอืก
เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงรับ
ผิดชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยตรง และมอีำ�น�จ หน้�ท่ีและ
คว�มรับผิดชอบต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษั

อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 1. กำ�หนดนโยบ�ย และแนวท�งก�รบริห�รคว�มเส่ียงโดยรวมของบรษิทัฯ
และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน คว�มเสี่ยง
ด้�นธุรกจิและก�รตล�ด คว�มเสีย่งด้�นก�รลงทุน รวมถงึคว�มเสีย่ง 
อืน่ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นและชือ่เสยีงของบรษิทัฯ และ
บรษัิทย่อย เป็นต้น เพือ่นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษทั เพือ่พจิ�รณ� 
ให้คว�มเหน็ชอบ
 2. กำ�หนดเกณฑ์ก�รวดัคว�มเสีย่งและเพด�นคว�มเส่ียงทีบ่รษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยยอมรับได้
 3. พจิ�รณ�คว�มเสีย่งทีส่ำ�คญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ
เสนอแนะวธิป้ีองกนั หรอืลดระดับคว�มเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้
 4. ดแูล ตดิต�ม ประเมนิผล รวมทัง้ปรับปรงุแผนก�รดำ�เนนิง�น
เพ่ือลดคว�มเสีย่งอย่�งต่อเนือ่ง และเหม�ะสมกบัภ�วก�รณ์ดำ�เนนิธรุกิจ

ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย

 5. ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบบรหิ�รคว�มเส่ียง 

โดยรวมถงึคว�มมปีระสทิธิผลของระบบและก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ย

ท่ีกำ�หนด
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 6. ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นเพือ่ลดคว�มเส่ียงต่อคณะกรรมก�รบริษทัฯ

เป็นประจำ� และในกรณทีีม่เีรือ่งสำ�คญัซ่ึงกระทบต่อบรษิทัฯ และบรษิทั 

ย่อยอย่�งมนียัสำ�คญั ซึง่ต้องร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษทัฯ เพือ่

พจิ�รณ�โดยเรว็
 7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยต�ม

ทีเ่ห็นสมควร

คณะทำางานวางแผนการเงินและการลงทุน
 ณ วนัท่ี 31 ธนัว�คม 2559 คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงนิและก�ร

ลงทนุประกอบด้วยกรรมก�ร 6 คน ดังน้ี

 1.    น�งส�ววลิ�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ ประธ�นคณะกรรมก�ร 

 2.    น�งส�วนพพร   ติรวฒันกลุ กรรมก�ร  

 3.    น�ยทนิวรรธน์   มหธร�ดล กรรมก�ร  

 4.    น�ยแพทย์มงคล   วณิชภักดีเดช� กรรมก�ร

 5.    น�ยพฤทธิ ์  โรจน์มห�มงคล กรรมก�ร

 6.    ดร.ศักด�   ต้ังจิตวฒัน�กร กรรมก�รและเลข�นกุ�ร

ความรับผิดชอบของคณะทำางานวางแผนการเงินและการลงทุน

 1.  กำ�หนดนโยบ�ย เป้�หม�ยและกลยทุธ์ท�งก�รเงนิและก�รลงทนุ

 2.  ว�งแผนทศิท�งในก�รลงทนุ

 3.  จดัห�เงินทนุสำ�หรับก�รลงทนุทีเ่หม�ะสม

 4.  วเิคร�ะห์และจัดก�รคว�มเส่ียงด้�นก�รเงินและก�รลงทุน

 5.  กำ�กบั ดแูล ควบคมุ และบรหิ�รกระแสเงนิสดให้เป็นไปต�ม 

      เป้�หม�ยของบริษัท

 6.  ปฏบิตังิ�นอืน่ๆต�มทีค่ณะกรรมก�รบรษิทัและประธ�นบรษัิท 

      มอบหม�ย

คณะกรรมการกับกำาดแูลกิจการ

 ณ วนัท่ี 31 ธันว�คม 2559 คณะกรรมก�รกับกำ�ดแูลกจิก�รประกอบ

ด้วยกรรมก�ร 5 คน ดังน้ี

 1.  น�ยวสิทุธิ ์  มนตริวตั ประธ�นกรรมก�ร

 2.  ดร.รชัฎ�   ฟองธนกจิ กรรมก�ร

 3.  น�งส�วส�ยพิณ  ไพรสงิห์  กรรมก�ร

 4.  น�งภควดี   มห�วงศ์ตระกลู กรรมก�ร

 5.  น�ยชนิพฒัน์   อูไ๋พจิตร กรรมก�ร/เลข�นกุ�ร

อำานาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกบักำาดูแลกจิการ

 1. กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นโยบ�ยก�รต่อต้�น 

ก�รคอร์รัปชั่น และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจรวมถึงนโยบ�ย

คว�มรบัผดิชอบต่อสงัคภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ 

และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแล เช่น 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ตลอด

จนแนวท�งในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มม�ตรฐ�นส�กล และ

นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติและประก�ศใช้เป็น

แนวท�งในก�รปฏิบัติที่ดี ของกรรมก�ร ฝ่�ยบริห�ร และพนักง�น

ในทุกระดับ 

 2. กำ�กบั ดูแล เสนอแนะแนวนโยบ�ย และแนวท�งก�รส่งเสรมิ

ให้กรรมก�รผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัปฏิบตัหิน้�ที ่และมคีว�ม 

รบัผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปต�มกรอบหลกัเกณฑ์ของนโยบ�ย 

ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร และนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รปัช่ัน รวมทัง้ให้ 

เกดิก�รปฏบิตัทิีดี่ต�มจรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธุรกจิ และนโยบ�ย

คว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม

 3. พิจ�รณ� ทบทวน และปรับปรงุนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร 

นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รปัชัน่ จรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิ

และนโยบ�ยคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม อย่�งสมำ�่เสมออย่�งน้อยปีละ 

หนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติต�ม
ม�ตรฐ�นส�กล ตลอดจนกฎหม�ย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่�งๆ 
และข้อเสนอแนะขององค์กรภ�ยใน ทีท่ำ�หน้�ทีใ่นก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร 

 4. กำ�หนดให้มแีนวปฏบัิตเิก่ียวกบัก�รกำ�กบัดแูลและควบคุมดแูล
เพือ่ป้องกนัและติดต�มคว�มเสีย่ง   จ�กก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ และก�ร 
ประเมินคว�มเส่ียงจ�กก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึก�รตดิต�มประเมนิ 
ผลก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ นำ�เสนอ
คณะกรรมก�รบริษทั 
 5. ปฏบัิตกิ�รอืน่ใดต�มท่ีคณะกรรมก�รบรษิทัฯ มอบหม�ยต�ม
ท่ีเห็นสมควร
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การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน

 เนือ่งจ�กก�รป้องกนัข้อมลูภ�ยในมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิง่ต่อคว�ม

สำ�เรจ็ของบรษัิทฯ เพือ่ให้ก�รให้ข้อมลูข่�วส�รต่อบคุคลภ�ยนอกเป็น

ไปในแนวท�งทีจ่ะไม่เกดิผลเสยีห�ยต่อธุรกจิและชือ่เสียงของบริษทัฯ 

บรษัิทฯ จงึเหน็คว�มสำ�คัญในก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในม�โดยตลอด

โดยได้มีก�รกำ�หนดให้มีจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ เรื่อง ก�ร

รกัษ�คว�มลบั ก�รเก็บข้อมลู ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน เพือ่เป็นแนวท�ง

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ สำ�หรับคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น

ยดึถอืปฏบิตั ิดังนี้

 แนวทางปฎบิติั

 1. ผู้บริห�ร หรอืบคุล�กรของบริษทัฯ ทีมี่หน้�ทีน่ำ�ข้อมูลซึง่เป็น

คว�มลบัของบริษัทฯ ไปใช้ดำ�เนนิง�นต่�ง ๆ ต้องระมดัระวงั และเกบ็

รกัษ�เป็นอย่�งดี

 2. บุคล�กรของบรษิทัฯ ต้องรกัษ�และปกปิดข้อมลูของบรษิทัฯ 

หรอืข้อมลูของลูกค้�ซ่ึงเป็นคว�มลับ แก่ผูท่ี้ไม่มีหน้�ทีเ่กีย่วข้อง  เว้นแต่ 

เป็นข้อบงัคับท�งกฏหม�ย เพือ่วัตถปุระสงค์ท�งคดคีว�ม หรือได้

รบัคว�มเห็นชอบจ�กผูม้อีำ�น�จ และลงน�มอนมุติัเป็นล�ยลักษณ์อกัษร

 3. ห้�มบุคล�กรของบรษิทัฯ นำ�ข้อมลูของบรษิทัฯ ไปใช้แสวงห�

ผลประโยชน์โดยท�งมชิอบ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ทำ�ให้ส่งผลเสยี

ต่อบริษทัฯ 

 4. บุคล�กรของบริษทัฯ ควรเกบ็รักษ�ข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นเอกส�รและ 

ข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ต�มที่บริษัทฯ กำ�หนด หรือต�มที่กฎหม�ย

กำ�หนด เนื่องจ�กเอกส�รบ�งประเภทต้องมีก�รเก็บรักษ�ต�มที่

กฏหม�ยกำ�หนด

 สำ�หรับกรรมก�รและผูบ้รหิ�รนัน้ จะมกี�รทำ�ร�ยง�นก�รถอืครอง

หลกัทรพัย์ทกุครัง้ทีม่กี�รซือ้ ข�ย หรอืโอนหลกัทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต. ต�ม 

ประก�ศสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ 

 และกำ�หนดให้กรรมก�รและผูบ้ริห�รระดับสงูแจ้งต่อคณะกรรมก�ร

เกีย่วกบัก�รซ้ือข�ยหุน้ และแจ้งให้ทีป่ระชุมคณะกรรมก�รทร�บทกุ 

ครั้ง และต้องร�ยง�นให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รทร�บถึงข้อมูลและ

สถ�นก�รณ์ก�รถอืครองหุ้นของตนรวมถงึคูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรล ุ

นติภิ�วะทุกคร้ังเม่ือมกี�รเปลีย่นแปลงทกุคร้ังทีม่กี�รประชมุ  โดยมกี�ร 

เปิดเผยข้อมลูก�รเปลีย่นแปลงก�รถือหลกัทรพัย์ของกรรมก�รและ 

ผูบ้รหิ�รระดบัสงู ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมลูประจำ�ปี (แบบ 56-1)

และร�ยง�นประจำ�ปีในหัวข้อ ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรม

ก�รบรษิทัฯ และผูบ้รหิ�ร 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

 มติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 มีมติให้แต่งตั้ง 

น�ยเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่  4501,  

น�ยกฤษด�  เลิศวน�  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่  4958 และ

น�งส�วมณ ีรตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุ�ตเลขที ่ 5313 จ�ก

บรษิทั สำ�นกัง�นอวี�ย จำ�กดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั ประจำ�ปี 2559

เน่ืองจ�กเป็นบรษัิททีมี่คว�มเป็นอสิระ มคีว�มน่�เชือ่ถอื มผีลง�นดมี ี

บุคล�กรท่ีมคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ  มีคณุสมบัตท่ีิได้รบัก�รยอมรบัเป็น

ผูส้อบบัญชี และเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กสำ�นกัง�น 

ก.ล.ต.โดยอนุมตัค่ิ�ตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย 

ประจำ�ปี 2559  เป็นจำ�นวนเงนิ 2,955,000 บ�ท 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

     บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบญัช ีให้แก่

  ผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ  ในรอบปีบัญชีท่ีผ่�นม�มจีำ�นวนเงนิ 

  รวม 2,955,000 บ�ท

 ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญช ี

 สงักดั บคุคลหรอืกิจก�รทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละสำ�นกัง�น

 สอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักัด ในรอบปีบัญชทีีผ่่�นม�

2.  ค่าบรกิารอืน่ (Non – audit fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอื่น ซึ่ง

ได้แก่ ค่�เดินท�ง และค่�แบบพมิพ์  ให้แก่

 ผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ  ในรอบปีบัญชีท่ีผ่�นม�มจีำ�นวนเงนิ

 รวม 326,351 บ�ท โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยทีต้่องจ่�ยในอน�คต 

 อนัเกิดจ�กก�รตกลงท่ีให้บรกิ�รไม่แล้วเสรจ็ในรอบปีบัญชีท่ีผ่�นม� 

 ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�นกัง�นสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั

 บคุคลหรอืกจิก�รทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้อบบญัชีและสำ�นกัง�นสอบ

 บญัชดัีงกล่�ว ในรอบปีบัญชทีีผ่่�นม� และไม่มีค่�ใช้จ่�ยทีต้่อง 

 จ่�ยในอน�คตอนัเกดิจ�กก�รตกลงท่ีให้บรกิ�รไม่แล้วเสรจ็ใน 

 รอบปีบัญชีท่ีผ่�นม�
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การปฏิบตัติามหลักการกำากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ 

 บรษัิทฯ ตระหนักถงึคว�มสำ�คัญของก�รปฏิบัตติ�มหลกัก�รกำ�กบั

ดแูลกจิก�ร จงึได้มกี�รกำ�หนดนโยบ�ย และหลกัก�รกำ�กับดแูลกิจก�ร 

ทีผ่่�นม�บรษิทัฯ ได้ดำ�เนนิก�รต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รอย่�ง

เคร่งครดัสรปุได้ 5 หมวด ดังน้ี

หมวดท่ี 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น

 ก�รคุ้มครองสทิธขิองผูถื้อหุน้และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้

ถอืหุ้นในก�รใช้สทิธใินเรือ่งต่�งๆ ดังต่อไปน้ี

1.1 การคุม้ครองสิทธขิองผู้ถือหุน้

 คณะกรรมก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รคุ้มครองสทิธิของผูถ้อืหุน้ และ

ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ใช้สิทธขิองตน โดยครอบคลมุสทิธข้ัินพืน้ฐ�นของผู้

ถอืหุ้นต�มกฎหม�ย อนัได้แก่ สทิธิในก�รซ้ือข�ยหรอืโอนหลักทรัพย์ 

ทีต่นถอือยู ่สทิธิในก�รรบัส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในก�รได้รับข่�วส�ร 

ข้อมูลของกิจก�รอย่�งเพยีงพอ สิทธใินก�รเข้�ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิ 

ในก�รเสนอว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้� สิทธิในก�รออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร 

บรษัิทฯ ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รบรษิทัฯ  ก�รแต่งต้ังผูส้อบ

บญัช ีกำ�หนดจำ�นวนเงนิค่�สอบบัญช ีและเรือ่งทีมี่ผลกระทบต่อก�ร

เปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐ�น ของบรษิทัฯ อันได้แก่ ก�รแก้ไขข้อบังคบั 

บริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ก�รลดทุนหรือเพิ่มทุน และก�ร

อนมุติัร�ยก�รพิเศษ เป็นต้น

 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มแีนวปฏบิตัทิีด่ใีนก�รดแูลผูถ้อืหุน้ม�กกว่�

สทิธขิัน้พืน้ฐ�นต�มกฎหม�ย โดยก�รให้สทิธใินก�รได้รับทร�บข้อมลู

ข่�วส�รทีม่นียัสำ�คัญของบริษทัฯ อย่�งสมำ�่เสมอ ทนัก�ล และเพยีงพอ

เช่น ผลประกอบก�รคำ�วเิคร�ะห์ผลก�รดำ�เนนิง�น ผลก�รจัดอนัดบั

คว�มน่�เชือ่ถอื จดหม�ยข่�วถงึผูถ้อืหุ้น เป็นต้น ผ่�นเว็บไซต์ของบริษทัฯ 

และเวบ็ไซต์ของตล�ดหลกัทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็นช่องท�งท่ีส�ม�รถเข้�ถึงได้

โดยง่�ยและสะดวก

1.2 การประชมุผู้ถอืหุน้

 บรษัิทฯ ได้กำ�หนดให้มกี�รจดัประชมุส�มญัผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ 

ภ�ยในเวล�ไม่เกนิ 4 เดือนนบัแต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และ 

ห�กมคีว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณพีเิศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี 

เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหม�ยที่ใช้บังคับจะต้องได้รับ 

อนมุติัจ�กผูถื้อหุน้ บรษิทัฯ จะเรยีกประชมุวิส�มัญผู้ถอืหุ้นเป็นกรณีไป

คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยสนบัสนนุและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทกุกลุ่ม รวม 

ถึงผู้ถือหุน้ประเภทสถ�บัน เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ โดยกำ�หนดให้ภ�ยใน

หนงัสือเชญิประชมุผูถ้อืหุ้นมกี�รช้ีแจงร�ยละเอยีดขัน้ตอนก�รลงทะเบยีน 

และเอกส�รที่ใช้ในก�รลงทะเบียนสำ�หรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท 

รวมถึงกำ�หนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง   3 แบบ คือ แบบ ก,  

แบบ ข และแบบ ค พร้อมจัดให้มีช่องท�งก�รด�วน์โหลดเอกส�ร

ประกอบก�รประชุมฯ ภ�ยในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ได้ล่วงหน้� 30 วนั 

ก่อนวนัประชมุฯ โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ได้จดัก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ 

ประจำ�ปีเม่ือวนัท่ี 22 เมษ�ยน 2559 และได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ

ผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษบนเว็บไซต์ของ

บรษัิทฯ ในวนัท่ี 22 มนี�คม 2559  

 1.2.1 การดำาเนนิการก่อนการประชมุผูถื้อหุน้

• บรษัิทฯ ได้เปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุ้นเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นว�ระก�ร 

 ประชมุ และเสนอชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตัเิพ่ือรบัก�รพจิ�รณ�แต่งตัง้ 

 เป็นกรรมก�ร รวมถงึก�รส่งคำ�ถ�มท่ีเกีย่วข้องกบัระเบยีบว�ระก�รประชุม

 เป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวนัประชมุส�มญัผู้ถือหุน้ ประจำ�ปี 2559

 ต�มหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมก�รบรษัิทกำ�หนด และได้เปิดเผยให้ 

 ผูถ้อืหุน้ทร�บอย่�งทัว่ถงึ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลกัทรพัย์ฯ และ 

 เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วันที ่16 ตลุ�คม 2558

• บรษิทัฯได้เผยแพร่มตคิณะกรรมก�ร ถึงกำ�หนดวนัประชมุส�มญั 

 ผูถ้อืหุน้ วนักำ�หนดสทิธ ิ(Record Date) ในก�รเข้�ประชมุ และรบั 

 เงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้น และก�รจ่�ยเงิน 

 ปันผลให้ผูถ้อืหุน้รบัทร�บทันทภี�ยในวนัทีม่กี�รประชมุคณะกรรมก�ร 

 ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลกัทรพัย์ฯ

• บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและเอกส�ร

 ประกอบก�รประชุมทั้งในรูปแบบภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ

 เพือ่เป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผูถ้อืหุ้นต่�งช�ต ิโดยมรี�ยละเอยีด 

 ครบถ้วน รวมถงึข้อมลูทีเ่กีย่วกบั วนั / เวล� / สถ�นทีป่ระชมุ ระเบยีบ 

 ว�ระก�รประชมุแยกเป็นแต่ละว�ระพร้อมระบถุงึ เหตผุลประกอบ 

 คว�มเหน็คณะกรรมก�ร และประเด็นท่ีใช้ในก�รพจิ�รณ� พร้อม

 หนงัสือมอบฉันทะทุกแบบต�มท่ีกระทรวงพ�ณชิย์กำ�หนด กฎเกณฑ์

 และวธิกี�รในก�รเข้�ร่วมประชมุ รวมถงึขัน้ตอนก�รออกเสยีงลง 

 มตใินแต่ละว�ระก�รประชุม
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• เพ่ือเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุน้มเีวล�ศกึษ�ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัก�รประชุม 

 อย่�งเพยีงพอ บรษัิทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุส�มญัผูถ้อืหุ้น 

 และเอกส�รประกอบก�รประชมุต่�งๆ ผ่�นระบบข่�วของตล�ด 

 หลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ล่วงหน้�อย่�งน้อย 30 วัน

 ก่อนวันประชมุ และได้จัดส่งหนงัสอืเชญิประชุมและเอกส�ประกอบ 

 ซึง่เป็นชุดเดียวกบัทีไ่ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุน้ท�งไปรษณย์ี 

 ลงทะเบยีนล่วงหน้�เป็นเวล� 21 วันก่อนวนัประชมุ ซ่ึงม�กกว่� 

 ระยะเวล�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด อกีทัง้ให้มกี�รลงโฆษณ�คำ�บอกกล่�ว

 นดัประชมุในหนังสอืพิมพ์ร�ยวนั ติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหน้�อย่�ง  

 น้อย 3 วนัก่อนก�รประชมุ 

 1.2.2 การดำาเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ กำ�หนด วนั เวล� และสถ�นท่ีในก�รจัดประชมุผู้ถอืหุ้น 

  โดยคำ�นงึถงึคว�มสะดวกของผู้ถอืหุน้ทีจ่ะเข้�ร่วมประชมุ โดยจัดเตรยีม

 สถ�นทีท่ีมี่ขน�ดเพียงพอ และส�ม�รถเดนิท�งไปได้สะดวก (มรีถโดย 

 ส�รประจำ�ท�งผ่�น) และเปิดโอก�สให้ผู้ถอืหุน้ลงทะเบยีนเข้�ประชุม

 ล่วงหน้�ก่อนก�รประชมุเป็นเวล� 2 ชัว่โมง จดัระบบก�รตรวจ  

 สอบเอกส�รทีไ่ม่ยุง่ย�กซบัซ้อน

• บรษัิทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถอืหุน้ท่ีไม่ส�ม�รถเข้�ประชุมด้วยตนเอง 

 ส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงด้วยก�รมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ 

 กรรมก�รอสิระ เพ่ือเข้�ร่วมประชมุและออกเสยีงลงมติแทน โดย 

 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. 

 (สำ�หรับ Custodian) ต�มรูปแบบที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

 กำ�หนดไว้ หรอืต�มทีเ่วบ็ไซต์บรษัิทฯ เผยแพร่ไว้ รปูแบบใดกไ็ด

 รวมทัง้ได้ระบุเกีย่วกับเอกส�ร / หลกัฐ�น คำ�แนะนำ�ข้ันตอนก�ร 

 มอบฉนัทะให้ผูถื้อหุ้นทร�บไว้อย่�งชัดเจน ไม่มเีง่ือนไขซ่ึงทำ�ให้ย�ก

 ต่อก�รมอบฉนัทะของผูถ้อืหุ้น และผูถื้อหุน้ยงัส�ม�รถด�วน์โหลด 

 หนงัสือมอบฉนัทะผ่�นท�งเว็บไซต์ของบรษัิทฯ 

• บรษัิทฯ จดัให้ใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ (ระบบคอมพวิเตอร์  

 และบ�ร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทกุว�ระ) ในก�รประชุมผูถ้อืหุ้น 

  ทัง้ก�รลงทะเบียนผูถ้อืหุ้น ก�รนับคะแนนเสยีง และก�รแสดงผล  

 เพือ่คว�มสะดวกรวดเรว็ และคว�มถูกต้อง เชือ่ถอืได้ของข้อมลู

 บริษัทฯ กำ�หนดให้ ประธ�นกรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริษัท

 ประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร ประธ�นคณะอนกุรรมก�รชดุต่�งๆ ผู้ 

 บรหิ�รระดบัสูงสดุฝ่�ยก�รเงิน และผูส้อบบญัชี เข้�ร่วมประชุมผู ้

 ถอืหุ้น เพือ่ตอบคำ�ถ�มในเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง 

• บรษัิทฯ กำ�หนดให้มผีูต้รวจสอบก�รนบัคะแนนเสยีง ซึง่เป็นอ�ส�

 สมคัรจ�กทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น (บคุคลทีเ่ป็นอิสระ) ทำ�หน้�ทีผู่แ้ทน

 ของทีป่ระชมุเพ่ือเป็นสกัขพีย�น ในก�รตรวจนบัหรอืตรวจสอบ 

 คะแนนเสยีงในก�รประชุมส�มัญหรือวิส�มัญผูถ้อืหุ้น

• บรษิทัฯ จดัให้มกี�รลงมตเิป็นแต่ละร�ยก�ร เช่น ในว�ระของก�ร 

 แต่งต้ังกรรมก�รผูถื้อหุน้ส�ม�รถลงมตเิลือกตัง้กรรมก�รเป็นร�ยบคุคล 

 บรษัิทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในก�รดำ�เนนิก�รประชมุผูถ้อืหุน้ ขัน้

 ตอนก�รออกเสียงลงมต ิรวมทัง้สทิธิก�รออกเสยีงลงคะแนน โดย  

 ให้สทิธแิก่ผูถื้อหุน้ในก�รออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1เสียง 

 ให้ผูถื้อหุน้ทร�บอย่�งชัดเจนตัง้แต่เริม่ประชุม

• บริษัทฯ จัดให้มีก�รตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลก�รลง 

 คะแนนในแต่ละว�ระให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อย่�งชดัเจนและโปร่งใส

 บรษิทัฯ จะไม่เพิม่ว�ระอืน่นอกเหนอืจ�กทีร่ะบไุว้ในหนังสอืนัดประชุม 

 และไม่มกี�รเปลีย่นแปลงข้อมลูสำ�คญัในท่ีประชุมอย่�งกะทนัหนั

 1.2.3 การดำาเนนิการภายหลังวนัประชมุผูถ้อืหุน้

• บรษัิทฯ เผยแพร่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นและผลก�รลงคะแนนของ

 แต่ละว�ระ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

  และเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ในวนัถัดไปจ�กวนัประชมุผู้ถอืหุ้น 

• บริษัทฯจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่มีส�ระสำ�คัญถูกต้อง

 และครบถ้วน เพื่อนำ�ส่งตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

 เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ภ�ยใน 14 วัน นบัจ�กวันประชมุ

 ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุ้นประจำ�ปี 2559 บริษทัฯ ได้เปิดโอก�ส

 ให้ผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบว�ระและช่ือบคุคลล่วงหน้� เพือ่แต่งตัง้ 

 เป็นกรรมก�รและเสนอคำ�ถ�ม ระหว่�งวนัที ่16 ตุล�คม – 30 

  ธนัว�คม 2558 และเม่ือครบกำ�หนดเวล�ดงักล่�ว พบว่� ไม่มี 

 ผูถ้อืหุน้ร�ยใดเสนอระเบยีบว�ระ หรอืเสนอชือ่บคุคล หรอืส่ง 

 คำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม

 ในวนัท่ี 9 มนี�คม 2559 บริษทัฯ ได้เผยแพร่มตคิณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ  ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ พร้อมกำ�หนดวนัประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้ ประจำ�ปี 

2559 ในวันที่ 22 เมษ�ยน 2559 เวล� 9.00 น. โดยกำ�หนดร�ยชื่อ

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้�ร่วมประชมุผู้ถอืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน ในวนัที ่

23 มนี�คม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมร�ยชือ่ต�มม�ตร� 

225 ของพระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวันที ่24 มีน�คม 2559

 บรษัิทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุส�มญัผู้ถอืหุน้ ประจำ�ปี

2559 และเอกส�รประกอบก�รประชมุต่�งๆ ทัง้ภ�ษ�ไทย และภ�ษ� 

องักฤษ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 

ตัง้แต่วันที ่22 มีน�คม 2559 นบัเป็น 30 วันก่อนวันประชุม และบรษัิทฯ 

มอบหม�ยให้บริษัท ศนูย์รับฝ�กหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำ�กดั ซึง่

เป็นน�ยทะเบยีนหลกัทรพัย์ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชญิประชุมให้แก่ผูถ้อื

หุน้ท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษ�ยน 2559 นับเป็น 21 

วนัก่อนวนัประชุม
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 ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 

22 เมษ�ยน 2559 เวล� 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวญัเมือง (อ�ค�ร1 

ชัน้ 7) โรงพย�บ�ลวชัิยเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย เลขท่ี 74/5 

หมู่ 4 ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร โดยมี

ผูถ้อืหุน้ม�ประชุมด้วยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ รวมจำ�นวน 76 ร�ย

นับเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 431,172,039 หุ้น คิดเป็น 75.56% ของ

จำ�นวนหุน้ท่ีจำ�หน่�ยได้แล้วทัง้หมด โดยคณะกรรมก�รบริษทั ประธ�นเจ้�หน้�

ทีบ่ริห�ร ประธ�นคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีก�รเงนิ 

ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิ และทีป่รึกษ�ท�งกฎหม�ย เข้�ร่วม 

ประชมุครบดงัร�ยชือ่ทีป่ร�กฏในร�ยง�นก�รประชมุส�มญัผู้ถือหุ้น

ประจำ�ปี 2559 ซึ่งภ�ยหลังก�รประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มกี�ร

เผยแพร่มตทิีป่ระชมุและผลก�รลงคะแนนของแต่ละว�ระภ�ยในวัน

เดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีก�รเผยแพร่

ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ผ่�นระบบข่�ว

ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน

วันที่ 4 พฤษภ�คม 2559

หมวดท่ี 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติที่เท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

ทุกร�ย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้น 

ต่�งช�ติจะได้รับก�รคุ้มครอง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในก�ร

คุ้มครองป้องกันก�รละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษัิทฯ เหน็คว�มสำ�คัญในก�ร ดูแลก�รใช้ข้อมลูภ�ยในม�โดย

ตลอด โดยได้มีก�รกำ�หนดให้มจีรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธุรกจิ เรือ่ง 

ก�รรักษ�คว�มลบั ก�รเกบ็ข้อมูล ก�รใช้ข้อมลูภ�ยใน เพือ่เป็นแนวท�ง 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ สำ�หรับคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น

ยดึถอืปฏบิตัิ 

 เพื่อป้องกันก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน (Insider 

Trading) อนัเป็นส�ระสำ�คญัต่อก�รเปลีย่นแปลงร�ค�ของหลกัทรพัย์ 

และเข้�ม�ทำ�ก�รซ้ือหรอืข�ยหลกัทรพัย์โดยอ�ศยัข้อเทจ็จรงิดังกล่�ว 

ก่อนท่ีข้อเทจ็จรงิดงักล่�วจะถกูเปิดเผยต่อประช�ชนอย่�งเท่�เทยีมกนั 

โดยบรษิทัฯ มนีโยบ�ยก�รป้องกนัก�รซือ้ข�ยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภ�ยใน

 โดยกรรมก�ร ทีป่รกึษ� พนกัง�น บคุคลอืน่ใดทีป่ฏิบตังิ�นให้กบั

บรษัิทฯ และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง (คู่สมรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนุติภิ�วะ และ 

บคุคลอืน่ใดทีพ่นกัง�นมอีำ�น�จควบคมุหรือมอีทิธพิลต่อก�รตดัสนิใจ

ลงทนุ) กบั บคุคลดังกล่�ว ประสงค์จะลงทนุในหุน้ของบรษิทัฯ พนกัง�น 

ต้องไม่ทำ�ก�รซือ้หรอืข�ยหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วงเวล�ทีบ่รษิทัฯ ประก�ศ 

กำ�หนดให้เป็น “Black Out Period”  คอื ช่วงเวล� 3 วนั ก่อนมกี�ร

เปิดเผยงบก�รเงนิร�ยไตรม�สและงบก�รเงนิประจำ�ปี  และภ�ยใน 24 

ชัว่โมง หลังก�รเปิดเผยงบก�รเงนิดงักล่�วต่อส�ธ�รณะ และถึงแม้ว่� 

บริษัทฯ จะไม่ได้กำ�หนดว่�เป็น “Black Out Period” ก่อนก�ร

ประก�ศผลประกอบก�รประจำ�ไตรม�สหรอืประจำ�ปี พนักง�นท่ีล่วง

รูถ้งึผลก�รประกอบก�รขอ งบรษิทัฯ ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม ต้อง

ตระหนกัว่�ตนได้ครอบครองข้อมลูภ�ยในของบริษทัฯ อยู่ และห้�มซ้ือ

หรอืข�ยหุน้ของบรษิทัฯ จนกว่�บรษิทัฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบก�ร

แก่ส�ธ�รณชนแล้ว

 ก�รฝ่�ฝืนนโยบ�ยฉบับน้ีอ�จเป็นคว�มผิดที่ต้องรับโทษต�มที่

กฎหม�ยกำ�หนดและจะถือเป็นปัจจยัสำ�คัญในก�รพจิ�รณ�ประเมนิ

ผลง�น ก�รมอบหม�ยหน้�ท่ีคว�มรบัผิดชอบ ก�รเลือ่นตำ�แหน่งง�น

ซึง่ผู้ฝ่�ฝืนจะถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มคว�มเหม�ะสม และก�รเลกิ

จ้�ง เป็นต้น สำ�หรับกรรมก�รบรษัิทฯ ห�กมกี�รฝ่�ฝืนนโยบ�ยนี ้จะ 

ต้องถูกตกัเตือนและรบัโทษต�มบทลงโทษข้�งต้น ในส่วนท่ีเกีย่วข้องด้วย

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�มของ

สำ�นกัง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลกัทรพัย์ฯ) ซึง่รวมถงึจำ�นวนหลักทรพัย์

ท่ีถือครองของบุคคลท่ีมีคว�มเกีย่วข้อง (คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุ

นติภิ�วะ) มีหน้�ท่ีร�ยง�นก�รถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำ�นกั

ง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบญัญติัหลกั

ทรพัย์และตล�ดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภ�ยใน 3 วนั นบัจ�กวนัทีมี่ 

ก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลข�นกุ�รบรษิทัฯ 

รบัทร�บเพือ่จดัทำ�บนัทกึก�รเปลีย่นแปลงและสรปุจำ�นวนหลกัทรัพย์

ของกรรมก�รและผู้บริห�รเป็นร�ยบุคคล เพื่อนำ�เสนอให้แก่คณะ

กรรมก�รบรษัิทฯ ทร�บในก�รประชมุครัง้ถดัไป และให้มกี�รเปิดเผย 

ข้อมูลก�รถือครองหลักทรัพย์ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดง

ร�ยก�รข้อมลูประจำ�ปี (แบบ 56-1)



รายงานประจำาปี 2559
Annual Report 2016

Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 62

 ในปี 2559 ทีผ่่�นม� บรษิทัฯ ไม่มีเหตกุ�รณ์ทีก่รรมก�ร ผูบ้ริห�ร 

พนกัง�น และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ประพฤติฝ่�ฝืนม�ตรก�รป้องกนัก�ร

ใช้ข้อมูลภ�ยใน หรอืมีก�รซ้ือข�ยหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด

 นอกจ�กนัน้ กรรมก�รและผูบ้รหิ�รได้มกี�รปฏบิตัติ�มข้อพงึปฏิบตัิ

เกี่ยวกับก�รจะซื้อจะข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และดำ�เนินก�ร

เปลีย่นแปลงก�รถือครองหลักทรพัย์ ได้มกี�รปฏบิตัติ�มม�ตร� 59 แห่ง 

พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่�ง

เคร่งครัด คือก�รร�ยง�นธุรกรรมก�รซื้อข�ยหุ้นของบริษัท และ
สถ�นก�รณ์ก�รถือครองหุ้นของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลนุติภิ�วะทุกคร้ังเม่ือมกี�รเปลีย่นแปลงต่อเลข�นกุ�รบรษิทั เพือ่ 

เลข�นกุ�รบรษิทัจะได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รถอืครองหุน้ดงักล่�วต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมก�รบริษทัเพ่ือทร�บล่วงหน้�

2.2 การกำากบัดแูลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจซึ่งอ�จเกิดสถ�นก�รณ์ที่มีผลประโยชน์

ส่วนตนของกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นทุกระดบัขัดแย้งกบัผล 
ประโยชน์ของบรษัิทฯ คว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์น้ัน อ�จเกดิขึน้ได้ 
หล�ยรูปแบบ ดงันัน้ เพือ่ผลประโยชน์สูงสดุของบริษทัฯ โดยปร�ศจ�ก 
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้�ม�เก่ียวข้อง บรษัิทฯ จึงได้กำ�หนดแนวท�งท่ี 

ทกุคนพงึถอืปฏิบตั ิดังน้ี

 • กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ต้องไม่รับเงินหรอืประโยชน์  

  ตอบแทนใดๆ เป็นก�รส่วนตวัจ�กลกูค้� คูค้่� ของบริษทัฯ หรือ 

  จ�กบคุคลใด อันเน่ืองจ�กก�รทำ�ง�นในน�มบรษัิทฯ

 • ก�รมส่ีวนได้เสยี และผลประโยชน์ขัดกนั บคุล�กรของบรษิทัฯ 

  ไม่พึงปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่�จจะก่อให้เกิดคว�มขดัแย้งท�ง 

  ผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่�ตนเองมีส่วนได้ 

  เสีย หรือผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม่ ห�กมีจะต้อง 

  ปฏบิตัติ�มกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องอย่�งเคร่งครดั  

 • บรษัิท ฯ ต่อต้�นและไม่สนบัสนนุก�รทุจรติคอร์รปัชัน่ ก�รเรยีก 

   ก�รรับของขวัญ หรอืประโยชน์ใด ๆ ก�รให้ของขวญั ทรพัย์สิน  

  หรอืประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหม�ะสม  อนัอ�จมีผลกระทบต่อก�ร 

  ปฏิบัติหน้�ที่ ห�กพบก�รกระทำ�ดังกล่�ว หรือพบก�รทุจริต  

  แสวงห�ประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษต�มระเบียบข้อ 

  บงัคับของบรษัิท

 • บรษัิท ฯ จดัให้มกี�รให้มกี�รฝึกอบรมแก่พนกัง�นทุกคน โดย 

  จดัอบรมปีละ 1 ครัง้ และก�รปฐมนิเทศน์พนักง�นใหม่ เพือ่ให้ 

  คว�มรูเ้กีย่วกับนโยบ�ยและแนวปฏบัิติ ในก�รต่อต้�นก�รทจุรติ 

  คอร์รัปชัน่ของบรษัิท

2.3 การทำาธรุกิจใดๆ กบับริษทัฯ และบรษิทัย่อย

 ก�รทำ�ธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในน�มส่วนตัว 

ครอบครัว หรอืในน�มนติิบคุคลใดๆ ท่ีกรรมก�ร ผู้บรหิ�ร และพนักง�น 

นัน้มส่ีวนได้ส่วนเสยี จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสยีต่อบริษทัฯ ก่อน 

เข้�ทำ�ร�ยก�ร อกีทัง้ห้�มกรรมก�ร ผู้บรหิ�ร และพนกัง�น ทีม่ส่ีวน

ได้เสียเป็นผู้อนุมตัใินก�รตกลงเข้�ทำ�ร�ยก�รหรอืกระทำ�ก�รใดๆ ใน

น�มบริษัทฯ ผู้ทำ�ร�ยก�รในน�มบริษัทฯ มีหน้�ที่ตรวจสอบคว�ม

สมัพนัธ์ของคูค้่�ว่�เกีย่วข้องกบักรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นหรอืไม่ 

ก่อนทำ�ร�ยก�ร เพือ่ป้องกนัคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่�จ

เกิดขึ้น ทั้งนี้ นิย�มของคว�มสัมพันธ์ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์เรื่อง 

“ก�รเปิดเผยข้อมลูและก�รปฏบัิตขิองบรษิทัจดทะเบยีนในร�ยก�รที่

เกีย่วโยงกนั” ภ�ยใต้ประก�ศของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์

2.4 การทำารายการระหว่างกัน

 ในกรณทีีม่กี�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกนั บริษัทฯ จะดแูลให้ก�รเข้�

ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกนัทกุร�ยก�รจะต้องผ่�นก�รพจิ�รณ� และอนมุติั 

โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสีย่งและคณะกรรมก�ร 

บรษัิท ต�มลำ�ดบั โดยก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่ก่ียวโยงกนั เป็นไปต�ม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�ร ต�มประก�ศตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์ และตล�ด

หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และคำ�นงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ โดยผู้ทีมี่ 

ส่วนได้เสยีจะต้องไม่มส่ีวนในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รทีต่นมีคว�มขดัแย้ง 

ท�งผลประโยชน์ และให้มกี�รเปิดเผยข้อมลูร� ยก�รระหว่�งกนัไว้

ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดงร�ยก�รข้อมลูประจำ�ปี (แบบ 56-1)
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2.5 การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ

 บรษัิทฯ กำ�หนดให้กรรมก�รและผูบ้รหิ�ร รวมถงึคูส่มรสและบตุร

ทีย่งัไม่บรรลนุติภิ�วะ มหีน้�ทีร่�ยง�นก�รมส่ีวนได้เสยีของตนเองและ 

ของบคุคลทีม่คีว�มเกีย่วข้องทีเ่ข้�ข่�ยก�รมส่ีวนได้เสยี ร�ยก�รทีเ่กีย่ว 

โยงกนั หรอืร�ยก�รทีเ่กีย่วกบัก�รได้ม�และจำ�หน่�ยไปซึง่สินทรพัย์

ของตนเองและผู้ทีเ่กีย่วข้อง โดยให้ยดึแนวปฏบัิตติ�มกฎระเบยีบของ 

คณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุและตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบรษัิทฯ  หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิ�รณ�

อนมุติัทกุครัง้ก่อนทำ�ร�ยก�ร โดยกรรมก�รผูม้ส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้�ร่วม

พจิ�รณ� หรอืไม่มสิีทธอิอกเสียงในก�รลงมติในว�ระท่ีเกีย่วกบัก�รมี

ส่วนได้เสยีของตน

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษัิทฯ ให้คว�มสำ�คญักับสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของบรษัิทฯ

ไม่ว่�จะเป็นสทิธทิีก่ำ�หนดโดยกฎหม�ย หรอื โดยข้อตกลงทีท่ำ�ร่วมกนั

โดยตระหนกัว่�คว�มสมัพนัธ์ และคว�มร่วมมอืท่ีดรีะหว่�งบรษิทัฯ 

กบัผู้มส่ีวนได้เสยีเป็นปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิให้บรษิทัฯ ส�ม�รถเจรญิ

เตบิโตได้อย่�งย่ังยนื

3.1 การปฏบิติัต่อผู้มีส่วนได้เสยี

 บรษัิทให้คว�มสำ�คัญกับสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของบรษัิท ไม่

ว่�จะเป็นสทิธท่ีิกำ�หนดโดยกฎหม�ย หรอื โดยข้อตกลงทีท่ำ�ร่วมกนั 

โดยตระหนกัว่�คว�มสมัพนัธ์ และคว�มร่วมมอืทีดี่ระหว่�งบรษัิทกบั

ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิให้บรษัิทส�ม�รถเจรญิเตบิโต

ได้อย่�งยัง่ยนื

 3.1.1 ผูถ้อืหุ้น

 สิทธิ์และก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   ปกป้องผล

ประโยชน์และสทิธิข์องผูถ้อืหุ้น  ซึง่รวมถงึสทิธ์ิในก�รได้รบัเงนิปันผล

และรับทร�บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจ�กบริษัทฯ ในเวล�อัน

สมควรอย่�งสมำ�่เสมอ  นอกจ�กนีบ้รษิทัฯ ยงัมหีน้�ทีเ่ผยแพร่ข้อมลู

อย่�งโปร่งใสและแสดงคว�มรับผิดชอบของฝ่�ยบริห�รผ่�นก�รจัด

ประชมุของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ รบัผดิชอบในก�รให้คว�มสำ�คญักับสทิธิ์

ทีป่ร�ศจ�กอคตแิละปฏบัิติต่อผูถ้อืหุน้ทกุคนอย่�งเท่�เทียมกนั

 3.1.2 พนกังาน

 พนกัง�นถอืเป็นปัจจยัสำ�คญัในก�รดำ�เนนิธุรกจิ  ไม่ว่�จะเป็นใน

ส่วนง�นใด ฝ่�ยใดก็ต�ม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในก�รส่งเสริมและ 

สนบัสนนุ  และจงูใจให้พนักง�นดำ�เนนิง�นเพือ่ประโยชน์สงูสุดของ

บรษัิทฯ ปฏบัิตงิ�นอย่�งเตม็คว�มส�ม�รถ  โดยได้กำ�หนดเป็นแนว

ท�งในก�รปฏบัิติทีดี่  และมุง่มัน่ท่ีจะพัฒน�และสร้�งคว�มเช่ือมัน่ให้

กบัพนกัง�นทกุระดับชัน้  

 3.1.3 ลกูค้าและผูบ้รโิภค

 ลกูค้�และผูบ้รโิภค ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสนิค้�หรอืบรกิ�รต่�ง ๆ  ของธรุกจิ 

ทำ�ให้ธุรกิจมีร�ยได้ ตลอดจนมีกำ�ไร ส�ม�รถทำ�ให้ธุรกิจดำ�รงอยู่ได้ 

อย่�งยัง่ยนืนัน้  บรษิทัฯ  จงึต้องมแีนวท�งและหลกัปฏบิตัใินก�รสร้�ง 

คว�มพงึพอใจในทุกด้�นให้แก่ลกูค้�และผูบ้ริโภค  

 3.1.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้

 บรษัิทฯ ให้คว�มสำ�คญัในก�รจดัซ้ือ จดัห� ซึง่เป็นกระบวนก�รใน

ก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยและคณุภ�พสินค้�และบริก�รทีจ่ะนำ�ม�ใช้ในก�ร

ดำ�เนนิง�นต่�ง ๆ  โดยคำ�นงึถึงคว�มซือ่สตัย์  โปร่งใส และผลประโยชน์

ร่วมกันกับคูค้่� และ/หรือเจ้�หน้ี ต�มกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด

 3.1.5 คู่แข่ง

 ในก�รดำ�เนนิธุรกจิ  คูแ่ข่งท�งก�รค้�คอืปัจจัยหน่ึงทีท่ำ�ให้ธรุกจิ

เกดิก�รแข่งขันระหว่�งกนัต�มภ�วะก�รเติบโตของตล�ด  หรือบ�ง

กรณอี�จะต้องมคีว�มร่วมมอืระหว่�งกนัในก�รทำ�กจิกรรมอย่�งหนึง่

อย่�งใด   ดงันัน้ เพ่ือให้ธรุกจิดำ�เนนิต่อไปด้วยดใีนภ�วะก�รแข่งขันนัน้

จะต้องคำ�นงึถึงคว�มชอบธรรมเป็นหลกั ไม่บิดเบอืนข้อมลู ใส่ร้�ย หรือ

ใช้วธิอีืน่ใดท่ีไม่ถูกต้องต�มกฎกตกิ�

 3.1.6 ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน  

เสมือนเป็นภ�รกิจหลักที่จะสร้�งสรรค์โครงก�รและกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์  โดยมุง่เน้นให้เกดิก�รพัฒน�สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม รวม 

ท้ังสนับสนนุด้�นก�รศกึษ� สนบัสนนุกิจกรรมท่ีเป็นส�ธ�รณะ
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3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด หรอื ข้อร้องเรยีน 

(Whistle-Blowing Service)

 บรษัิทฯ สนบัสนนุให้พนกัง�นและผูมี้ส่วนได้เสีย ช่วยกันสอดส่อง 

ดแูล ห�กพบก�รกระทำ�ใดๆ ทีผ่ดิหลกัธรรม�ภบิ�ล ผิดจรรย�บรรณ 

ผดิกฎระเบยีบและข้อบงัคับของบรษัิทฯ ผดิกฎหม�ย ก�รกระทำ�ที่

เป็นก�รละเมดิสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสยี หรอือ�จก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ย 

แก่บริษทัฯ ให้พนกัง�นหรือผูม้ส่ีวนได้เสยีแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผดิ

โดยส่งเรื่องพร้อมเอกส�รหรือหลักฐ�น ระบุชื่อ-น�มสกุลของผู้แจ้ง 

(ห�กมไิด้ระบุช่ือน�มสกุล เรือ่งดังกล่�วอ�จไม่ได้รับก�รพจิ�รณ�) เพือ่ 

คว�มสะดวกในก�รตดิต่อและสอบถ�มข้อมลูเพิม่เตมิ ให้กับประธ�น

กรรมก�รตรวจสอบ โดยส่งด้วยตนเอง อ-ีเมล์ หรอืส่งไปรษณีย์ ม�ที่

กล่องรบัแจ้งเรือ่งร้องเรียน ระบ ุ  

 เรยีน   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ หรอื กรรมก�รอิสระ  

   ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 

   บรษัิท ศรวีชัิยเวชววัิฒน์ จำ�กดั (มห�ชน)   

   เลขท่ี 74/5 หมูท่ี ่4 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลอ้อมน้อย  

   อำ�เภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรส�คร 74130  

   โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 4526   

   E-mail : virah@vichaivej.com    

  หรือ สำ�นกัง�นเลข�นกุ�รบรษัิท     

   บรษัิท ศรวีชัิยเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน)   

   เลขท่ี 74/5 หมูท่ี ่4 ตำ�บลอ้อมน้อย    

   อำ�เภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรส�คร 74130 

  โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 1707   

 E-Mail:  shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com  

 ขั้นตอนก�รพิจ�รณ� เมื่อประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ หรือ

กรรมก�รอิสระได้รับข้อร้องเรียน ให้พิจ�รณ�เบื้องต้นว่�มีมูลกระทำ� 

คว�มผิดหรือไม่ ห�กพบว่�มีมูลให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมก�รตรวจ 

สอบเพื่อพิจ�รณ�และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขั้นต้นให้ผู้แจ้งทร�บภ�ยใน 

14 วันนับแต่วันรับเรื่อง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บ 

และพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไปทั้งนี้ ให้คุ้มครองปกป้องพนักง�นหรือ 

ผู้แจ้งเบ�ะแสในก�รกระทำ�คว�มผิดโดยไม่มีก�รเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่

ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รพิจ�รณ�รับเรื่องร้องเรียน 

และห้�มมิให้บริษัทพิจ�รณ�ลงโทษพนักง�นผู้แจ้งเพร�ะเหตุเนื่องจ�ก 

ก�รแจ้งเบ�ะแสดังกล่�ว

 ในปี 2559 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนก�รกระทำ�ผิด

ทุจริต (Fraud) หรือก�รกระทำ�ผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อ

เสียงในท�งลบของบริษัทฯ อันเนื่องม�จ�กก�รบริห�รง�นของคณะ

กรรมก�ร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รล�ออก อันเนื่อง 

ม�จ�กก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ผิดพล�ดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณี 

พิพ�ทท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจแต่ประก�รใด 

3.3 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ

 คณะกรรมก�รบริษัท เค�รพสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผูอ้ืน่ 

โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รที่มีลักษณะเป็นก�ร

ละเมิดทรพัย์สนิท�งปัญญ�และง�นอนัมลีขิสทิธิข์องผู้อืน่ ซึง่แสดงถึง 

เจตน�รมณ์ของบริษทัฯ ในก�รดำ�เนนิธุรกจิด้วยคว�มเป็นธรรม เค�รพ

และปฏิบตัติ�มกฎหม�ยทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิท�งปัญญ� โดยมนีโยบ�ย 

และแนวท�งในก�รปฏิบตั ิดังนี้

 1. พนักง�นต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหม�ย ข้อบังคับที่

เก่ียวข้องกบัสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ทีถ่กูต้อง โดยจะไม่ละเมิดนำ�

สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ทีถ่กูต้องและมีผลบังคบัใช้ของบคุคลอืน่ไป

ใช้ในท�งทีผิ่ด

 2. พนกัง�นทีน่ำ�ผลง�นหรอืข้อมูลอนัเป็นสิทธขิองบคุคลภ�ยนอก

ทีไ่ด้รับม� หรือ ทีจ่ะนำ�ม�ใช้ภ�ยในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพือ่ให้

มัน่ใจว่�จะไม่ละเมดิทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบคุคลอืน่

 3. พนักง�นที่ใช้ง�นเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ 

ซอฟต์แวร์ต�มข้ออนญุ�ตของเจ้�ของลิขสิทธ์ิ และเฉพ�ะท่ีได้รบัอนญุ�ต 

ให้ใช้ง�นภ�ยในบรษิทัฯ เท่�นัน้ เพือ่ป้องกนัปัญห�ก�รละเมดิทรพัย์สนิ 

ท�งปัญญ�

3.4 การไม่เกีย่วข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน  

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คญัในหลักสทิธมินษุยชน โดย

ก�รยดึมัน่ในก�รดำ�เนินธรุกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย รวม

ทัง้หลกัสทิธมินุษยชน ซ่ึงเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐ�นทีม่นุษย์เกดิม�พร้อมกบั 

คว�มเสมอภ�ค คว�มเท่�เทยีมกนัในแง่ของศักด์ิและสทิธ์ิ โดยไม่คำ�นงึ

ถงึคว�มแตกต่�งในเรือ่งถิน่กำ�เนดิ เชือ้ช�ต ิ สญัช�ต ิ สผีวิ เพศ ศ�สน�

อ�ย ุ ภ�ษ� สถ�นภ�พท�งก�ยภ�พและสขุภ�พ และสถ�นะของบุคคล 

ฐ�นะท�งเศรษฐกจิหรอืสงัคม และคว�มเชือ่ท�งสังคม ก�รศกึษ�อบรม 

หรอืคว�มคดิเหน็ ก�รเมอืงโดยไม่กดีกนั ไม่เลอืกปฏบัิตแิก่ผู้หน่ึงผู้ใด 

รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รตระหนักและสำ�นึกในสิทธิหน้�ที่และคว�มรับ

ผิดชอบของตนท่ีมีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยมีนโยบ�ยและแนวท�ง

ในก�รปฏบิตั ิดงันี้

 1.  ส่งเสรมิก�รปฏบิติัต�มข้อกำ�หนดด้�นสทิธมินุษยชนและปฏบิตัิ 

ต�มหลักก�รสทิธมินษุยชนอนัเป็นม�ตรฐ�นส�กล ให้ครอบคลุมทกุ

แผนกท่ัวท้ังกิจก�ร ไม่ว่�จะเป็น พนกัง�น ชุมชนและสังคมรอบข้�ง 

กำ�หนดให้มช่ีองท�งร้องเรยีน วธิพีจิ�รณ� ก�รเยยีวย� อย่�งเหม�ะสม 

 2.  สิทธิผู้ป่วย โรงพย�บ�ลได้ปฏิบัตติ�มประก�ศรบัรองสทิธขิอง 

ผู้ป่วย ซึ่งถือว่�เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับคว�มช่วยเหลือทั้งในด้�น 

ร่�งก�ย จติใจ ตลอดจนก�รได้รับรูข้้อมลูต่�ง ๆ ฉะนัน้ผูป่้วยจึงเป็น 

บคุคลสำ�คญัท่ีจะต้องได้รบัก�รพทิกัษ์สิทธ ิเพือ่ให้คว�มสัมพนัธ์ระหว่�ง

โรงพย�บ�ลกับผูป่้วย ต้ังอยู่บนพืน้ฐ�นเข้�ใจอนัดีและเป็นท่ีไว้ว�งใจ

ซึง่กันและกัน 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บรษัิทให้คว�มสำ�คญักบัก�รเปิดเผยข้อมลูท่ีสำ�คญัเกีย่วกับบรษิทัฯ

อย่�งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวล�  ซึง่รวมถงึข้อมลูท่ีสำ�คญั เช่น ฐ�นะ

ท�งก�รเงนิ  ผลก�รดำ�เนนิง�น โครงสร้�งก�รถือหุน้  และแนวท�ง

ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษัิท ดังน้ี

  •  ระบบข่�วของตล�ดหลกัทรพัย์ฯ

  •  ร�ยง�นประจำ�ปี (Annual Report) และแบบแสดงร�ยก�ร 

      ข้อมลูประจำ�ปี (แบบ 56-1)

  •  เว็บไซต์ของบรษิทัฯ (www.vichaivej.com)

 

4.3 นโยบายการให้ข้อมลูข่าวสาร หรอืให้สัมภาษณ์ต่อสือ่มวลชนหรอื 

ต่อสาธารณชน 

 บรษิทัฯ มนีโยบ�ยให้ข้อมลูข่�วส�ร สือ่โฆษณ� หรอืสือ่ประช�สัมพนัธ์ 

อย่�งถกูต้อง ชดัเจน เป็นธรรม ไม่บดิเบอืนคว�มจรงิ โดยมุ่งเน้นก�ร

สือ่ส�รและสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องเกีย่วกับบรษิทัฯ ให้แก่ผูมี้ส่วน

ได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งครบถ้วน ทันเวล� และเท่�เทยีมกนั 

4.4 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์ 

 บริษัทฯ มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัท และประธ�นเจ้�หน้�ที ่

บรหิ�รก�รเงินเป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ทำ�หน้�ทีเ่ป็นนกัลงทนุสมัพนัธ์

และให้สำ�นกัง�นเลข�นกุ�รบรษิทัฯ รบัผดิชอบในก�รเปิดเผยข้อมลู

และข่�วส�รกจิกรรมต่�ง  ๆของบรษิทัฯ กบั ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ 

และประช�ชนทัว่ไป ผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น เว็บไซต์ของบรษิทัฯ อกีทัง้ 

บรษัิทฯ ได้จัดทำ�คำ�อธบิ�ยและวเิคร�ะห์ของฝ่�ยจดัก�ร (Manage-

ment Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้

รบัทร�บข้อมลูและเข้�ใจผลประกอบก�รได้ดย่ิีงขึน้ ซึง่ก�รให้ข้อมลู

ใดๆ เกีย่วกบับรษิทัฯ ต้องอยูบ่นพ้ืนฐ�นข้อมูลทีเ่ป็นจริง ถกูต้อง และ

ปฏบิตัด้ิวยคว�มระมดัระวัง ผูท้ีไ่ม่มหีน้�ทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รับมอบหม�ย 

ไม่ส�ม�รถให้ข้อมูลข่�วส�รหรือให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อ

ส�ธ�รณชนใดๆ เกีย่วกบัหรอืพ�ดพงิบรษิทัฯ ไม่ว่�ในด้�นใด อนัอ�จ

ส่งผลกระทบต่อช่ือเสยีง และก�รดำ�เนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 

 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนส�ม�รถตดิต่อสำ�นกัง�นเลข�นกุ�รบรษัิทเพือ่ตดิต่อ

นกัลงทุนสมัพนัธ์ได้ท่ี โทรศพัท์ 0 2441 7899 ต่อ 1707,1708 หรือ

ท่ีอเีมล์ shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com

 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมก�รดูแลให้มกี�รเปิดเผยข้อมลูสำ�คญัของบรษิทัฯ ทัง้

ข้อมลูท�งก�รเงนิและข้อมูลทีไ่ม่ใช่ท�งก�รเงนิ อย่�งถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวล� และโปร่งใส ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก�ร 

เกี่ยวกับก�รเปิดเผยส�รสนเทศ และก�รปฏิบัติก�รใดๆ ของบริษัท 

จดทะเบยีน รวมถงึแนวท�งปฏบัิตเิกีย่วกับก�รเปิดเผยส�รสนเทศของ 

บรษัิทจดทะเบียน ของประก�ศตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 

หน่วยง�นอืน่ของรัฐ 

 โดยในปี 2559 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รท่ีดี ไม่มีประวัตกิ�รส่งร�ยง�นต�มม�ตร� 56 ทัง้ แบบ 56-1 

และแบบ 56-2 และร�ยง�นท�งก�รเงนิท้ังร�ยไตรม�สและร�ยปีล่�ช้� 

 

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องท�งในก�รเผยแพร่ข้อมูลอย่�งหล�กหล�ย 

เพือ่ให้ผูใ้ช้ส�ม�รถเข้�ถงึข้อมลูได้อย่�งเท่�เทยีมกัน โดยเผยแพร่ข้อมลู 

ท้ังในรูปแบบภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษ ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดงันี้ 
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 บรษิทัให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทและหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รใน 

ก�รช้ีแนะทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นของบริษทั ก�รติดต�มดูแลก�รทำ�ง�น

ของฝ่�ยจัดก�ร และก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต�มหน้�ที่ของคณะ

กรรมก�รทีม่ต่ีอบรษิทัและผูถ้อืหุน้  ดังน้ี

5.1 การจดัประชมุคณะกรรมการ

 5.1.1 การเข้าร่วมประชุม 

 คณะกรรมก�รบริษทัฯ กำ�หนดให้มีก�รประชุมเป็นประจำ�ทกุเดอืน

โดยมกี�รกำ�หนดต�ร�งก�รประชมุไว้ล่วงหน้�ทุกปี และกำ�หนดให้เป็น

วนัศกุร์ท่ี 3 ของทุกเดอืน (แต่ต้องไม่น้อยกว่� 6 ครัง้ต่อปี) โดยหน่วย

ง�นเลข�นุก�รบริษัทฯ ได้จัดส่งกำ�หนดก�รและว�ระก�รประชุม

คณะกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้� อย่�งไรก็ต�ม ก�รกำ�หนดวัน เวล�

ประชุมอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม ขึ้นอยู่กับคว�ม

สำ�คญัของว�ระก�รประชมุทีจ่ะต้องนำ�เข้�พจิ�รณ� 

 5.1.2 การพจิารณากำาหนดวาระการประชุม 

 ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�รผูจ้ดัก�ร 

ร่วมกันพจิ�รณ�เลอืกเร่ืองเข้�ว�ระก�รประชมุคณะกรรมก�ร โดยดใูห้ 

แน่ใจว่�เรือ่งท่ีสำ�คญัได้นำ�เข้�รวมไว้แล้ว โดยเปิดโอก�สให้กรรมก�ร

แต่ละคนมอีสิระท่ีจะเสนอเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เข้�สูว่�ระ

ก�รประชมุ 

 5.1.3 เอกสารการประชุม 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้สำ�นกัง�นเลข�นกุ�รบรษิทัฯ

เป็นผู้จดัเตรยีมเอกส�รประกอบก�รประชมุ และข้อมลูทีจ่ำ�เป็นต่อก�ร

ตดัสนิใจในแต่ละว�ระ และจดัส่งให้กรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้�อย่�ง

น้อย 7 วนัทำ�ก�รก่อนก�รประชมุ เพ่ือให้กรรมก�รพจิ�รณ�เป็นก�ร

ล่วงหน้�และมเีวล�เพยีงพอในก�รศึกษ�ข้อมลู 

 5.1.4 การดำาเนนิการประชมุ 

 ประธ�นกรรมก�รเป็นผูจั้ดสรรเวล�อย่�งเพยีงพอในก�รพิจ�รณ� 

ในแต่ละว�ระของก�รดำ�เนนิก�รประชุม 

 5.1.5 การเชญิฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ 

 คณะกรรมก�รบริษทัฯ ส่งเสรมิให้มกี�รเชิญฝ่�ยจดัก�รระดบัสงู 

เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร เพ่ือให้ร�ยละเอยีดเพ่ิมเตมิในฐ�นะที่

เกีย่วข้องกบัปัญห�โดยตรง

 5.1.6 การประชมุของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมก�รบริษทัฯ สนบัสนนุให้กรรมก�รทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิ�ร

ได้มีโอก�สประชุมระหว่�งกนัเองต�มคว�มจำ�เป็น เพือ่อภปิร�ยปัญห�

ต่�งๆ เกีย่วกบัก�รจัดก�รทีอ่ยูใ่นคว�มสนใจ โดยไม่มฝ่ี�ยจัดก�รร่วม

ด้วย และควรแจ้งให้กรรมก�รผู้จัดก�รทร�บถึงผลก�รประชุมด้วย

5.2 การประเมนิผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อย และประธานกรรมการบรหิาร

 บรษัิทฯ ได้จดัให้มกี�รประเมนิคณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�ร 

ชดุย่อย และประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร อย่�งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้ 

เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลก�รประเมนิในภ�พรวมไว้ในร�ยง�น 

ประจำ�ปี 

 5.2.1 การประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการ 

 หลกัเกณฑ์ 

      บริษัทฯ จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�ร

บริษัท เป็นประจำ�ทุกปี อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวท�งก�ร

ประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร จ�กตล�ดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับลักษณะและโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร เพือ่ 

ใช้เป็นกรอบในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นในหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 

บริษัท และส่งเสริมให้มีก�รร่วมกันพิจ�รณ�ผลง�นและปัญห� ใน

ประเดน็ต่�งๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ และก�รกำ�กบั

ดแูลกิจก�รท่ีด ีและให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลก�รประเมนิ 

ในภ�พรวมไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี 

 หวัข้อในก�รประเมนิผลก�รปฏบัิติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร ร�ย

คณะ มีดงันี้ 

 1. โครงสร้�งและคณุสมบัติของคณะกรรมก�ร

 2. บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร

 3. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

 4. ก�รทำ�หน้�ท่ีของกรรมก�ร

 5. คว�มสมัพนัธ์กบัฝ่�ยจัดก�ร

 6. ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพฒัน�ผูบ้ริห�ร

 หัวข้อในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รร�ย

บุคคล มดีงันี้ 
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 1. โครงสร้�งและคุณสมบติัของคณะกรรมก�ร

 2. ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

 3. บทบ�ท หน้�ที ่และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร

 ขัน้ตอน 

 บรษิทัฯ จัดให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏิบติัง�นของคณะกรรมก�ร

เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม� โดย

เลข�นกุ�รบรษิทัจะจดัส่งแบบก�รประเมนิดงักล่�วให้กรรมก�รแต่ละ 

ท่�น เพือ่ทำ�ก�รประเมนิผลก�รปฏบัิติง�น และนำ�ผลก�รประเมินไป 

ห�รือในทีป่ระชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทัง้น้ีสำ�หรับข้อเสนอแนะต่�งๆ

ทีไ่ด้รบัจ�กก�รประเมินผลก�รปฏิบติัง�นของคณะกรรมก�ร บรษิทัฯ 

จะนำ�ม�ใช้ในก�รปรบัปรงุประสทิธิผลของก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร 

 ผลการประเมิน ประจำาปี 2559

  ผลก�รประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�นคณะกรรมก�ร ร�ยคณะ ประจำ�ปี

2559 แบ่งออกเป็น 6 หวัข้อหลกั จำ�นวน 60 เรือ่ง ดงันี้

  •  อยูใ่นระดบั 4 คอื เห็นด้วยอย่�งม�ก หรอืมกี�รดำ�เนนิก�รใน

เรือ่งนัน้อย่�งดีเยีย่ม 55 เร่ือง 

  •  อยูใ่นระดับ 3 คือ เหน็ด้วยค่อนข้�งม�ก หรอืมีก�รดำ�เนนิก�ร

ในเร่ืองนัน้ด ี5 เร่ือง ดังน้ี

 ผลก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร ร�ยบุคคล ประจำ�ปี 

2559 แบ่งออกเป็น 3 หวัข้อหลกั 11 เร่ือง 

  •  อยูใ่นระดับ 4 คือ เหน็ด้วยอย่�งม�ก หรือมกี�รดำ�เนนิก�รใน

เรือ่งนัน้อย่�งดีเยีย่ม ทัง้ 11 เร่ือง

 5.2.2 การประเมินผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการชุดย่อย 

 หลกัเกณฑ์ 

 คณะกรรมก�รบริษทั จดัให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�นของ 

คณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจำ�ทกุปี อย่�งน้อยปีละ 1 

ครัง้ ในหวัข้อเกีย่วกับ คว�มเป็นผูน้ำ� บทบ�ทหน้�ท่ี และคว�มรบัผดิ

ชอบ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รปฏบิติั ก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

ก�รบรหิ�รง�น และคว�มสัมพนัธ์กับผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

 ขัน้ตอน 

 บรษัิทฯ จดัให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏบิติัง�นของคณะกรรมก�ร

ชดุย่อยแต่ละคณะ เพือ่ประเมนิถงึก�รดำ�เนนิง�นในปีทีผ่่�นม� โดย

เลข�นุก�รบรษิทัจะจดัส่งแบบก�รประเมนิดงักล่�วให้กรรมก�รแต่ละ 

ท่�นเพือ่ทำ�ก�รประเมนิผลก�รปฏบัิติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย

แต่ละคณะ และนำ�ผลก�รประเมินไปห�รือในทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ  

 ผลการประเมิน ประจำาปี 2559

 ผลก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ยคณะ 

ประจำ�ปี 2559 แบ่งออกเป็น 3 หวัข้อหลัก 36 เร่ือง 

 •  อยูใ่นระดบั 4 คือ เหน็ด้วยอย่�งม�ก หรอืมีก�รดำ�เนนิก�ร

ในเรือ่งนัน้อย่�งดีเยีย่ม 34 เรือ่ง

 •  อยูใ่นระดบั 3คือ เหน็ด้วยค่อนข้�งม�ก หรอืมกี�รดำ�เนนิก�ร

ในเร่ืองนัน้ด ี2 เรือ่ง ดังนี้

 5.2.3 การประเมนิผลการปฏบิติังานประธานกรรมการบรหิารหลกัเกณฑ์ 

 คณะกรรมก�รบริษทั จัดให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�นของ

ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร เป็นประจำ�ทกุปี อย่�งน้อยปีละ 1 ครัง้ ใน

หวัข้อเกีย่วกับ คว�มเป็นผูน้ำ� ก�รกำ�หนดและปฏบิติัต�มแผนกลยทุธ์ 

ก�รว�งแผนและผลปฏบิตัทิ�งก�รเงนิ คว�มสมัพันธ์กบัคณะกรรมก�ร 

คว�มสมัพนัธ์กบัภ�ยนอก ก�รบรหิ�รง�นและคว�มสมัพันธ์กบับคุล�กร 

ก�รสบืทอดตำ�แหน่ง คว�มรูด้้�นผลติภณัฑ์และบริก�ร ก�รบริห�ร

คว�มเสีย่งและก�รควบคุมภ�ยใน ก�รกำ�กับดแูลกจิก�ร และคณุลกัษณะ

ส่วนตวั โดยใช้แนวท�งก�รประเมนิจ�กตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 ขัน้ตอน 

 บรษัิทฯ ได้มกี�รจดัตัง้คณะอนกุรรมก�รประเมนิผลง�นประธ�น

เจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รขึน้ เพือ่ประเมนิก�รดำ�เนนิง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่

บรหิ�รในปีท่ีผ่�นม� และนำ�ผลก�รประเมินไปห�รอืในทีป่ระชมุคณะ

กรรมก�รบรษัิท และกำ�หนดคว�มเหม�ะสมของค่�ตอบแทนต่อไป

 ผลการประเมนิ ประจำาปี 2559 

 ส่วนท่ี 1 ประเมนิผลง�นด้�นก�รเงนิ  (คะแนนประเมนิ คิดเป็น

ร้อยละ 70) แบ่งเป็น 2 ข้อ ย่อย

 •  ก�รบรหิ�รร�ยได้ ปี 2559 ได้คะแนนประเมินคดิเป็นร้อยละ 30 

 •  คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรสทุธ ิได้คะแนนประเมนิคดิเป็นร้อยละ 35 

ส่วนท่ี  2  ประเมนิผลง�นด้�นก�รขย�ยกจิก�รและก�รลงทนุ 

(คะแนนประเมนิ คดิเป็นร้อยละ 30)    

 •  ก�รขย�ยกจิก�ร และก�รลงทนุ ได้คะแนนประเมินคดิเป็นร้อยละ 30

 ซึ่งผลก�รประเมินผลง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO)  

ประจำ�ปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95  เป็นผลก�รประเมิน

ในระดับ  “ดีเยี่ยม”
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5.3 การพฒันากรรมการและผู้บรหิาร 

 5.3.1 การอบรมสำาหรบักรรมการและผู้บรหิาร 

 บริษัทส่งเสริมให้กรรมก�รพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมก�รเข้�ร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้�ร่วมกิจกรรมสมัมน�

ทีเ่ป็นก�รเพ่ิมพนูคว�มรู้ในก�รปฏิบติัง�น

การอบรม สมัมนา สำาหรบักรรมการและผู้บรหิารประจำาปี 2559 

 5.3.2 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง 

 คณะกรรมก�รบริษทัได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน เป็นผูรั้บผดิชอบในก�รว�งแผนก�รพฒัน�แลสบืทอด

ตำ�แหน่งเพือ่เตรยีมคว�มพร้อม เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิธรุกิจเป็นไปอย่�งต่อเนือ่ง ในกรณทีีผู่บ้รหิ�รระดับสงูไม่ส�ม�รถปฏิบตัหิน้�ทีไ่ด้ ซึง่คณกรรมก�ร

สรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้จัดให้มแีผนสืบทอดตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร และให้มกี�รทบทวนอย่�งสมำ�่เสมอโดยประเมิน

คว�มสำ�คญัของตำ�แหน่ง ก�รสรรห�และพฒัน� เพือ่ให้มผีูส้บืทอดตำ�แหน่งทีม่คีว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และคณุสมบัตอ่ืินทีต่รงต�ม

คว�มต้องก�รและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 5.3.3 การปฐมนเิทศกรรมการใหม่และการเสรมิความรูใ้ห้กับกรรมการ

 บรษัิทฯ กำ�หนดให้มกี�รปฐมนเิทศกรรมก�รใหม่ทกุครัง้ทีมี่ก�รแต่งต้ังกรรมก�รใหม่ โดยจดัให้มคีูมื่อกรรมก�ร เอกส�รและข้อมลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อก�รปฏบัิตหิน้�ทีข่องกรรมก�รใหม่ รวมถงึก�รจัดแนะนำ�ลกัษณะธรุกจิ และแนวท�งก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และได้มอบหม�ย

ให้เลข�นกุ�รบรษิทัเป็นผูแ้นะนำ�กรรมก�รใหม่ให้ทร�บถึงภ�ระหน้�ท่ีและคว�มรบัผิดชอบของกรรมก�ร 

ชื่อกรรมการ หลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม

ผศ.พญ.ส�ยสณุ ีวนดรุงค์วรรณ

1. CEO CLUB 2016 : CEO Branding & CEO as a Brand Champion 
for Sustainability
2. Using JCI Accreditation and High Reilability Principles to Bring 
Healthcare Quality and Safety
3. Regenerative Medicine From Bench to Bedside Applications

SET

AIA

ASIA-Pacific Biotech

คณุนพพร ตริวัฒนกุล

1. Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9)
2. CG Forum 2/2559 “สจุริต ระมดัระวงั เกร�ะคุม้กนักรรมก�ร”
3. Seminar on “Cyber Security Awareness Training for Senior 
Executive”

PwC Thailand
SET
ACIS

ดร.ศักด� ตัง้จติวฒัน�กร Strategic CFO in Capital Markets SET

ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) IOD
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 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบใน 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยมีนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจเคียงคู่หลัก

คว�มรับผิดชอบต่อ บุคล�กร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ชุมชน และสังคม 

รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจ�กกระบวนก�ร ก�รให้บริก�ร 

ก�รรักษ�พย�บ�ล คว�มปลอดภัยต่อผู้ใช้บริก�ร และสุขภ�พอน�มัย 

ของบุคล�กรทุกระดับ โดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคม ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ซึง่นำ�ไปปฏบัิติอย่�งจรงิจังและต่อเนือ่ง ถอืเป็นพนัธกจิด้�นหนึง่ของบรษิทัฯ 

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รแสดงคว�มรับผิดชอบ

และก�รตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐ�นะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้บริก�ร 

ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รส�ธ�รณสุขแก่ประช�ชนอย่�งม ี

คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กลเคียงคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน

นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility)

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วย

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต�ม 

แนวท�งคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิก�ร 8 ข้อ โดยตล�ดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติ อย่�งเคร่งครัด  เพื่อ 

นำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสังคม

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม    

 1.1 ก�รส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้� ก�รจัดซื้อจัดห�  

และก�รปฏิบัติต่อคู่ค้� ต้องคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส และผล 

ประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้�ต�มกฏหม�ยหรือข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด         

 1.2 ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม ก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้� ต้อง

คำ�นึงถึงคว�มชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้�ย หรือใช้

วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มกฏกติก� 

 1.3 สิทธิ์และก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   ปกป้อง

ผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในก�รได้รับเงิน 

ปันผลและรับทร�บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจ�กบริษัทในเวล� 

อันสมควรอย่�งสมำ่�เสมอ  นอกจ�กนี้บริษัทยังมีหน้�ที่เผยแพร่ข้อมูล

อย่�งโปร่งใสและแสดงคว�มรับผิดชอบของฝ่�ยบริห�รผ่�นก�รจัด

ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบในก�รให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิ์

ที่ปร�ศจ�กอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่�งเท่�เทียมกัน

 1.4 คว�มเท่�เทียมและสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงคว�ม 

สำ�คัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่�จะเป็นบุคล�กรภ�ยใน

หรอืผูม้ส่ีวนได้เสียภ�ยนอกองค์กร  เช่น  ผู้ถอืหุน้  ผูร้บับรกิ�ร  เจ้�หนี ้

คู่ค้�  ชุมชน  หน่วยง�นร�ชก�รและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริษัท 

ตระหนักเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รสนับสนุนจ�กผู้มีส่วนได้เสีย  จะสร้�ง

คว�มยั่งยืนและคว�มคงอยู่ขององค์กรในระยะย�ว 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2.1 ก�รมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคล�กรของบริษัทฯ 

ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จจะก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผล

ประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่�ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือ

ผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม่ ห�กมีจะต้องปฏิบัติต�มกฎ

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด             

 2.2 บริษัท ฯ ต่อต้�นและไม่สนับสนุนก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ก�ร 

เรียก ก�รรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ ก�รให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรอืประโยชน์อืน่ใดท่ีไม่เหม�ะสม  อันอ�จมผีลกระทบต่อก�รปฏบิติั 

หน้�ที่ ห�กพบก�รกระทำ�ดังกล่�ว หรือพบก�รทุจริต แสวงห�

ประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษต�มระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน     

 3.1 ส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นสิทธิมนุษยชนและ 

ปฏบัิตติ�มหลกัก�รสทิธมินษุยชนอนัเป็นม�ตรฐ�นส�กล ให้ครอบคลุม 

ทุกแผนกทั่วทั้งกิจก�ร ไม่ว่�จะเป็น พนักง�น ชุมชนและสังคมรอบ

ข้�ง กำ�หนดให้มช่ีองท�งร้องเรยีน วิธพีจิ�รณ� ก�รเยยีวย� อย่�งเหม�ะสม  

 3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพย�บ�ลได้ปฏิบัติต�มประก�ศรับรองสิทธิ

ของผู้ป่วย ซึ่งถือว่�เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับคว�มช่วยเหลือทั้งใน 

ด้�นร่�งก�ย จิตใจ ตลอดจนก�รได้รับรู้ข้อมูลต่�ง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึง 

เป็นบุคคลสำ�คัญที่จะต้องได้รับก�รพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งโรงพย�บ�ลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นเข้�ใจอันดีและเป็น

ที่ไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน  

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
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 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 4.1 เค�รพสิทธิในก�รทำ�ง�น ก�รไม่เลือกปฏิบัติ ก�รไม่ใช้วิธี

บังคับขู่เข็ญลงโทษ ก�รไม่ใช้แรงง�นเด็ก ก�รเค�รพในสิทธิและ

เสรีภ�พในก�รรวมกลุ่มสม�คมเจรจ�ต่อรองต�มกฎหม�ย  

 4.2 ก�รให้คว�มคุม้ครองท�งสงัคม ก�รคุม้ครองสภ�พก�รทำ�ง�น

ของลูกจ้�ง ก�รจ่�ยค่�จ้�งและค่�ตอบแทน วันเวล�ทำ�ง�น ก�ร

หยุดพักผ่อน วันหยุด ก�รลงโทษ ก�รจัดสวัสดิก�ร ก�รรักษ�

พย�บ�ล ก�รให้หลักประกันต่�งๆ

 4.3 ให้คว�มคุ้มครองสุขภ�พและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น 

ส่งเสริมและรักษ�ม�ตรฐ�นคว�มเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่�งก�ยและจิตใจ

   

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค     

 5.1 ผู้รับบริก�รได้รับก�รดูแลสิทธิขั้นพื้นฐ�น เรื่อง ก�รดูแล

สุขภ�พและสุขอน�มัย ก�รกำ�หนดร�ค�สินค้�และบริก�รอย่�งสม

เหตุสมผล ไม่ทำ�ให้เกิดคว�มคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ

สินค้�และบริก�ร ไม่โฆษณ�เกินจริง หรือละไว้ไม่กล่�วถึงข้อมูลอัน

สำ�คัญ ฉล�กสินค้�มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ คำ�เตือน คว�มเสี่ยง

หรืออันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รใช้ผิดวิธี รวมถึงก�รกำ�จัดซ�กผลิตภัณฑ์

หลังใช้ง�น

 5.2 ก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตร�ย

ต่อสุขภ�พของผู้บริโภค

 5.3 ข้อมูลของผู้รับบริก�รทุกท่�นเป็นคว�มลับและจะไม่นำ�ม�

ถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหม�ยกำ�หนด หรือได้รับคว�มยินยอมจ�กผู้รับ

บริก�รโดยตรง

 5.4 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ทั้งก่อนและหลัง

ก�รข�ย ก�รคืนสินค้�ในระยะเวล�ที่กำ�หนด ก�รรับประกันสินค้� 

ก�รเรียกคืนสินค้�หรือหยุดให้บริก�รสินค้�ที่ไม่ปลอดภัยหรือมีปัญห� 

รวมทั้งก�รชดเชยคว�มเสียห�ย มีก�รทบทวนและปรับปรุงก�รรับ

ข้อร้องเรียนอย่�งสมำ่�เสมอ ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นผู้บริโภค ก�รให้

คว�มช่วยเหลือและบริก�รหลังก�รข�ย

 5.5 ก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รของกิจก�รให้เกิดประโยชน์ต่อ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้�และบริก�รก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภ�พ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้ง�นง่�ย มีคุณภ�พ 

ร�ค�สมเหตุสมผล 

 5.6 ก�รให้คว�มรู้และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้�และบริก�ร

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 6.1 ก�รว�งแผน จัดก�รและควบคุมไม่ให้เกิดมลภ�วะในโรง

พย�บ�ลและชุมชน 

 6.2 ก�รใช้ทรัพย�กรและ ก�รควบคุมก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง

เหม�ะสม

    

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
 7.1 สร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตด้�นสุขภ�พ โดยเปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 7.2 สนับสนุนให้เกิดก�รมีส่วนร่วมระหว่�งโรงพย�บ�ลและชุมชน 
ในด้�นก�รศึกษ� 
 7.3 ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ สนับสนุนก�รป้องกันโรคภัย และ
ก�รส่งเสริมสุขภ�พในชุมชน
 7.4 ก�รสร้�งคว�มร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่�งคนในชุมชน

และโรงพย�บ�ล

 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 ก�รสนับสนุนกิจกรรมที่มีก�รสร้�งสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้�งประสิทธิ 

ภ�พและประสิทธิผล เน้นก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มคิดใหม่ๆ ด้วย

คว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม พฒัน�คว�มคดิ คว�มรูใ้หม่ ทีต่่�งไปจ�กเดมิ 

 อ�จครอบคลุมด้�นใดด้�นหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่ง

แวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งประโยชน์ให้แก่กิจก�ร 

หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้�ง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้

มีส่วนได้เสีย 
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การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีผลกระทบด้�นลบต่อ 

สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปต�มหลักก�ร 8 ข้อ ซึ่งอ�จก่อให้เกดิผล

เสยีห�ยต่อบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอย่�งมนียัสำ�คญั

กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 1. โครงก�ร Happy Workplace หรือองค์กรแห่งคว�มสุข 8 

ประก�ร บริษัทฯสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนคว�มสุขใน

ด้�นต่�งๆให้แก่พนักง�น 8 ด้�น คือ  

  •  ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body ท�ง 

   ชมรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสุขภ�พ ภ�ยใต้โครงก�ร 

   “วิชัยเวชสุขภ�พดี ห่�งไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ 95 

   ของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมจะได้รับก�รอบรม ให้มีคว�มรู ้

   คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับดูแลสุขภ�พของตนเอง และร้อยละ 

   80 ของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมท่ีได้รับก�รอบรมแล้ว มี 

   พฤติกรรมก�รดูแลสุขภ�พของตนเองเพิ่มขึ้น โดยมีก�ร 

   วัดผลจ�กก�รประเมินคว�มรู้และผลก�รตรวจสุขภ�พ 

   ของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

  • ชมรมแบ่งปันรอยยิม้ Happy Heart ชมรมทีเ่น้นกิจกรรม 

   นำ้�ใจง�ม อ�ทิเช่น ก�รร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ 

   แก่พนักงง�นและร่วมกับฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลนำ�ของ 

   ขวัญไปมอบให้แก่พนักง�นที่เกิดในวันนั้นๆ และในกรณ ี

   ที่ผู้ป่วยม�พักรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ลตรงกับวันคล้�ย 

   วันเกิด จะมีก�รร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ผู้ป่วยต�ม ward 

   ต่�งๆเพื่อมอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย

  • ชมรมรูจ้กัคดิ รูจ้กัใช้  Happy Money ท�งชมรมจะเน้น 

   ก�รบริห�รเงินให้เกิดคว�มสุข โดยจะมีก�รจัดกิจกรรม 

   ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รบริห�รเงิน มีก�รอบรมผู้เข้�ร่วม 

   กิจกรรมปีละ 2 ครั้ง

  • ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax  

   ชมรมที่เน้นคว�มสุขกับก�รรู้จักผ่อนคล�ยต่อสิ่งต่�งๆ  

   อ�ทิเช่นสอนก�รประดิษฐ์กำ�ไรข้อมูล แหวน และพวง 

   กุญแจต่�งๆ โดยมีก�รสอนง�นประดิษฐ์ 3 เดือนต่อ 1  

   ครั้ง จัดสอนทุกวันศุกร์สุดท้�ยในเดือนที่ครบกำ�หนดสอน 

  • ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy brain ชมรมเพิ่มพูน 

   ก�รศึกษ�ห�คว�มรู้จ�กแหล่งต่�งๆ เพื่อพัฒน�ตนเอง  

   โดยมีก�รจัด blogs ให้คว�มรู้และมีก�รแลกเปลี่ยน 

   คว�มรู้ต่�งๆของพนักง�นผ่�น blogs คว�มรู้

  • ชมรมร่วมกันทำาบุญ จติใจเบิกบาน Happy Soul ชมรม

   ธรรมะ มี คุณธรรมในก�รดำ�เนินชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวใน 

   จิตใจ โดยจะมีก�รตักบ�ตรเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร ์

   แรกของเดอืน และมกี�รแจกหนงัสอืสวดมนต์ 6 เดอืน 

   ต่อ 1 ครั้ง

  • ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society  

   ชมรมที่เน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟื้อและมีก�รสร้�ง 

   ส�ธ�รณะประโยชน์ โครงก�รกิจกรรมจิตอ�ส� อ�ทิ 

   เช่น ก�รเดินท�งไปทำ�บุญ 9 วัด โดยก�รเชิญครอบครัว

   พนักง�นร่วมทำ�บุญ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง เดินท�งไป 

   ช่วยบริจ�คสิ่งของในถิ่นทุรกันด�ร และทำ�บุญวันเกิด

   ไปเยี่ยมให้กำ�ลังใจผู้สูงอ�ยุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุ และปลูก

   ต้นไม้ลดโลกร้อน

  • ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่ม 

   คว�มสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภ�พ 

   จิตแจ่มใส โดยเชิญครอบครัวพนักง�นม�ร่วมทำ�กิจกรรม

   ออกหน่วยช่วยเหลือเด็กกำ�พร้� ผู้ด้อยโอก�ส คนชร�

   เช่นบริจ�คเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้� เลี้ยงอ�ห�ร และม ี

   ก�รจัดประกวดภ�พถ่�ยครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง 

 โดยพนักง�นเลือกเข้�ร่วมกิจกรรมต�มคว�มสมัครใจ หรือ

สมัครเข้�ทุกชมรม ตัวอย่�งผลง�นที่น่�ภ�คภูมิใจสำ�หรับชมรม 

Happy Body พนักง�นส�ม�รถลดนำ้�หนักได้ถึง 127 ร�ย โดยค่� 

ดัชนีมวลก�ย (BMI) จ�กเกินม�ตรฐ�นม�กม�เป็นได้ม�ตรฐ�น โดย 

มีก�รประกวดและมอบร�งวัลแก่ผู้ชนะ
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 2. ศูนย์โรคกระดูและข้อ จัดกิจกรรมเสวน�ท�งก�รแพทย์ 

นวัตกรรมก�รผ่�ตัด “ข้อ” แผลเล็ก...ห�ยเร็ว ข้อไหนๆก็รักษ�ได ้

ให้คว�มรู้เรื่องโรคกระดูก และก�รผ่�ตัดเปลี่ยนข้อเข่�-ข้อสะโพก 

ด้วยเทคนิคแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว โดย วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ แพทย์ผู้เช่ียวช�ญศัลยกรรม ด้�น

โรคกระดกูและข้อ และเวชศ�สตร์ก�รกฬี� ภ�ยใน ง�น มกี�รตรวจ 

สมรรถภ�ทพ�งร่�งก�ย โดยนกัเวชศ�สตร์ก�รกฬี� และตรวจคว�ม 

หน�แน่น มวลกระดูกฟรีให้กับผู้ที่ม�ร่วมง�น

 3. จัดกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนเอกดรุณ จัดกิจกรรมบรรย�ย

พิเศษให้คว�มรู้ กับผู้ปกครอง ในง�นวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง หัวข้อ 

“พัฒน�ก�รที่ดี...เริ่มต้นที่พ่อแม่ ”

 4. จัดอบรม ครรภ์คุณภ�พ ภ�ยใต้คอนเซปต์ “ก้�วผ่�น 9 เดือน 

แบบ Happy MOM” ให้คว�มรู้เรื่องก�รดูแลตนเอง และ ลูกน้อย

ในครรภ์ โดย น�ยแพทย์วิจิตร พ�นิชยธรรม สูติ-นรีเวช ให้เกียรติ

ไขข้อข้องใจทุกปัญห�เรื่องตั้งครรภ์ พร้อมทีม พย�บ�ล แพทย์แผน

ไทย นักก�ยภ�พบำ�บัด ร่วมให้คว�มรู้ในกิจกรรม

 5. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับ สภ�ก�ช�ดไทย ส�ข� 

ร�ชบุรี รับบริจ�คโลหิต แพทย์ พย�บ�ล พนักง�นและ ผู้รับบริก�ร 

ที่สุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง เพื่อ หน่วยง�นสภ�ก�ก�ดไทย ใช้ประโยชน ์

ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป

 6. ออกหน่วย Road  Show สุขภ�พดี บริก�ร ตรวจอ�ยุหลอด 

เลือด ตรวจวัดคว�มดัน และตรวจคัดกรองเบ�หว�น ฟรี ให้กับเจ้�

หน้�ที่พนักง�นและผู้รับบริก�ร ณ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล ศ�ล�ย�

 7. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ จัดกิจกรรม ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ 

ล้�งมือ รณรงค์ให้ประชน ล้�งมือ อย่�งถูกวิธี เพื่ออน�มัยที่ดี ปลอดโรค 

ปลอดภัย ต�มจุดบริก�รต่�งๆ ภ�ยในโรงพย�บ�ล

 8. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ จัดอบรมเรื่องก�รป้องกันโรค (ก�รล้�ง 

มืออย่�งถูกวิธี) และก�รปฐมพย�บ�ล ที่โรงเรียนอนุบ�ลเทศบ�ล

อ้อมน้อย

 9. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ  ออกหน่วยสอนเรื่องก�รดูแลสุขภ�พ

ช่องป�ก  โรงเรียนพระปฐมวิทย�ลัย จังหวัดนครปฐม

 10. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ  ออกหน่วยประช�สัมพันธ์ สอนวิธี

ก�รล้�งมือให้ถูกวิธี นักเรียนโรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สอนเรื่อง

ก�รแปรงฟัน และก�รล้�งมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

 11. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มอบโต๊ะทำ�ง�นแบบบูรณก�ร

ให้กับสถ�นีตำ�รวจภูธรกระทุ่มแบน ง�นสอบสวนเพื่อประช�ชน 

 12. จัดกิจกรรม วันเบ�หว�นโลก เพื่อให้คว�มรู้ แก่ผู้ป่วยเบ�

หว�น กลุ่มเสี่ยง และผู้สนใจ โดยทีมสหส�ข�วิช�ชีพ ระบบองค์

รวมจ�กผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น ได้แก่แพทย์/พย�บ�ล/นักโภชน�/

นักก�ยภ�พ/เภสัชกร และทีมส่งเสริมสุขภ�พ พร้อมตรวจคัดกรอง

เบ�หว�นฟรี

 13. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดง�น 

เร�รักตับ เพื่อให้บริก�รค่�เอ็นไซน์ตับฟรีให้กับประช�ชนทั่วไป พร้อม 

ให้คว�มรู้ในก�รดูแลสุขภ�พเพื่อห่�งไกลโรคตับ ผู้ม�รับบริก�รปี 2559

 14. จัดโครงก�ร ว�งแผนครอบครัวผู้ประกันตนหญิง ในสถ�น

ประกอบก�ร 15 บริษัท จำ�นวน 2,000 คน
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 15. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดดำ�เนินก�รตั้งแต่ 

พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีสม�ชิก 225 คน เพื่อส่งเสริมก�รออกกำ�ลัง

ก�ยแก่ประช�ชนในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ส�มพร�น ให้มีสุขภ�พ 

ที่ดี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวล� 17.30 – 18.30 น.

 16. จัดชมรม โยคะเพื่อสุขภ�พ เปิดดำ�เนินก�รตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันมีสม�ชิก 31 คน เพื่อส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยแก่ประช�ชน

ในชมุชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ส�มพร�น ให้มีสขุภ�พท่ีดี ทุกวนัองัค�ร 

และวันพฤหัสบดี เวล� 17.30 – 18.30 น.

 17. จัดชมรม ซุมบ้�เพื่อสุขภ�พ เปิดดำ�เนินก�รตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันมีสม�ชิก 24 คน เพื่อส่ง เสริมก�รออกกำ�ลังก�ยแก่ประช�ชน

ในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ส�มพร�น ให้มีสุขภ�พที่ดี ทุกวันจันทร ์

เวล� 17.30 – 18.30 น.

 18. จัดชมรม ลีล�สเพื่อสุขภ�พ เปิดดำ�เนินก�รตั้งแต่ พ.ศ. 2559

ปัจจุบันมีสม�ชิก 17 คน เพื่อส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยแก่ประช�ชน

ในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ส�มพร�น ให้มีสุขภ�พที่ดี ทุกวันพุธ

และศุกร์ เวล� 17.30 – 18.30 น.

 19. จัดโครงก�รอบรมให้คว�มรู้เรื่องสุขภ�พในโรงเรียนและสถ�น 

ประกอบก�รเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยในปี พ.ศ. 2559

 จัดอบรม 8 โรงเรียน ผู้เข้�อบรม 4,236 คน ในสถ�นประกอบก�ร 

28 แห่งผู้เข้�อบรม 5,657 คน

 20. กิจกรรมสปัด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นในสถ�นประกอบก�ร 

โดยจัดนิทรรศก�ร ให้คำ�ปรึกษ�ปัญห�สุขภ�พ พร้อมเกมส์สุขภ�พ 

จำ�นวนทั้งสิ้น 19 บริษัท ในปี 2559

 21. จัดให้มกี�รส่งเสริมสขุภ�พในเดก็นกัเรยีนทีม่ภี�วะโภชน�ก�ร 

เกินและภ�วะทุพโภชน�ก�ร ในโครงก�ร “ภ�วะโภชน�ก�รสมวัย 

เดก็ไทยแขง็แรง” จำ�นวน 5 โรงเรยีน มนีกัเรียนเข้�อบรมจำ�นวน 134 คน 

 22. ร่วมส่งเสริมสุขภ�พฟันในเด็กวัยเรียน โดยก�รตรวจสุขภ�พ 

ช่องป�กและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้�ร่วมจำ�นวน 

4 โรงเรียน 

 23. จัดกิจกรรมและตรวจสุชภ�พให้ผู้สูงอ�ยุ ในโครงก�รผู้สูงวัย 

ใส่ใจคุณภ�พร่วมกับเทศบ�ลตำ�บลอ้อมใหญ่ โดยให้คำ�ปรึกษ�ด้�น

สุขภ�พและตรวจสุขภ�พเบื้องต้น 

 24. ร่วมจัดหน่วยสุขภ�พเวชศ�สตร์ก�รกีฬ� ตรวจสมรรถภ�พ

ร่�งก�ย ในง�น ภ.ป.ร.ส�มพร�น มินิ-ฮ�ลฟ์ม�ร�ธอน ครั้งที่ 15 

ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี

 25. จัดกจิกรรมก�ร Quality Safety Healthy โดยจดักจิกรรม 

สันทน�ก�ร ให้คว�มรู้เรื่องโภชน�ก�ร และให้คว�มรู้เรื่องก�รตรวจ

คลำ�เต้�นมเพื่อค้นห�มะเร็งเต้�นมด้วยตัวเอง ให้กับชุมชนและ

หน่วยง�นต่�งๆ อ�ทิเช่น บริษัท บีท�เก้น จำ�กัด

 26. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  อ้อมน้อย เข้�ร่วมออกหน่วยโครงก�ร 

แพทย์อ�ส�รวมใจถว�ยเป็นพระร�ชกุศล ในพระร�ชพิธีพระบรมศพ 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ สน�มหลวง 

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 1. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดง�น 

 เร�รกัตบั เพือ่ให้บริก�รตรวจค่�เอน็ไซน์ตบัฟรแีก่ประช�ชนทัว่ไป

 2. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  เข้�ร่วมออกหน่วยโครง 

ก�รแพทย์อ�ส�รวมใจถว�ยเป็นพระร�ชกุศล ในพระร�ชพิธีพระบรม 

ศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ สน�มหลวง 

 3. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  ร่วมกับ สำ�นักง�นเขต

หนองแขม มอบร่มให้กับแม่ค้� พ่อค้� ในเขตหนองแขม 

 4. โรงพย�บ�ลวชัิยเวชฯ  หนองแขม  สนบัสนนุเครือ่งคอมพวิเตอร์  

1 ชุด และ เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด แก่ สน.หนองค้�งพลู , เครื่อง

ปริ้นเตอร์ 1 ชุด แก่ สน.หนองแขม

 5. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  จัดอบรมปฐมพย�บ�ล

เบื้องต้นลูกเสื้อ-เนตรน�รี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 6. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  หนองแขม  จัดให้คว�มรู้แก่บริษัท 

ได้แก่ อบรมปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น 20 บริษัท และอบรม CPR 

เบื้องต้น  4  บริษัท

 7. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม จัดกิจกรรมลดนำ้�หนักใน

โรงเรียนจำ�นวน 3 โรงเรียน

 8. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม จัดบรรย�ยคว�มรู้เรื่อง

โภชน�ก�ร  2  บริษัท

 9. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม  ฟรีตรวจสุขภ�พในง�น

วันพ่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 
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 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

 1. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ 

บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท ไทยรวมสิน

พัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พอน�มัย

แม่และเด็กในสถ�นประกอบก�รและชุมชน ในช่วงเดือนมกร�คม 

ถึง ธันว�คม 2559 และร่วมกับส�ธ�รณสุขจังหวัดสมุทรส�ครจัด

กิจกรรมมอบใบประก�ศเกียรติคุณรับรองว่�สถ�นประกอบก�ร 

ทั้ง 2 แห่ง เป็นองค์กรต้นแบบด้�นส่งเสริมอน�มัยแม่และเด็ก

 2. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมลงน�มบันทึก

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกบั บริษทั พทัย�ฟูด้   อนิดสัตร ีจำ�กดั ภ�ยใต้โครงก�ร

ยิม้สวยสดใส เดก็ปฐมวยัฟันแขง็แรง เม่ือวนัที ่17 มถินุ�ยน 2559

 3. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้�นผู้ป่วย 

เรื้อรัง (เบ�หว�น/คว�มดันโลหิตสูง)และผู้พิก�รท�งก�รเคลื่อนไหว

ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบรถเข็นแก่ผู้พิก�ร จำ�นวน 13 คัน

 4. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ออกหน่วยให้บริก�รอน�มัย 

โรงเรียน จำ�นวน 3 แห่ง(โรงเรียนวัดคลองครุ , โรงเรียนบ้�นท่�ทร�ย

และโรงเรียนอนุสรณ์ศุภม�ศ) และศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก จำ�นวน 3 แห่ง

(ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�นคลองครุ , ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�นท่�ทร�ย 

และโรงเรียนอนุบ�ลต้นกล้�)

 5. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ร่วมกับชุมชนตำ�บลท่�ทร�ย

จดักิจกรรมรดนำ�้ขอพรผูส้งูอ�ย ุประจำ�ปี 2559  โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุให้มีสุขภ�พที่สมบูรณ์ร่�งก�ยและจิตใจ 

และเพื่อสืบส�นประเพณีที่ดีง�มของไทย 

 6. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดทีมออกหน่วยแพทย ์

เคลื่อนที่ในสถ�นประกอบก�ร และออกหน่วยตรวจสุขภ�พเคลื่อน 

ที่ร่วมกับหน่วยง�นร�ชก�รในเทศก�ลต่�งๆ

 7. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดทีมแพทย์และพย�บ�ล 

ออกให้คว�มรู้ เรื่อง ก�รป้องกันอันตร�ยจ�กส�รเคมี และก�รปฐม 

พย�บ�ลเบื้องต้นแก่พนักง�นในสถ�นประกอบก�รต่�งๆ จำ�นวน 33

 แห่ง เพื่อให้ส�ม�รถช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้ 

 8. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ร่วมกับองค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บลท่�ทร�ย และชุมชนช�วร�มัญในตำ�บลท่�ทร�ย ร่วมกัน

จัดกิจกรรมตักบ�ตรนำ้�ผึ้ง ในวันขึ้น 15 คำ่� เดือน 10 ณ วัดคลอง

ครุ เพื่อสืบส�นประเพณีสำ�คัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยโรง

พย�บ�ลสนับสนุนหน่วยปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นสำ�หรับผู้ร่วมง�นด้วย

 9. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�ครร่วมกับ อสม. ตำ�บลท่�ทร�ย

จัดบริก�รตรวจคัดกรองมะเร็งป�กมดลูกในหญิงอ�ยุ 30 – 60 ป ี

และตวจคัดกรองมะเร็งเต้�นม หญิงอ�ยุ 35-70 ปี รวมทั้งให้คว�ม

รู้ แนะนำ� และคำ�ปรึกษ� ในชุมชนและสถ�นประกอบก�รทั้งคนไทย

และต่�งช�ติ ประจำ�ปี 2559
 10. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมวันเด็กประจำ�ปี
2559 บริเวณริมสระนำ้�ของโรงพย�บ�ล โดยมีกิจกรรมแข่งขันว่�ย
นำ้� เล่มเกมส์ ตอบคำ�ถ�ม เพื่อชิงร�งวัล รวมทั้งจับแจกของร�งวัล
เพื่อสร้�งคว�มสนุกสน�นให้แก่เด็กๆ
 11. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมอบรมแกน 
นำ�นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภ�พ ประจำ�ปี 2559 โดยจัด
กิจกรรมสัมพันธ์และอบรมให้คว�มรู้ก�รตรวจสุขภ�พเบื้องต้น /
โรคติดต่อที่พบในเด็กนักเรียน/ ทันตส�ธ�รณสุข/สุขบัญญัติในก�ร
ดูแลตนเองท�งโภชน�ก�รและคว�มรู้เรื่องโรคเอดส์ เมื่อวันท่ี 14 

มิถุน�ยน 2559
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 12. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมป้องกันโรค 

ฟันผุในเด็ก โดยจัดทีมเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขและเจ้�หน้�ท่ีทันต

ส�ธ�รณสุข ออกให้บริก�รตรวจสุขภ�พฟัน ท�ฟลูออไรด์ว�นิช สอน 

ก�รแปรงฟันที่ถูกวิธี แก่เด็กปฐมวัย และอบรมให้คว�มรู้กับครูผู้ดูแล 

ให้ตระหนักถึงปัญห�จ�กโรคฟันผุ และรณรงค์เรื่องก�รแปรงฟันใน

ศูนย์พัฒน�ก�รเด็กเล็ก 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�นคลองครุ, 

ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�นท่�ทร�ย และโรงเรียนอนุบ�ลต้นกล้�

 13. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติก�ร เคล็ดลับสุขภ�พดี พิชิตโรคเรื้อรัง ประจำ�ปี 2559 เพื่อ

ให้บุคล�กรของสถ�นประกอบก�รต่�งๆ ที่มีคว�มเสี่ยงโรคอ้วน 

เบ�หว�น คว�มดันโลหิตสูงตระหนักถึงปัญห�สุขภ�พ และหันม�

ดูแลสุขภ�พตนเองม�กยิ่งขึ้น

 14. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ร่วมกับ บริษัท ไทยรวม 

สินพัฒน�อุตส�หกรรม จัดกิจกรรมตรวจโคลิฟอร์มในนำ้�และอ�ห�ร

ในสถ�นประกอบก�ร ชุมชน ร้�นอ�ห�รและแผงลอย รวมทั้งให้คว�ม 

รูค้ำ�แนะนำ�และคำ�ปรกึษ�ในก�รประกอบอ�ห�รทีถ่กูสุขลกัษณะ ปี 2559

 15. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ร่วมกับสถ�นประกอบ

ก�รในจงัหวดัสมทุรส�คร ประจำ�ปี 2559 ได้แก่ บรษัิท อ�ซีฟ� จำ�กัด , 

บริษัทพัทย�ฟู้ด อินดัสตรี้ จำ�กัด , บริษัท ไนโตรเคมี จำ�กัด ฯลฯ 

จัดกิจกรรมสัปด�ห์คว�มปลอดภัย โดยมีกิจกรรมสันทน�ก�ร เล่น

เกมส์ ตอบคำ�ถ�มด้�นสุขภ�พเพื่อชิงร�งวัล และตรวจคัดกรองโรค

เบ�หว�น และคว�มดันโลหิตสูงแก่บุคล�กรที่ร่วมง�น

 16. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภ�พ 

เบื้องต้นแก่ประช�ชนช�วไทยและช�วต่�งช�ติในช่วงเทศก�ลวัน 

ว�เลนไทน์ ณ บริเวณตล�ดกุ้ง และวัดเทพนรรัตน์ จังหวัดสมุทรส�คร 

โดยจัดกิจกรรมสันทน�ก�ร ตอบคำ�ถ�มสุขภ�พ เล่นเกมส์ชิงของที่

ระลึก และแจกถุงย�งอน�มัยและย�คุมกำ�เนิดแก่ผู้ร่วมง�น

 17. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ร่วมกับองค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บลท่�ทร�ย , อสม.ตำ�บลท่�ทร�ย ,บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 

จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอันตร�ยจ�กโรคไวรัสซิก� โดยมีกิจกรรม 

รณรงค์ให้คว�มรู้ กำ�จัดแหล่งเพ�ะพันธ์ุยุง และฉดีพ่นส�รเคมกีำ�จดัยงุตวัเตม็วยั

 18. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมออกหน่วย

ตรวจสุขภ�พเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ถือศิล 

กินเจ และทอดผ้�ป่�ส�มัคคี 9 วัด  โดยมีเจ้�หน้�ที่ อบต. อสม. 

และผู้สูงอ�ยุ ในตำ�บลท่�ทร�ยเข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวนม�ก

 19. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดง�น 

เร�รักตับ เพื่อให้บริก�รตรวจค่�เอ็นไซน์ตับฟรีแก่ประช�ชนทั่วไป

 20. โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร จัดกิจกรรมคัดกรองและ 

ตรวจสุขภ�พเบื้องต้นประจำ�ปี 2559 โดยให้บริก�รแก่ประช�ชนช�ว

ไทยและช�วต่�งช�ติในชุมชนต่�งๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรง 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

 1. โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย จัดโครงก�รตรวจเท้�ผู้ป่วย 

เบ�หว�นประจำ�ปี 2559 โดยทีมพย�บ�ล และทีมก�ยภ�พ ทำ�ก�ร

วัดและตัดรองเท้�พร้อมแผ่นเสริมใต้ฝ่�เท้�เพื่อสุขภ�พสำ�หรับผู้ป่วย

บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�

 2. โรงพย�บ�ลวชัิยเวช แยกไฟฉ�ย ร่วมกบั บรษิทั กล�งคุม้ครอง 

ผู้ประสบภัย จำ�กัด และ สน.บ�งกอกน้อย จัด โครงก�รจิตอ�ส�กู้

ชีพโรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย โดยมีกิจกรรมอบรมให้คว�มรู้ 

เร่ือง ก�รช่วยฟ้ืนคนืชพี (CPR), ก�รปฐมพย�บ�ลเบือ้งต้นก่อนเคลือ่น 

ย้�ยผู้ป่วย และคว�มรู้เกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจ�กรถ

 3. โรงพย�บ�ลวชิยัเวช แยกไฟฉ�ย โดยน�ยแพทย์ถนอมชยั คู่ทวธีรรม 

ได้มอบวิทยุสื่อส�รให้กับสถ�นีตำ�รวจนครบ�ลบ�งกอกน้อย โดย 

พ.ต.อ.เฉลิมชัย ป�นพิทักษ์พันธ์ ผู้กำ�กับก�รสถ�นีตำ�รวจนครบ�ล

บ�งกอกน้อย เป็นตัวแทนในก�รรับมอบ
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 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยว 

ข้องกับการคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดย

บริษัทฯ ได้สอดแทรกเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน 

นโยบ�ยต่�งๆ เช่นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นโยบ�ยคว�ม

รับผิดชอบของสังคม และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งได้ผ่�น

ก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และลงสู่ก�รปฏิบัติ และเพื่อ 

ก�รกำ�กับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รต�มหลักก�ร

กำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีและพัฒน�ระบบก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษิัทฯ

ให้มีธรรม�ภิบ�ลและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

ได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รขึ้น เมื่อวันที่ 19 

ธันว�คม 2559 และมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รชุดนี้กำ�กับดูแลเรื่อง

นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

และนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะจัดให้มีก�รอบรมและ 

ทดสอบเพื่อสร้�งก�รรับรู้ให้กับพนักง�นและกรรมก�ร ทุกระดับและ 

สำ�หรับพนักง�นและผู้บริห�รที่เข้�ใหม่ ผ่�นท�งก�รปฐมนิเทศ นอก

จ�กนี้เพื่อให้นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ 

กำ�หนดให้อยู่ในแผนก�รฝึกอบรมประจำ�ปีของพนักง�นและผู้บริห�ร

รวมถึงก�รจัดทำ�เป็นสื่อก�รสอนไว้ในองค์คว�มรู้รวมของบริษัท เพื่อ

ให้พนักง�นส�ม�รถเข้�ไปศึกษ�และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ 

กำ�หนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ

ป้องกันและติดต�มคว�มเส่ียงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และก�ร

ประเมินคว�มเส่ียงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงก�รติดต�ม

ประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน 

นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท

 บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย

ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงน�มในประก�ศแสดง

เจตน�รมณ์เข้�ร่วมกับโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย

ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันว�คม 2559 เพื่อร่วมให ้

สัตย�บรรณ และรับทร�บข้อตกลงต�มคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์ของ

แนวร่วมดังกล่�วในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดย 

บรษิทัฯ ค�ดว่�จะได้รบัก�รตอบรบัเข้�ร่วมโครงก�รในเดอืนมกร�คมปี 2560

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 เพื่อให้บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจโดยชอบธรรม

ด้วยกฎหม�ย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรย�บรรณที่พึงปฏิบัติ

แก่กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวท�ง

ที่ดีในก�รปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย  เพื่อให้เกิดก�รมี

ส่วนร่วมในก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืนและมีประสิทธิภ�พ  

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดแนวท�งในก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมและถูกต้อง  

บริษัทฯ ได้กำ�หนดเรื่องจริยธรรม และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ ดังนี้

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บุคล�กรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จจะก่อให้

เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่�

ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม ่

แนวทางปฎิบัติ

 •  บุคล�กรของบริษัทฯ จะต้องไม่ดำ�เนินก�รหรือกิจกรรมใดๆ 

ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

 •  บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องไม่รับง�นภ�ยนอกที่เป็นก�รแข่งขัน 

กับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง

กับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กผู้บริห�รของบริษัทฯ

 •  บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำ�น�จหน้�ที่ หรือกระทำ�

ก�รใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

 •  คณะกรรมก�รหรือผู้บริห�รของบริษัทฯ ต้องพิจ�รณ�คว�ม 

ขัดแย้งต่�ง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส มี 

เหตุผล  และเป็นอิสระ โดยคำ�นึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ

 •  ห�กสงสัยหรือพบว่�ก�รดำ�เนินก�รของบุคคลใกล้ชิด มีผล

ประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้องต้องเปิดเผย 

ร�ยก�รต้องสงสัยดังกล่�วทุกครั้ง

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลใดที่เป็นคว�มลับของบริษัทฯ บุคล�กรผู้เกี่ยวข้องจะต้อง

ดูแลรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด  เพร�ะ ห�กถูกเผยแพร่สู ่

ส�ธ�ณชนหรอืบรษิทัคูแ่ข่ง  จะเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่�งร้�ยแรง



รายงานประจำาปี 2559
Annual Report 2016

www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)77

แนวทางปฎิบัติ

  •  ผู้บริห�ร หรือบุคล�กรของบริษัทฯ  ที่มีหน้�ที่นำ�ข้อมูลซึ่ง

เป็นคว�มลบัของบรษิทัฯ  ไปใช้ ดำ�เนินง�นต่�ง ๆ  ต้องระมดัระวงั และ

เก็บรักษ�เป็นอย่�งดี

   •  บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องรักษ�และปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือ 

ข้อมูลของลูกค้�ซึ่งเป็นคว�มลับ แก่ผู้ที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่

เป็นข้อบงัคบัท�งกฏหม�ย เพือ่วัตถปุระสงค์ท�งคดคีว�ม หรือได้รบั 

คว�มเหน็ชอบจ�กผูม้อีำ�น�จ และลงน�มอนุมติัเป็นล�ยลกัษณ์อักษร

 •  ห้�มบุคล�กรของบรษิทัฯ นำ�ข้อมลูของบรษิทัฯ ไปใช้แสวงห�ผล 

ประโยชน์โดยท�งมชิอบ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง ทำ�ให้ส่งผลเสยีต่อบรษิทัฯ 

 •  บุคล�กรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษ�ข้อมูลทั้งที่เป็นเอกส�ร

และข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ต�มที่บริษัทฯ กำ�หนด หรือต�มที่กฎหม�ย

กำ�หนด เนื่องจ�กเอกส�รบ�งประเภทต้องมีก�รเก็บรักษ�ต�มที่

กฏหม�ยกำ�หนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดซื้อ จัดห� ซึ่งเป็นกระบวนก�ร

ในก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยและคุณภ�พสินค้�และบริก�รที่จะนำ�ม�ใช้

ในก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ  โดยคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส และ

ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ต�มกฎหม�ยหรือ

ข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด

แนวทางปฎิบัติ

   •  ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่�ยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติต่อคูค้่� และ/ 

หรือเจ้�หนี้

   •  ปฏิบัติต�มเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญ�ต่�ง ๆ ที่มีต่อเจ้�หนี้ อย่�ง 

เคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพ�ะเรื่อง เงื่อนไขก�รคำ้�ประกัน ก�รบริห�ร

เงินทุน และกรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ ไม่ใช้วิธีก�รทุจริต หรือปกปิดข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่อ�จทำ�ให้เจ้�หนี้ได้รับคว�มเสียห�ย

 •  บุคล�กรของบริษัทฯ ที่ต้องก�รจัดซื้อ จัดห� สินค้�และบริก�ร 

ต้องคำ�นึงถึงคว�มคุ้มค่� ร�ค�และคุณภ�พเป็นหลัก  และปฏิบัติต�ม

ระเบียบและแนวท�งปฏิบัติง�น เรื่อง ก�รจัดซื้อ – จัดจ้�ง และ

ปฏิบัติต่อคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ที่ให้ก�รสนับสนุนอย่�งเสมอภ�ค 

โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียห�ยแก่บริษัทฯ

 •  ผูม้หีน้�ท่ีเกีย่วข้องกบัคูค้่� และ/หรอืเจ้�หน้ี ควรเกบ็เอกส�ร 

สัญญ�  หรือข้อตกลงต่�ง ๆ ไว้เป็นหลักฐ�น เผื่อเกิดกรณีขัดแย้งกับ 

คู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ภ�ยหลัง

 •  ห�กพบว่�บริษทัฯ หรือคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี ้ไม่ปฏบิตัติ�มสญัญ� 

หรอืข้อตกลงท่ีกำ�หนด ทีอ่�จก่อให้เกิดคว�มเสยีห�ยแก่บรษิทัฯให้ยตุกิ�ร 

ดำ�เนนิง�น และร�ยง�นต่อผูบั้งคบับญัช� เพือ่ห�แนวท�งแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ในก�รดำ�เนินธุรกิจ  คู่แข่งท�งก�รค้�คือปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ธุรกิจ

เกิดก�รแข่งขันระหว่�งกันต�มภ�วะก�รเติบโตของตล�ด  หรือบ�ง 

กรณีอ�จะต้องมีคว�มร่วมมือระหว่�งกันในก�รทำ�กิจกรรมอย่�ง

หนึ่งอย่�งใด   ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำ�เนินต่อไปด้วยดีในภ�วะก�ร

แข่งขันนั้น  จะต้องคำ�นึงถึงคว�มชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือน

ข้อมูล ใส่ร้�ย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มกฎกติก�

แนวทางปฎิบัติ

 •  บริษทัฯ ต้องดำ�เนินธรุกิจภ�ยใต้กรอบกตกิ�ของก�รแข่งขนัที่

ด ี ชอบธรรม  สุจริต และโปร่งใส

 •  ไม่ใส่ร้�ย  ทำ�ล�ยชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่บิดเบือน

คว�มจริง

 •  ให้ก�รสนบัสนนุร่วมมอืกับบรษัิทคูแ่ข่งท�งก�รค้� เพือ่ประโยชน์ 

ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รควบคุมภ�ยในที่ดี เพื่อเป็นหลัก

ในก�รดำ�เนนิธรุกิจและหลกัปฏบัิต ิแก่บุคล�กร  และเพือ่ให้ก�รควบคุม 

ภ�ยในเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ได้มีก�รกำ�หนดให้มีก�รสอบท�น

ของระบบควบคุมภ�ยในโดยผู้ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ยใน  เพื่อรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติง�นให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็น 

ระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยผู้ตรวจสอบส�ม�รถสร้�ง

คว�มเชื่อมั่นและให้คำ�ปรึกษ�อย่�งเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ
แนวทางปฎิบัติ
   •  ผู้ตรวจสอบภ�ยใน ต้องมีคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
รักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับได้ดี
   •  ผู้ตรวจสอบภ�ยใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ  
 •  ผู้ตรวจสอบภ�ยใน  ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ม�เพื่อผลประโยชน์
ส่วนตน หรือเพื่อกิจก�รใดที่ขัดต่อกฎหม�ยกำ�หนด

 •  ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน ต้องยึดหลักม�ตรฐ�นส�กล 
ก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพก�รตรวจสอบภ�ยใน
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การปฏิบัติต่อพนักงาน
 พนักง�นถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ  ไม่ว่�จะเป็น
ในส่วนง�นใด ฝ่�ยใดก็ต�ม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในก�รส่งเสริมและ
สนับสนุน  และจูงใจให้พนักง�นดำ�เนินง�นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ  โดยได้กำ�หนดเป็นแนว

ท�งในก�รปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒน�และสร้�งคว�มเชื่อมั่น

ให้กับพนักง�นทุกระดับชั้น

แนวทางปฎิบัติ

   •  จัดให้มีก�รให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักง�น

   •  ก�รแต่งตั้งโยกย้�ย ก�รให้ร�งวัลและก�รลงโทษพนักง�นจะ

กระทำ�ด้วยคว�มสุจริตใจ เสมอภ�คและตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�ม

รู้ คว�มส�ม�รถและคว�มเหม�ะสมของพนักง�น

 •  ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถของพนักง�น

โดยให้โอก�สพนักง�นอย่�งทั่วถึงและสมำ่�เสมอ

    •  รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับอย่�ง 

เท่�เทียมกัน

 •  ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ และให้คว�มเค�รพต่อ

คว�มเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์

 •  จัดให้มีก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น ให้มีคว�ม

ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักง�นอยู่เสมอ

 •  บริห�รง�นโดยหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ใดๆ  ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง

อ�จมีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในหน้�ที่ก�รง�นของพนักง�นหรือ

อ�จคุกค�ม และสร้�งคว�มกดดันต่อสภ�พจิตใจของพนักง�น 

 •  ปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักง�น 

อย่�งเคร่งครัด

 •  สร้�งคว�มเข้�ใจให้พนักง�นในเรื่องจรรย�บรรณ และบทบ�ท 

ซึ่งพนักง�นส�ม�รถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน

กรอบของ จรรย�บรรณอย่�งทั่วถึง

 •  เปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริตหรือ

ก�รทำ�ผิดกฎหม�ยของ ฝ่�ยบรหิ�รหรอืบรษิทัต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน

 พนักง�นของบริษทั ศรีวชิยัเวชววิฒัน์ จำ�กัด (มห�ชน) และบรษิทั

ย่อย ทุกคนมีคว�มมุ่งมั่นในก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยคำ�นึงถึงจริยธรรม

และจรรย�บรรณ ในก�รให้บรกิ�รต�มม�ตรฐ�นวชิ�ชีพ เพือ่สร้�งคว�ม

เชือ่มัน่ให้แก่ผูร้บับรกิ�ร  ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ตลอดจนเพือ่นร่วมง�น

แนวทางปฎิบัติ

 •  ปฏบิตังิ�นด้วยคว�มซ่ือสตัย์สจุรติ ท้ังในส่วนทีเ่ก่ียวกบัรษิทัฯ 

ลกูค้� และเพ่ือนร่วมง�น รวมถึงก�รช่วยส่งเสริมชือ่เสยีงอนัดขีองบริษัทฯ

 •  ช่วยกันดูแลรักษ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญห�ย เสียห�ย 

และใช้ด้วยคว�มระมัดระวัง ไม่นำ�ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

 •  ทำ�ก�รแจ้งข่�ว หรือเหตุอื่นใดที่อ�จเป็นผลเสีย  หรือผลร้�ย

ต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บทันที

 •  ห้�มมิให้เปิดเผยข้อมูลคว�มรู้ ข่�วส�รท�งก�รค้� ให้แก่

บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตจ�กบริษัทฯ

    •  ห้�มมิให้ทำ�ล�ย ทำ�ให้เสียห�ย ทำ�ให้เสื่อมค่� ซ่ึงเคร่ืองมือ 

เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ

 •  ห้�มมิให้นำ�อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้

นอกบริเวณบริษัทฯ

 •  ห้�มวิพ�กษ์ วิจ�รณ์ นโยบ�ย คำ�สั่ง ก�รบริห�รของบริษัทฯ 

ในลักษณะที่อ�จเกิดคว�มเสียห�ย แต่ต้อง ส่งเสริม นโยบ�ยของบริษัทฯ

 •  ห้�มกระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้

หลักฐ�นเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

 •  ห้�มกระทำ�ก�รใดๆ อันก่อให้เกิดคว�มแตกแยกคว�มส�มัคคี

ระหว่�งพนักง�น

 •  ห้�มมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื่อนร่วมง�น ให้กระทำ�ก�รเสียห�ย

หย�บโลน ล�มก อน�จ�ร หรือส่อไปในท�งก�รค้�ประเวณี

 •  ห้�มกระทำ�ก�รให้ร้�ย พนักง�นบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้�และ

ผู้บริห�รระดับสูง

 •  ไม่เสนอ โน้มน้�ว ชักชวน ให้ลูกค้�ใช้บริก�ร ที่บริษัทฯ ไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องท�งธุรกิจ

    •  ห้�มทำ�ให้ลูกค้�รู้สึกอับอ�ย

    •  ห้�มมิให้กระทำ�ก�รดูหมิ่น แสดงกิริย�ก้�วร้�ว ล่วงเกินผู้อื่น

    •  ห้�มทำ�ผดิกฎหม�ย ซ่ึงมโีทษอ�ญ� ต่อบรษิทัฯ ลกูค้� และบคุคลอืน่

    •  ห้�มมิให้ใช้ทรพัย์สนิ หรอืสถ�นที ่ทีบ่รษัิทฯ จดัไว้สำ�หรับลกูค้�

    •  ห้�มมใิห้เกบ็รกัษ�ทรพัย์สนิใดๆ ทีม่ผีูห้ลงลมืไว้ในบรเิวณบรษิทัฯ

    •  ห้�มมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จ�กบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์

ของตนเอง

    •  ห้�มมิให้กระทำ�ก�รใดๆ ที่ทำ�ให้เข้�ใจได้ว่�ต้องก�รจะขอเงิน

ร�งวัล(ทิป) จ�กลูกค้�
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน  

เสมือนเป็นภ�รกิจหลักที่จะสร้�งสรรค์โครงก�รและกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดก�รพัฒน�สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งสนับสนุนด้�นก�รศึกษ� สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส�ธ�รณะ

แนวทางปฎิบัติ

   •  บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้�งสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหม�ะสม 

เพื่อส�ธ�รณประโยชน์ในก�รพัฒน�และบริก�รสังคม  รวมถงึ

ส่งเสรมิกจิกรรมท�งสังคมในก�รรกัษ�ส่ิงแวดล้อมและพฒัน�คณุภ�พ 

ชีวิตของคนในชุมชนต�มหลักก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

   •  บรษิทัฯ ต้องมส่ีวนในก�รรบัผดิชอบเรือ่งคณุภ�พ คว�มปลอดภยั 

อ�ชีวอน�มัย และให้คว�มสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง  เพื่อ

ให้ก�รใช้ทรพัย�กรธรรมช�ตเิกดิประโยชน์สงูสุด  และส่งผลกระทบน้อยทีส่ดุ

   •  บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนก�รอนุรักษ์พลังง�น  ลดก�ร

ใช้พลังง�น และทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อประโยชน์

ต่อชนรุ่นหลัง

   •  ปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้แก่บุคล�กรทุกระดับอย่�งและต่อเนื่อง

การรับ  การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

 ก�รให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ 

เหม�ะสม  อ�จมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ และอ�จทำ�ให้

บรษัิทฯ เสยีผลประโยชน์  บรษิทัฯ จงึไม่สนบัสนนุกับก�รกระทำ�ดงักล่�ว 

แนวทางปฏิบัติ

   •  พนักง�นควรหลีกเลี่ยงก�รให้  ก�รยอมรับหรือประโยชน์อื่น

ใดจ�กผู้ที่เกี่ยวข้องท�งธุรกิจกับบริษัทฯ

   •  พนักง�นอ�จรับหรือให้ของขวัญได้ต�มจ�รีตประเพณี  โดย

ก�รรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อก�รตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ  หรือ 

มีเจตน�แอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็นของส่วนกล�ง

   •  ห�กได้รับของขวัญในเทศก�ล หรือโอก�สต่�ง ๆ ที่มีมูลค่�พอ 

สมควร  จ�กผู้ที่เกี่ยวข้องท�งธุรกิจกับบริษัทฯ ให้ร�ยง�นผู้บังคับ

บัญช�ต�มลำ�ดับชั้น

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำางาน

 บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักง�นและชุมชนแวดล้อม มี

คว�มปลอดภัยในด้�นต่�ง ๆ ทั้งสุขอน�มัย และมีสภ�พแวดล้อมที่

ดี  จึงกำ�หนดแนวท�งเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นต�มที่

กฎหม�ยกำ�หนด

แนวทางการปฏิบัติ

   บริษัทฯ กำ�หนดแนวท�งป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจ�กก�ร

ทำ�ง�นอย่�งจริงจังให้แก่พนักง�นทุกคน  รวมถึงจัดก�รคว�มเสี่ยง

ต่�ง ๆ ที่ส่งผลต่อก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

   •  บริษัทฯ ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับในเรื่องคว�มปลอดภัย 

อย่�งเคร่งครัด 

   •  บริษัทฯ จัดให้มีก�รฝึกอบรมพนักง�น  เพื่อคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

เรื่องคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพื่อป้องกันอันตร�ยต่�งๆ ที่อ�จ

เกิดขึ้น รวมถึงก�รซ้อมแผนก�รรักษ�คว�มปลอดภัยเป็นประจำ� 

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 ลูกค้�และผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้�หรือบริก�รต่�ง ๆ  ของ

ธุรกิจ ทำ�ให้ธุรกิจมีร�ยได้ ตลอดจนมีกำ�ไร ส�ม�รถทำ�ให้ธุรกิจดำ�รง

อยู่ได้อย่�งยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวท�งและหลักปฏิบัติใน

ก�รสร้�งคว�มพึงพอใจในทุกด้�นให้แก่ลูกค้�และผู้บริโภค  

แนวทางการปฏิบัติ

   •  บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัต่ิอลูกค้�และผู้บรโิภคด้วยคว�มซ่ือสตัย์สจุรติ 

เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้�และผู้บริโภคอย่�งเท่�เทียมกัน  

   •  บริษัทฯ มุ่งพัฒน�สินค้�และก�รบริก�รต่�ง ๆ ให้มีคุณภ�พ 

เพื่อสนองคว�มต้องก�ร และสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้�และผู้

บริโภคอย่�งต่อเนื่อง

   •  บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับคุณภ�พ

ของสินค้�และบริก�รอย่�งถูกต้องครบถ้วน  ไม่บิดเบือน  โดยคำ�นึง

ถึงผลประโยชน์ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ

   •  บริษัท ฯ ต้องให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มปลอดภัยในก�รใช้

สินค้�และบริก�รต่อลูกค้�และผู้บริโภค อย่�งเคร่งครัด  และยินดี

รับผิดชอบกรณีสินค้�หรือบริก�รมีปัญห�จ�กบริษัทฯ เอง

   •  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีก�รอบรมพนักง�น เพื่อให้มีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจในเรื่องก�รปฏิบัติที่ดี  รวมทั้งคว�มปลอดภัยต่อกลุ่มลูกค้� และ 

ผู้บริโภค อย่�งต่อเนื่อง

   •  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจ�กลูกค้�และผู้

บริโภคอย่�งมีประสิทธิภ�พ  เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับก�รตอบ

สนองผลอย่�งรวดเร็ว
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ จัดให้มีแผนกตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและให ้

ข้อเสนอแนะอย่�งต่อเนื่อง โดยดำ�เนินก�รตรวจสอบต�มแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

 และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบที่มีนัยสำ�คัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ร่วมกับคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รรับผิดชอบในก�รทดสอบและประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตและ 

คอร์รัปชัน่ เพ่ือให้ก�รนำ�ม�ตรก�รต่อต้�นก�รทจุรติและคอร์รปัชัน่ไปปฏบิตัอิย่�งมปีระสิทธิผล ตลอดจน ติดต�ม ทบทวนและปรับปรงุอย่�ง

สมำ�่เสมอ

 ในกรณีที่มีเหตุก�รณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่�ข้อมูลจ�กก�รตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐ�นที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่�ม ี

ร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ซึ่งอ�จมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ รวมถึงก�รฝ่�ฝืน ก�รกระทำ� 

ผิดกฏหม�ยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมก�รตรวจสอบจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไข 

ภ�ยในระยะเวล�ทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบเหน็สมควร
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รได้ให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยใน และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกล

สำ�คัญที่จะสร้�งคว�มมั่นใจต่อฝ่�ยบริห�รในก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน และช่วยลดคว�มเสี่ยงท�งธุรกิจให้ดำ�เนินง�นอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ โดยมีก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสม และบรรลุเป้�หม�ยต�มที่ตั้งไว้

 คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบในก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินว่�มี 

คว�มครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวล� และเปิดเผยเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภ�ยใน สอบท�นคว�มเหม�ะสม 

และประสิทธผลของระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ฝ่�ยบริห�รของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ

เพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รทำ�ธุรกิจ ส�ม�รถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจ�กก�รสูญห�ยหรือนำ�ไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำ�น�จหน้�ที่ 

และช่วยให้บุคล�กรของบริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�คว�มเป็น

อิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน  คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�คุณสมบัติ คว�มเหม�ะสม และคว�มเพียงพอของบุคล�กรในหน่วย

ง�นรวมทั้งให้ คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นคว�มเหม�ะสมและประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในโดยก�ร

พิจ�รณ�ร่วมกับผู้ตรวจสอบภ�ยใน และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บในเรื่องที่สำ�คัญ ซึ่งในปีที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รตรวจ

สอบได้แสดงคว�มเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่�ยบริห�รในเรื่องที่สำ�คัญ นอกจ�กนี้ มีก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอกคือ บริษัท 

สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี 2559 ได้ให้คว�มเห็นว่�ในภ�พรวมของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท

อยู่ในระดับที่น่�พอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รแสดงคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีในงบก�รเงิน

 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2559  คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รประเมินคว�มเพียง

พอของระบบก�รควบคุมภ�ยในเป็นประจำ�ทุกปี ต�มแนวท�งของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำ�ต�มแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission)  

ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 5 ส่วน ได้แก่ สภ�พแวดล้อมก�รควบคุม, ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง, ก�รควบคุมก�ร

ปฏิบัตงิ�นของฝ่�ยบริห�ร, ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบติดต�มและประเมินผล 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ เห็นว่� บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ที่เพียงพอและ เหม�ะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 -ไม่มี-

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บริษัทได้แต่งตั้งให้น�ยชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร ให้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยง�นผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2559

โดยได้รับคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ เน่ืองจ�กคณุสมบตั ิคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ รวมถึงเป็นผู้มปีระสบก�รณ์และคว�มเข้�ใจ 

ในด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน จึงเห็นว่� มีคว�มเหม�ะสมที่จะปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วได้อย่�งเหม�ะสมเพียงพอ

 ทั้งนี้ ก�รพิจ�รณ�และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้�ยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัทจะต้องผ่�นก�ร

พิจ�รณ�ก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ



รายงานประจำาปี 2559
Annual Report 2016

Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 82

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน 
ทางการเงิน ปี 2559 
 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้เห็นถึงคว�มสำ�คัญต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รดูแลกิจก�รให้มีก�รจัด 

ก�รที่ดี รับผิดชอบต่องบก�รเงินรวม และงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท รวมถึงส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี เพื่อให้มีข้อมูล

ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงผลก�รดำ�เนินง�นที่แท้จริงของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีก�รเปิด

เผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญและจัดให้มีโครงสร้�งก�รบริห�ร และก�รควบคุมภ�ยในที่มีคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ 

เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่�งบก�รเงินของบริษัทเชื่อถือได้ และมีระบบที่ดีในก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดก�ร 

ทุจริต และก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

 คณะกรรมก�รบรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบซึง่เป็นกรรมก�รอสิระ และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ให้เข้�ม�ทำ�หน้�ที่ในก�รดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและระบบก�รควบคุมภ�ยใน รวมทั้งก�ร 

เปิดเผยร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

ร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปีแล้ว

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม และมั่นใจได้ว่�งบก�รเงินรวมและ 

งบก�รเงินเฉพ�ะบริษัทประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 มีคว�มเชื่อถือได้ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

   ( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ )         ( ผศ.พญ.ส�ยสุณี  วนดุรงค์วรรณ )

                 ประธ�นกรรมก�รบริษัท                                 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
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รายการระหว่างกัน
 ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มเกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ใน 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อที่ 6 เรื่อง ร�ยก�รธุรกิจ กับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งปร�กฎในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมและงบก�ร

เงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 ซึ่งร�ยก�รที่เกี่ยวข้อง

กันดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไป

ต�มปกติธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะความสัมพันธ์

      บริษัทย่อย              ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด     ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน

 บริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด     ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน

 บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด    กรรมก�รร่วมกัน

 บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด    ผู้บริห�รร่วมกัน

2. นโยบายการกำาหนดราคา

 2.1 ร�ยได้ค่�รักษ�พย�บ�ล และค่�รักษ�พย�บ�ลจ่�ย กำ�หนดร�ค�ต�มก�รให้บริก�รลูกค้�ทั่วไปหักส่วนลด

 2.2 ร�ยได้ค่�บริก�ร และค่�บริก�รจ่�ย กำ�หนดร�ค�ต�มก�รให้บริก�รลูกค้�ทั่วไป

 2.3 ค่�เช่�รับ และค่�เช่�จ่�ย ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�เช่�

 2.4 ค่�ที่ปรึกษ� ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการและผู้บริหารร่วม ได้แก่

 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ

 2. ผศ.พญ. ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ

 3. นพ. พงษ์ศักดิ์ วัฒน�

 4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดช�

 5. น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ

 6. น�ย พฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ 2559 2558 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงพย�บ�ล 1,718.60 1,344.34 374.26 27.84

ร�ยได้อ่ืน 23.94 24.37 (0.43) (1.76)

รวมรายได้ 1,742.54 1,368.71 373.83 27.31

ต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ล 1,289.96 1,011.88 278.08 27.48

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 50.98 39.25 11.73 29.89

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 196.76 183.82 12.94 7.04

รวมค่าใช้จ่าย 1,537.70 1,234.95 302.75 24.52

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 204.84 133.76 71.08 53.14      

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน 15.74 6.93 8.81 127.13

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 189.10 126.83 62.27 49.10

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 35.64 25.19 10.45 41.48

กำาไรสุทธิ 153.46 101.64 51.82 50.98

การแบ่งปันกำาไร        

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 153.07 101.49 51.58 50.82

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย 0.39 0.15 0.24 160.00

รายการ 2559 2558 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

กำ�ไรข้ันต้น 428.64 332.46 96.18 28.93

อัตรากำาไรข้ันต้น 24.94% 24.73%    

EBITDA 299.46 209.40 90.06 43.01

อัตรา EBITDA 17.19% 15.30%    

อัตรากำาไรสุทธิ 8.78% 7.42%  

วิเคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ 2559 2558 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 1,752.97 1,445.56 307.41 21.27

หน้ีสินรวม 746.77 535.68 211.09 39.41

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,004.71 908.70 96.01 10.57

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,006.20 909.88 96.32 10.59

 สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันว�คม  2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 153.46 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก 

ปี  2558 จำ�นวน 51.82 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.98 

 ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงพย�บ�ลรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันว�คม  2559 มีจำ�นวน 1,718.60 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2558 จำ�นวน 

374.26 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.84 เป็นผลจ�กผลประกอบก�รโรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย ที่บริษัทฯ ได้เข้�ซื้อหุ้นส�มัญ  

บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน  2559 และโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เปิดให้บริก�ร

ศูนย์หัวใจ ประกอบกับก�รปรับกลยุทธ์เพิ่มร�ยได้กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  ด้วยเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ ก�รเพิ่มบุคล�กรท�งก�รแพทย์ และก�ร

มุ่งพัฒน�ก�รให้บริก�รที่เป็นเลิศ รวมถึงก�รเปิดให้บริก�รอ�ค�รใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วย ร�ยได้ผู้ป่วยทั่วไป เพิ่มขึ้น 314.81 ล้�นบ�ท หรือคิด

เป็นร้อยละ 31.64 และร�ยได้ผู้ป่วยเหม�จ่�ย เพิ่มขึ้น 59.46 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.03 ส่งผลให้ร�ยได้รวมของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย เพิ่มขึ้น 373.83 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.31 จ�ก 1,368.71 ล้�นบ�ทเป็น 1,742.54 ล้�นบ�ท 

 ต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ลในปี  2559 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวม 1,289.96 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2558 จำ�นวน 278.08 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.48 เป็นผลจ�กร�ยได้กลุ่มลูกค้�ทั่วไปที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่�แพทย์, ค่�ตอบแทนพย�บ�ลและ 

เจ้�หน้�ที่ ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริก�ร   รวมทั้งค่�ย�เวชภัณฑ์และวัสดุท�งก�รแพทย์เพิ่มขึ้น แต่จ�กคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน 

และค่�ใช้จ่�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ลลดลงจ�กร้อยละ 75.27 ของจ�กร�ยได้รวมในปี  2558 เป็น

ร้อยละ 75.06 ของจ�กร�ยได้รวมในปี  2559 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2559  มีจำ�นวน 50.98 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2558 จำ�นวน 11.73 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.89 เป็นผลจ�กก�รขย�ยตล�ดเพื่อพัฒน�คว�มเป็นเลิศ และก�รเพิ่มบุคล�กรเพื่อรองรับก�รเติบโตของ 

ร�ยได้กลุ่มลูกค้�ทั่วไป ส่งผลให้ค่�ตอบแทนพนักง�นที่เกี่ยวข้องกับฝ่�ยข�ย และค่�ใช้จ่�ยในก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์เพิ่มขึ้น

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2559  มีจำ�นวน 196.76 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2558 จำ�นวน 

12.94 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.04 เป็นผลจ�กค่�ธรรมเนียมตล�ดหลักทรัพย์ ค่�ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ค่�ที่ปรึกษ�กฎหม�ย เพื่อ

รองรับก�รขย�ยกิจก�รในอน�คต รวมถึงก�รเพิ่มบุคล�กรเพื่อรองรับก�รขย�ยตล�ดในกลุ่มลูกค้�ทั่วไป 

 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2559  จำ�นวน 15.74 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2558 จำ�นวน 8.81 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 127.13 เป็นผลจ�กเงินกู้ยืมสถ�บันก�รเงินในก�รลงทุนขย�ยกิจก�ร และก�รเข้�ซื้อหุ้นส�มัญ บริษัท ส�มแยก

ไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด  รวมถึงก�รขย�ยอ�ค�รเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้�ทั่วไปที่เพิ่มขึ้น  

 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้รวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2559  จำ�นวน 35.64 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น จ�กปี  2558  จำ�นวน 10.45 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.48 เป็นผลจ�กกำ�ไรที่เพิ่มขึ้น

ฐานะการเงินรวม หน่วย : ล้�นบ�ท
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 งบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2559  มีสินทรัพย์รวม 1,752.97 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2558 

จำ�นวน 307.41 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.27 อันเนื่องม�จ�กลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 52.75 ล้�นบ�ท, เงินสดและ

ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เพิ่มขึ้น 44.41 ล้�นบ�ท บริษัทฯ มีที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 110.42 ล้�นบ�ท และย�เวชภัณฑ์และวัสดุคง

เหลือ เพิ่มขึ้น 10.10 ล้�นบ�ท

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 มีจำ�นวน 746.77 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก ปี  2558  จำ�นวน 

211.10 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.41 อันเนื่องม�จ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว เพิ่มขึ้น 71.77 ล้�นบ�ท และเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 

เพิ่มขึ้น 61.87 ล้�นบ�ท                                

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2559  มีจำ�นวน 1,004.71 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2558 จำ�นวน 96.01 ล้�นบ�ท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 10.57 

รายการ 2559 2558 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 243.36 233.44 9.92 4.25

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (207.48) (176.99) (30.49) 17.23

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน 8.52 (19.95) 28.47 (142.71)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี 133.19 96.69 36.50 37.75

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี 177.59 133.19 44.40 33.33

สภาพคล่อง

 งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม  2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น จำ�นวน 243.36 

ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กปี  2558 จำ�นวน 9.92 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.25 เน่ืองจ�กกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นเพ่ิมข้ึน กระแสเงินสดจ�กกิจกรรม

ดำ�เนินง�น ประกอบด้วย กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำ�เนินง�นเพ่ิมข้ึน จำ�นวน 79.87 ล้�นบ�ท สินทรัพย์

จ�กก�รดำ�เนินง�นเพ่ิมข้ึน จำ�นวน 47.43 ล้�นบ�ท จ�กลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน  หน้ีสินจ�กก�รดำ�เนินง�นลดลง จำ�นวน 10.10ล้�นบ�ท และภ�ษี

เงินได้ จำ�นวน 35.26 ล้�นบ�ท

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจำ�นวน 207.48 ล้�นบ�ท ลดลงจ�ก ปี  2558 จำ�นวน 30.49 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.23 

เนื่องจ�กก�รลงทุนในส่วนของก�รซื้อหุ้นบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงินมีจำ�นวน  8.52 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2558 จำ�นวน 28.47 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 142.71 

เน่ืองจ�กปี  2559 มีเงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว จ�กสถ�บันก�รเงิน 

 ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันว�คม  2559   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดคงเหลือจำ�นวน 177.59 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�ก

ปี  2558 จำ�นวน 44.40 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 33.33

หน่วย : ล้�นบ�ท
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งบการเงินรวม 2559 2558

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,752.97 1,445.56

หนี้สินรวม 746.77 535.68

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,006.20 909.88

งบกำาไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร 1,718.60 1,344.34

ร�ยได้รวม 1,742.55 1,368.71

กำ�ไรสุทธิ 153.46 101.64

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออก (ล้�นหุ้น) 570.67 570.67

มูลค่�ท�งบัญชีต่อหุ้น (บ�ท) 1.76 1.59

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (บ�ท) 0.27 0.18

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กก�รบริก�ร 27.84 7.80

อัตร�ก�รเติบโตของกำ�ไรสุทธิ 50.99 6.54

ความสามารถในการทำากำาไร (ร้อยละ)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 24.94 24.73

อัตร� EBITDA 17.19 15.30

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 8.78 7.42

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ 12.81 9.76

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 16.00 11.75

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 1.13 1.10

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.01 51.27

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 9.83 9.82

ภาระหนี้และความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.74 0.59

อัตร�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย 13.01 19.30

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท



รายงานประจำาปี 2559
Annual Report 2016

Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 88

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม รวมถึงหม�ยเหตุสรุป

นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และเฉพ�ะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด 

(มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ในส่วนของคว�มรับผิด

ชอบของผูส้อบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินในร�ยง�นของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กกลุ่มบริษัทต�มข้อกำ�หนด

จรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบ

งบก�รเงิน และข้�พเจ้�ไดป้ฏิบัติต�มข้อกำ�หนด ด้�นจรรย�บรรณอื่น ๆ ต�มที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�น

ก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดต�มดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้� ในก�รตรวจ

สอบงบก�รเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินโดยรวมและใน

ก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� ทั้งนี้ ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ 

 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบที่ได้กล่�วไว้ในส่วนของคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินใน

ร�ยง�นของข้�พเจ้� ซึ่งได้รวมคว�มรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�ได้รวมวิธีก�รตรวจสอบที่

ออกแบบม�เพื่อตอบสนองต่อก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ผล

ของวิธีก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ซึ่งได้รวมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของ

ข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินโดยรวมเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ พร้อมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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การรับรู้รายได้ 

 ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงพย�บ�ลถือเป็นบัญชีที่สำ�คัญต่องบก�รเงิน เนื่องจ�กมีจำ�นวนเงินสูง (คิดเป็นประม�ณร้อยละ 99 ของ

ยอดร�ยได้รวม) และมีปริม�ณของร�ยก�รเป็นจำ�นวนม�ก รวมถึงมีหล�ยองค์ประกอบ เช่น ร�ยได้ค่�รักษ�พย�บ�ล ร�ยได้ค่�ย� 

ร�ยได้ค่�ห้องพัก ร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ ฯลฯ ซึ่งม�จ�กก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�ที่หล�กหล�ยและมีจำ�นวนม�กร�ย ดังนั้น กลุ่ม

บริษัทจึงมีคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่�และระยะในเวล�ก�รรับรู้ร�ยได้

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้ของกลุ่มบริษัทโดยก�ร

 • ประเมินและทดสอบระบบส�รสนเทศและระบบก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรร�ยได้ โดยก�รสอบถ�ม 

  ผู้รับผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม�สุ่มทดสอบก�รปฏิบัติต�มก�รควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้และให้คว�ม 

  สำ�คญัในก�รทดสอบเป็นพเิศษโดยก�รขย�ยขอบเขตก�รทดสอบสำ�หรบัก�รควบคมุภ�ยในท่ีตอบสนองต่อคว�มเสีย่งดงักล่�วข้�งต้น 

  วิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีร�ยได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบคว�มผิดปกติที่อ�จเกิดขึ้นของร�ยก�รร�ยได้ตลอด

  รอบระยะเวล�บัญชี รวมถึงร�ยก�รบัญชีที่ทำ�ผ่�นใบสำ�คัญทั่วไป

 •  สุ่มตรวจสอบเอกส�รประกอบร�ยก�รร�ยได้ที่เกิดขึ้นในระหว่�งรอบระยะเวล�บัญชี

 •  ตรวจตัดยอดก�รรับรู้ร�ยได้

 •  สอบท�นใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี 

การประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

 เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทมีร�ยได้ค่�บริก�รจ�กก�รให้บริก�รแก่ผู้ป่วยต�มโครงก�รสวัสดิก�รภ�ครัฐ ได้แก่ สำ�นักง�นประกันสังคมและ

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยได้ดังกล่�วได้ถูกกำ�หนดโดยนโยบ�ยภ�ครัฐ และขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน

กับโรงพย�บ�ลและข้อมูลท�งสถิติเกี่ยวกับก�รให้บริก�รของโรงพย�บ�ล ทั้งนี้ ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 8 ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2559 กลุ่มบริษัทมีร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐดังกล่�วจำ�นวน 62 ล้�นบ�ท โดยก�รประม�ณ

ก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับต้องอ�ศัยดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รอย่�งสูง ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่�ในก�รรับรู้ร�ยได ้

ค้�งรับดังกล่�ว

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับโดยก�ร

 •  ประเมินและทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับก�รประม�ณก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับ  

  โดยก�รสอบถ�มผู้รับผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม�สุ่มทดสอบก�รปฏิบัติต�มก�รควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

 •  ประเมินคว�มเหม�ะสมของหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทใช้ในก�รประม�ณก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับ 

  ว่�เป็นไปต�มนโยบ�ยภ�ครัฐ

 • วิเคร�ะห์คว�มสมเหตุสมผลของก�รประม�ณก�รในอดีต โดยเปรียบเทียบประม�ณก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับกับ  

  จำ�นวนเงินที่ได้รับจริง  

 • ตรวจสอบร�ยก�รรับเงินของร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี 

การรวมธุรกิจ 

  ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 1.2 ในเดือนมิถุน�ยน 2559 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด

ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล  ณ วันที่ซื้อกิจก�ร บริษัทฯได้รับรู้และวัดมูลค่�สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม�ด้วย

มูลค่�ยุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่�คว�มนิยมที่เกิดขึ้นจ�กก�รรวมธุรกิจ จ�กก�รวัดมูลค่�ต�มวิธีซื้อ ทั้งนี้ ข้�พเจ้�ได้ให้คว�มสำ�คัญเป็นพิเศษ

กับร�ยก�รซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจ�กเป็นร�ยก�รที่มีส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินโดยรวมและฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่�งม�กในก�ร

ประเมินมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม�ดังกล่�ว ทั้งนี้ ห�กฝ่�ยบริห�รใช้ดุลยพินิจในเรื่องดังกล่�วไม่เหม�ะสม อ�จทำ�ให้

เกิดคว�มเสี่ยงในก�รรับรู้มูลค่�ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม�รวมถึงค่�คว�มนิยม
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 90

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบก�รรับรู้มูลค่�ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม�จ�กก�รซื้อธุรกิจโดยก�ร
 •  ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญ�ซื้อข�ยธุรกิจ รวมถึงสอบถ�มกับฝ่�ยบริห�รถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร
ซื้อดังกล่�วเพื่อประเมินว่�ร�ยก�รซื้อธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มคำ�นิย�มของก�รรวมธุรกิจภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก�รรวมธุรกิจ 
 •  ตรวจสอบมูลค่�ก�รซื้อธุรกิจกับเอกส�รประกอบก�รซื้อธุรกิจและก�รจ่�ยเงินเพื่อประเมินว่�มูลค่�ดังกล่�วสะท้อนมูลค่�ยุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับก�รซื้อธุรกิจ 
 •  ประเมินก�รคำ�นวณมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม�ในเอกส�รก�รวัดมูลค่�ต�มวิธีซื้อซึ่งจัดทำ�โดยผู้
ประเมินร�ค�อิสระ โดยพิจ�รณ�วิธีก�รและข้อสมมติต่�ง ๆ ที่สำ�คัญที่ผู้ประเมินร�ค�อิสระใช้ในก�รคำ�นวณห�มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินดังกล่�ว
 •  สอบท�นองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจำ�ลอง ทดสอบข้อสมมติที่สำ�คัญกับข้อมูลในอดีตของกิจก�รและข้อมูลเกี่ยวกับอุตส�หกรรม
และเศรษฐกิจ เช่น อัตร�ดอกเบี้ย อัตร�เงินเฟ้อ เป็นต้น เปรียบเทียบอัตร�คิดลดกับต้นทุนท�งก�รเงินของกิจก�รและของอุตส�หกรรม รวม
ถึงพิจ�รณ�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถและคว�มเที่ยงธรรมของผู้ประเมินร�ค�อิสระ
 •  พิจ�รณ�คว�มสมเหตุสมผลสนับสนุนค่�คว�มนิยมที่บริษัทฯบันทึกไว้โดยทำ�ก�รวิเคร�ะห์รูปแบบในก�รกำ�หนดร�ค�ซื้อข�ย (Pricing 
Model) ตลอดจนสอบท�นก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร�ยก�รซื้อธุรกิจดังกล่�วในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ข้อมูลอื่น 
 ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบก�รเงินและร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในร�ยง�นนั้น ซึ่งค�ดว่�ร�ยง�นประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้�พเจ้�ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้
 คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินดังกล่�วไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินคือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอื่นมีคว�มขัดแย้งที่มีส�ระสำ�คัญ
กับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอื่นมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ
สำ�คัญหรือไม่ 
 เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปี ห�กข้�พเจ้�สรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องสื่อส�ร
เรื่องดังกล่�วกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลดำ�เนินก�รแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
 ฝ่�ยบริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ฝ่�ยบริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด
 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยว
กับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่�ว และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รต่อเนื่องเว้นแต่ฝ่�ยบริห�รมีคว�มตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมคว�มเห็นของ 
ข้�พเจ้�อยู่ด้วย คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�น 
ก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�ร
ทุจริตหรือข้อผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�ร�ยก�รท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�ร
รวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้
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 ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�ร
ตรวจสอบ ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึง
 •  ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อ
ผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหม�ะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�ก
ก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�ร
ตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน
 •  ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัท
 •  ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ฝ่�ยบริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยฝ่�ยบริห�ร
 •  สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องของฝ่�ยบริห�รและ จ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญช ี
ที่ได้รับ สรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�ม
ส�ม�รถของกลุ่มบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องกล่�วไว้ใน
ร�ยง�นของผูส้อบบญัชขีองข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วข้องในงบก�รเงนิ หรอืถ้�ก�รเปิดเผยดงักล่�วไม่เพยีงพอ คว�มเห็นของข้�พเจ้� 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม 
เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
 •  ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ในรูป
แบบที่ทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควร 
 •  ได้รับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เหม�ะสมอย่�งเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รภ�ยในกลุ่มหรือกิจกรรมท�งธุรกิจภ�ยใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงิน ข้�พเจ้�รับผิดชอบต่อก�รกำ�หนดแนวท�ง ก�รควบคุมดูแล และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบกลุ่ม
บริษัท ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคว�มเห็นของข้�พเจ้�

 ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มที่ได้ว�งแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ
ที่พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในซึ่งข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�
ข้�พเจ้�ได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลว่�ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณที่เกี่ยวข้องกับคว�มเป็นอิสระและได้สื่อ 
ส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้�พเจ้�เชื่อว่�มีเหตุผลที่บุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�
กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�ร ที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ
 จ�กเรื่องที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญม�กที่สุดในก�รตรวจสอบงบก�รเงินในงวด 
ปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิดเผยต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�วหรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะเกิดขึ้น ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของ 
ข้�พเจ้�เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
ส�ธ�รณะจ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นฉบับนี้คือ น�ยเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

กรุงเทพฯ: 17 กุมภ�พันธ์ 2560
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  177,588,628  133,186,588  53,224,967  70,117,286 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 8  238,304,259  185,550,338  108,412,819  105,053,661 

ยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ 9  39,795,134  29,697,442  11,376,114  12,152,459 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  4,818,426  5,476,812  625,198  517,359 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  460,506,447  353,911,180  173,639,098  187,840,765 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 10  3,750,300  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11  -  -  410,999,916  268,131,802 

เงินลุงทุนระยะยาวอื่น 12  40,500,000  40,500,000  40,500,000  40,500,000 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงุทน 13  23,310,328  23,516,643  -  - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

สิทธิการเชา

14  985,294,848  874,865,311  725,584,716  699,894,913 

15  137,460,461  127,291,572  -  - 

คาความนิยม 1.2  64,863,745  -  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22  6,194,294  4,191,013  -  - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  31,088,635  21,287,974  15,345,354  10,796,168 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  1,292,462,611  1,091,652,513  1,192,429,986  1,019,322,883 

รวมสินทรัพย  1,752,969,058  1,445,563,693  1,366,069,084  1,207,163,648 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 16  298,779,053  236,908,824  106,387,995  127,460,430 

สวนของเจาหนี้คาหุนที่ถึงกำหนดชำระ

  ภายในหนึ่งป 1.2  5,193,436  -  5,193,436  - 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

  ภายในหนึ่งป 17  85,710,000  70,088,000  73,560,000  51,720,000 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่

  ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 18  8,054,501  5,054,614  2,011,857  1,691,530 

ภาษีเงินไดคางจาย  7,302,898  7,267,974  1,225,859  7,231,131 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,754,552  2,185,382  931,190  739,686 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  407,794,440  321,504,794  189,310,337  188,842,777 

หนี้สินไมหมุนเวียน

  ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 1.2  41,174,678  -  41,174,678  - 

  ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 17  258,150,000  186,380,000  258,150,000  174,230,000 

  ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 18  7,833,479  9,215,225  1,238,523  1,389,857 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 19  17,290,289  12,827,116  3,100,082  5,457,605 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22  9,104,188  5,757,835  4,645,665  4,081,875 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  5,427,084  -  -  - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  338,979,718  214,180,176  308,308,948  185,159,337 

รวมหนี้สิน  746,774,158  535,684,970  497,619,285  374,002,114 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย:บาท): 

เจาหนี้คาหุน - สุทธิจากสวนที่- 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่- 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่- 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

  ทุนจดทะเบียน

 570,666,666  570,666,666  570,666,666  570,666,666 

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว

 570,665,433  570,665,433  570,665,433  570,665,433 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  37,938,115  37,938,115  37,938,115  37,938,115 

กำไรสะสม

20  25,677,380  21,059,640  25,677,380  21,059,640 

   ยังไมไดจัดสรร  351,761,596  260,371,986  234,168,871  203,498,346 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  18,669,496  18,669,496  -  - 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  1,004,712,020  908,704,670  868,449,799  833,161,534 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

   ของบริษัทยอย  1,482,880  1,174,053  -  - 

รวมสวนของผูถือหุน  1,006,194,900  909,878,723  868,449,799  833,161,534 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,752,969,058  1,445,563,693  1,366,069,084  1,207,163,648 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนื่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย:บาท): 

      หุนสามัญ 570,666,666 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

      หุนสามัญ 570,665,433 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

   จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย- 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล  1,718,603,313  1,344,338,016  787,995,166  678,533,370 

เงินปนผลรับ 11  -  -  17,378,089  11,269,181 

รายไดอื่น  23,943,162  24,373,508  3,283,618  3,654,700 

รวมรายได  1,742,546,475  1,368,711,524  808,656,873  693,457,251 

คาใชจาย

ตนทุนกิจการโรงพยาบาล  1,289,962,791  1,011,883,075  566,452,065  477,967,151 

คาใชจายในการขาย  50,982,928  39,244,486  21,374,521  13,395,942 

คาใชจายในการบริหาร  196,756,032  183,824,079  97,487,170  95,466,775 

รวมคาใชจาย  1,537,701,751  1,234,951,640  685,313,756  586,829,868 

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได  204,844,724  133,759,884  123,343,117  106,627,383 

คาใชจายทางการเงิน  (15,739,195)  (6,932,258)  (14,186,476)  (3,615,671)

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  189,105,529  126,827,626  109,156,641  103,011,712 

คาใชจายภาษีเงินได 22  (35,640,898)  (25,189,611)  (16,801,834)  (18,672,285)

กำไรสำหรับป  153,464,631  101,638,015  92,354,807  84,339,427 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -  -  -  - 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  153,464,631  101,638,015  92,354,807  84,339,427 

การแบงปนกำไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  153,073,892  101,492,468  92,354,807  84,339,427 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

   ของบริษัทยอย  390,739  145,547 

 153,464,631  101,638,015 

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  153,073,892  101,492,468  92,354,807  84,339,427 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

   ของบริษัทยอย  390,739  145,547 

 153,464,631  101,638,015 

กำไรตอหุน 23

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 0.27 0.18 0.16 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย:บาท)

กำไรขาดทุน:
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนภาษี  189,105,529  126,827,626  109,156,641  103,011,712 

   จากกิจกรรมดำเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  94,613,512  75,643,578  42,015,508  27,416,527 

 (1,420,771)  504,397  (1,475,644)  518,565 

   การปรับลดยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือเปนมูลคาสุทธิ

 (200,446)  123,659  (210,006)  118,889 

   กำไรจากการจำหนายอุปกรณ  (76,896)  (562,519)  -  (471,130)

   ขาดทุนจากการตัดจำหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน  112,013  120,250  7,052  32,860 

   คาใชจายในการตัดจำหนายภาษีเงินได  2,754,155  11,913,946  -  762 

   คาใชจายในการตัดจำหนายเงินประกัน  736,874  -  -  - 

   สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  1,916,505  1,656,743  642,477  741,414 

   รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย  -  -  (17,378,089)  (11,269,181)

   ดอกเบี้ยรับ  (836,153)  (592,248)  (297,454)  (193,122)

   คาใชจายดอกเบี้ย  15,739,675  6,932,259  14,186,475  3,615,671 

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดำเนินงาน  302,443,997  222,567,691  146,646,960  123,522,967 

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  (35,560,202)  6,026,423  (1,883,514)  15,410,698 

   ยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ  (6,448,257)  (5,049,562)  986,351  (3,275,373)

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  860,981  (1,320,785)  (107,839)  (42,566)

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (7,258,063)  (632,747)  885,735  (872,291)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  24,910,697  36,811,850  (7,445,294)  26,424,901 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  67,660  (2,713,003)  191,504  (1,898,001)

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  2,132,574  -  -  - 

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  (3,307,400)  (198,860)  (3,000,000)  (98,760)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  277,841,987  255,491,007  136,273,903  159,171,575 

   จายภาษีเงินได  (35,261,158)  (22,657,958)  (22,243,316)  (16,667,675)

   ดอกเบียรับ  778,413  608,086  285,463  175,310 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน  243,359,242  233,441,135  114,316,050  142,679,210 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย:บาท)

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

      ที่จะไดรับ (โอนกลับ)

สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (3,300,000)  -  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  11,991 17,812 11,991 17,812

 (40,739,641)  -  (96,500,000)  - 

ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  -  (556,834)  -  - 

ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ  (116,465,995)  (160,731,187)  (61,253,182)  (133,195,924)

จายชำระเจาหนี้คาซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ  (25,074,001)  (8,319,689)  (17,967,966)  (5,435,975)

สิทธิการเชาเพิ่มขึ้น  (16,516,553)  (234,190)  -  - 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (5,944,868)  (7,728,940)  (5,681,915)  (6,145,662)

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอย  -  -  17,378,089  11,269,181 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ  548,592  564,456  -  473,056 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (207,480,475)  (176,988,572)  (164,012,983)  (133,017,512)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  -  -  20,000,000  20,000,000 

จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  -  -  (20,000,000)  (22,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  167,500,000  76,500,000  167,500,000  65,500,000 

จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (80,108,000)  (73,506,000)  (61,740,000)  (25,550,000)

จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  (7,164,386)  (5,427,794)  (2,327,594)  (2,520,980)

จายเงินปนผล  (56,668,429)  (11,383,190)  (56,676,579)  (11,385,646)

จายเงินปนผลแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

   ของบริษัทยอย  (81,912)  (45,620)  -  - 

จายดอกเบี้ย  (14,954,000)  (6,089,597)  (13,951,213)  (3,220,313)

 8,523,273  (19,952,201)  32,804,614  20,823,061 

 44,402,040  36,500,362  (16,892,319)  30,484,759 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  133,186,588  96,686,226  70,117,286  39,632,527 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  177,588,628  133,186,588  53,224,967  70,117,286 

 -  -  -  - 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   เจาหนี้คาหุน 46,368,114  - 46,368,114  - 

   ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณที่ยังไมไดจายชำระ  30,710,286  25,074,001  3,902,187  17,967,966 

   ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเชาการเงิน  7,619,000  6,570,000  2,310,000  1,158,000 

   สิทธิการเชาที่ยังไมไดจายชำระ  434,918  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)( )

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย:บาท)

เงินสดจายเพื่อซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ1.2)

เงินสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน� ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบ 

บริษัทฯคือก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลอ้อมน้อย 

อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร

 1.2 การซื้อธุรกิจ

 เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559 บริษัทฯได้เข้�ซื้อหุ้นของบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด จำ�นวน 90,000 หุ้น  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและจำ�หน่�ยแล้วทั้งหมดจ�กผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่�ว ด้วยมูลค่�ต�มสัญญ�ซื้อข�ย

จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 155 ล้�นบ�ท และถือว่�บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ บริษัทฯได้

จ่�ยชำ�ระร�ค�ค่�หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว เป็นจำ�นวน 96.5 ล้�นบ�ท และตกลงที่จะชำ�ระร�ค�ค่�หุ้นส่วนที่เหลือจำ�นวน 58.5 ล้�นบ�ท 

เป็นงวดร�ยปีจำ�นวน 9 งวด งวดละ 6.5 ล้�นบ�ท  

 บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รให้มีก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม� ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยก�รวัดมูลค่�นี้ได้

เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรม�สที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งอยู่ภ�ยในระยะเวล�สิบสองเดือนนับจ�กวันที่ซื้อธุรกิจต�มที่กำ�หนดไว้ในม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก�รรวมธุรกิจ 

 มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม�จ�กบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด ณ วันที่ซื้อธุรกิจมีร�ย

ละเอียดดังนี้ 
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 องค์ประกอบหลักของค่�คว�มนิยมจำ�นวน 65 ล้�นบ�ทที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อธุรกิจคือก�รขย�ยธุรกิจในอน�คต
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2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงร�ยก�ร 

ในงบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2554 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี 

พ.ศ. 2543

 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�กงบก�รเงิน

ฉบับภ�ษ�ไทยนี้

 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

  ก)  งบก�รเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

  ข) บริษัทฯจะถือว่�มีก�รควบคุมกิจก�รที่เข้�ไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ ห�กบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน 

ของกิจก�รที่เข้�ไปลงทุน และส�ม�รถใช้อำ�น�จในก�รสั่งก�รกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

  ค) บริษัทฯนำ�งบก�รเงินของบริษัทย่อยม�รวมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�น�จในก�รควบคุมบริษัทย่อย 

จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยนั้น

  ง)  งบก�รเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

  จ) ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและบริษัทย่อย ร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว 

  ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือข�ดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น

ของบริษัทฯ และแสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม

 2.3 บริษัทฯจัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มวิธีร�ค�ทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่�งปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง

แนวปฏิบัติท�งบัญชี ที่ออกโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2559 ม�

ถือปฏิบัติ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ ก�รตีคว�มและก�รให้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีกับผู้ใช้

ม�ตรฐ�น ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตร�ร้อยละของก�รถือหุ้น

2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ไทย 99.43 99.43

บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ไทย 99.56 99.56

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงเรียนอ�ชีวศึกษ� ไทย 99.98 99.98

บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ไทย 100.00 -
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหม่จำ�นวนหล�ยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบ

ระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2560 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อ

ให้มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ ก�รตีคว�ม

และก�รให้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น 

 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ อย่�งไรก็ต�ม 

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�รสำ�คัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ม�ตรฐ�นฉบับปรับปรุงนี้กำ�หนดท�งเลือกเพิ่มเติมสำ�หรับก�รบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเงินลงทุนในก�รร่วมค้� และเงินลง 

ทุนในบริษัทร่วม ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยเลือกบันทึกต�มวิธีส่วนได้เสียได้ ต�มท่ีอธิบ�ยไว้ในม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง เงินลงทุน ในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้� ทั้งนี้ กิจก�รต้องใช้วิธีก�รบันทึกบัญชีเดียวกันสำ�หรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและห�ก

กิจก�รเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่�วต�มวิธีส่วนได้เสียในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร กิจก�รต้องปรับปรุงร�ยก�รดังกล่�วโดยวิธีปรับย้อนหลัง

 ม�ตรฐ�นฉบับดังกล่�วจะไม่มีผลกระทบต่องบก�รเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจ�ก ฝ่�ยบริห�รได้พิจ�รณ�แล้วว่�จะเลือก

บันทึกเงินลงทุนดังกล่�วต�มวิธีร�ค�ทุนในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รต�มเดิม

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้

	 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

 ร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยร�ยได้ค่�รักษ�พย�บ�ล ค่�ย�และค่�ห้องพัก และจะบันทึก 

เป็นร�ยได้เมื่อได้ข�ยย�หรือเมื่อได้ให้บริก�รแล้ว ยกเว้นร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้จ�กสำ�นักง�นประกันสังคมและสำ�นักง�น

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติที่จะรับรู้ร�ยได้ต�มอัตร�เหม�จ่�ยและอัตร�คว�มรุนแรงของโรคต่อจำ�นวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับท�ง 

บริษัทฯและบริษัทย่อย

 รายได้ค่าบริการ

 ร�ยได้ค่�บริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้วโดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น 

 รายได้ค่าเล่าเรียนและรายได้ค่าเอกสารประกอบการเรียน

 ร�ยได้ค่�เล่�เรียนและร�ยได้ค่�เอกส�รประกอบก�รเรียนรับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�ของหลักสูตร 

 รายได้ค่าเช่า

 ร�ยได้ค่�เช่�รับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�ของก�รให้เช่�และต�มอัตร�ที่กำ�หนดในสัญญ�

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในก�รรับเงินปันผล

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่�ย 

คืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้
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4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้ก�รค้�แสดงมูลค่�ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดยประม�ณที่อ�จ

เกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้

4.4 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

 ย� เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่�ร�ค�ต�มร�ค�ทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่�

4.5 เงินลงทุน

 ก)  เงินลงทุนในตร�ส�รทุนท่ีไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผ่ือก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

 ข)  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทย่อยบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนในร�ค�ทุนซึ่งรวมต้นทุนก�รทำ�ร�ยก�ร หลังจ�กนั้น บริษัทย่อย

จะบันทึกอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

 ค่�เสื่อมร�ค�ของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนคำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ 5 - 20 ปี

ค่�เสื่อมร�ค�ของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนรวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

 บริษัทย่อยจะรับรู้ผลต่�งระหว่�งจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจ�กก�รจำ�หน่�ยกับมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

ในงวดที่ตัดร�ยก�รอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนออกจ�กบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ท่ีดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เส่ือมร�ค�สะสม และค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี)

 ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดังนี้ 

อ�ค�ร                                                   20,40 และ 50 ปี

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร                                  5, 20 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์ก�รแพทย์ 2-10 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำ�นักง�น       3, 5 ปี
ย�นพ�หนะ 5, 10 ปี

 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น 

 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่�งติดตั้งและระหว่�งก่อสร้�ง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ออกจ�กบัญชี เมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไร

หรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนก�รกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในก�รได้ม� ก�รก่อสร้�ง หรือก�รผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวล�น�นในก�รแปลงสภ�พให้พร้อมใช้

หรือข�ย ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นร�ค�ทุนของสินทรัพย์จนกว่�สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภ�พพร้อมที่จะใช้ได้ต�มที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนก�ร

กู้ยืมอื่นถือเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร ต้นทุนก�รกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจ�กก�รกู้ยืมนั้น

-

-

-

-

-
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4.9 สิทธิการเช่า

 บริษัทย่อยบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของสิทธิก�รเช่�ด้วยค่�ธรรมเนียมก�รโอนสิทธิในก�รเช่�ที่จ่�ยเพื่อให้ได้ม�ซึ่งสิทธิในก�รเช่�ที่ดินและ 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รก่อสร้�งอ�ค�รบนที่ดินเช่�ต�มสัญญ�เช่�ที่ดิน และสิทธิในก�รเช่�อ�ค�ร    

 สิทธิก�รเช่�แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี) ค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณจ�ก 

ร�ค�ทุนของสิทธิก�รเช่�โดยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ที่ระบุในสัญญ�เช่�ที่ดิน ค่�ตัดจำ�หน่�ยรวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

 ไม่มีก�รคิดค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับค่�ก่อสร้�งอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�งบนที่ดินเช่�

4.10 ค่าความนิยม 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของค่�คว�มนิยมในร�ค�ทุน ซึ่งเท่�กับต้นทุนก�รรวมธุรกิจส่วนทสูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธ ิ

ที่ได้ม� ห�กมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม�สูงกว่�ต้นทุนก�รรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่�นี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไร

หรือข�ดทุนทันที

 บริษัทฯแสดงค่�คว�มนิยมต�มร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม (ถ้�มี) และจะทดสอบก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมทุกปีหรือเมื่อ

ใดก็ต�มที่มีข้อบ่งชี้ของก�รด้อยค่�เกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รทดสอบก�รด้อยค่� บริษัทฯจะปันส่วนค่�คว�มนิยมที่เกิดขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�รให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ

ให้เกิดเงินสด ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�ร และบริษัทฯจะทำ�ก�รประเมินมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วย

ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละร�ยก�ร ห�กมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่�กว่�มูลค่�ต�ม

บญัช ีบรษิทัฯจะรบัรูข้�ดทนุจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรอืข�ดทนุและบรษิทัฯ ไม่ส�ม�รถกลบับญัชขี�ดทนุจ�กก�รด้อยค่�ได้ในอน�คต

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือ

ถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

 นอกจ�กน้ีบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบุคคลหรือกิจก�รที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�งอ้อมซึ่งทำ�ให้มี

อิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำ�น�จใน

ก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
 สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�
เช่�ก�รเงิน สัญญ�เช่�ก�รเงินจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่
ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่มูลค่�ใดจะตำ่�กว่� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะย�ว ส่วน
ดอกเบี้ยจ่�ยจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่� สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค�
ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช่�
 สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ� 
เช่�ดำ�เนนิง�น จำ�นวนเงนิทีจ่่�ยต�มสญัญ�เช่�ดำ�เนินง�นรบัรูเ้ป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรอืข�ดทุนต�มวธิเีส้นตรงตลอดอ�ยขุองสัญญ�เช่�

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อย
ค่�เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนหม�ยถึง
มูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่�

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

	 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมและเงินที่บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยจ่�ยสมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงิน 

ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น ซึ่งบริษัทฯและบริษัท 

ย่อยถือว่�เงินชดเชยดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณ 

ก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น

จะรับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ

มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯ

และบริษัทย่อยส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ 

4.16 ภาษีเงินได้

 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ โดยคำ�นวณจ�ก

กำ�ไรท�งภ�ษีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งช่ัวคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวล�ร�ยง�น 
  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภ�ษเีงนิได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชัว่คร�วทีต้่องเสยีภ�ษ ี  ทกุร�ยก�ร แต่รบัรู้สินทรพัย์
ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษี รวมทั้งผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่�ที่มีคว�มเป็นไปได ้
ค่อนข้�งแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษี และผล
ข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่�ต�มบญัชขีองสินทรพัย์ภ�ษีเงนิได้รอก�รตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�ร 
ปรับลดมูลค่�ต�มบัญชีดังกล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์
ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นห�กภ�ษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

ร�ยก�รที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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4.17  การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง ร�ค�ที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รข�ยสินทรัพย์หรือเป็นร�ค�ที่จะต้องจ่�ยเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยร�ยก�ร

ดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นในสภ�พปกติระหว่�งผู้ซื้อและผู้ข�ย (ผู้ร่วมในตล�ด) ณ วันที่วัดมูลค่� บริษัทย่อยใช้ร�ค�เสนอซื้อข�ย

ในตล�ดที่มีสภ�พคล่องในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้อง

วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตล�ดที่มีสภ�พคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่ส�ม�รถห�

ร�ค�เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มีสภ�พคล่องได้ บริษัทย่อยจะประม�ณมูลค่�ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคก�รประเมินมูลค่�ที่เหม�ะสมกับแต่ละ

สถ�นก�รณ์ และพย�ย�มใช้ข้อมูลที่ส�ม�รถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่�ยุติธรรมนั้นให้ม�กที่สุด

 ลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่�และเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบก�รเงินแบ่งออกเป็นส�มระดับต�ม

ประเภทของข้อมูลที่นำ�ม�ใช้ในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลร�ค�เสนอซื้อข�ยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันในตล�ดที่มีสภ�พคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่ส�ม�รถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลท�งตรงหรือท�งอ้อม

 ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอน�คตที่กิจก�รประม�ณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทย่อยจะประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรมสำ�หรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นที่มีก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รในเรื่องที่มี

คว�มไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�ร ดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบก�รเงินและต่อข้อมูลที่

แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณ

ก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

 ในก�รพิจ�รณ�ประเภทของสัญญ�เช่�ว่�เป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหรือสัญญ�เช่�ท�งก�รเงินฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมิน

เงื่อนไขและร�ยละเอียดของสัญญ�เพื่อพิจ�รณ�ว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนคว�มเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่� 

ดังกล่�วแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในก�รประม�ณค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น

จ�กลูกหนี้แต่ละร�ย โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต อ�ยุของหนี้ที่คงค้�งและสภ�วะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 

 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

 ร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับเป็นร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจ�กสำ�นักง�นประกันสังคมและสำ�นักง�นหลัก 

ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ส�ม�รถทร�บจำ�นวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริห�รของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึง 

ได้ประม�ณก�รร�ยได้ค้�งรับดังกล่�วต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�รและเงื่อนไขต�มที่กำ�หนดโดยหน่วยง�นดังกล่�ว และจ�กจำ�นวนเงินที่ได้รับ 

จริงครั้งล่�สุดควบคู่ไปกับภ�วะก�รณ์ในปัจจุบัน
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 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป

 บริษัทฯจะตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญและเป็นระยะ

เวล�น�นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของก�รด้อยค่� ก�รที่จะสรุปว่�เงินลงทุนดังกล่�วได้ลดลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวล�น�นหรือไม่นั้น

จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�ร

 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือ

เมื่อเลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึกข�ดทุนจ�กก�ร 

ด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยว

ข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 

 ค่าความนิยม

 ในก�รบันทึกและวัดมูลค่�ของค่�คว�มนิยม ณ วันที่ได้ม� ตลอดจนก�รทดสอบก�รด้อยค่�ในภ�ยหลัง ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้อง 

ประม�ณก�รกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตจ�กสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งก�รเลือกอัตร� 

คิดลดที่เหม�ะสมในก�รคำ�นวณห�มูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งช่ัวคร�วท่ีใช้หักภ�ษีและข�ดทุนท�งภ�ษีที ่

ไม่ได้ใช้เม่ือมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บรษิทัฯและบริษัทย่อยจะมกีำ�ไรท�งภ�ษใีนอน�คตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�ง

ชั่วคร�วและข�ดทุนนั้นในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอ

ก�รตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่�ใด โดยพิจ�รณ�ถึงจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วงเวล�

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น ประม�ณขึ้นต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอ�ศัยข้อ

สมมติฐ�นต่�ง ๆ ในก�รประม�ณก�รนั้น เช่น อัตร�คิดลด อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต อัตร�มรณะ และอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลง

ในจำ�นวนพนักง�น เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯมีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ย ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินผลของคดีที่ถูก

ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่�จะไม่มีคว�มเสียห�ยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่�งปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไป

ต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติ

ธุรกิจ โดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

- - 4

- - 17 11

- - 11

1 1 - -

- -

- 181 - -

- 181

- - 11,647

170 8 -

170 8

- - -

- - -

- - 4

- - 17 11

- - 11

1 1 - -

- -

- 181 - -

- 181

- - 11,647

170 8 -

170 8

- - -

- - -

- - 4

- - 17 11

- - 11

1 1 - -

- -

- 181 - -

- 181

- - 11,647

170 8 -

170 8

- - -

- - -

ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 มีร�ยละเอียดดังนี้
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 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้�งของเงินกู้ยืมระหว่�งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 และก�รเคลื่อนไหว

ของเงินกู้ยืมดังกล่�วมีร�ยละเอียดดังนี้ 

- -

- -

1,413 640

131,774

133,187 70,117

- -

- -

1,413 640

131,774

133,187 70,117

- -

- -

1,413 640

131,774

133,187 70,117

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่

กรรมก�รและผู้บริห�ร ดังต่อไปนี้

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตร�ดอกเบี้ยระหว่�งร้อยละ 

0.10 ถึง 1.35 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.80 ต่อปี)
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- -

- - 1,733 -

- - -

- - 64 -

- -

34,743

6,716 4,341 734

617

- -

- 181 - -

- 181

3,104 1,748

44,477

- - -

13,368

76,776 71,808 46,481

76,776 46,486

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

108,413

16,033

- -

7,711

3,370

701 - - 701

11,376

.43 .43 10,440 -

100 100 100 100

- 100.00 - - - -

411,000 17,378



รายงานประจำาปี 2559
Annual Report 2016

Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 112

9. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

108,413

16,033

- -

7,711

3,370

701 - - 701

11,376

.43 .43 10,440 -

100 100 100 100

- 100.00 - - - -

411,000 17,378

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกก�รปรับลดร�ค�ทุนของย� เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือให้เป็นมูลค่�สุทธิที่

จะได้รับ เป็นจำ�นวน 1.3 ล้�นบ�ท (2558: 0.4 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะบริษัทฯ: 1.0 ล้�นบ�ท 2558: 0.3 ล้�นบ�ท) โดยแสดงเป็นส่วน

หนึ่งของต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ล และมีก�รกลับร�ยก�รปรับลดมูลค่�ย� เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นจำ�นวน 1.4 ล้�นบ�ท 

(2558: 0.3 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะบริษัทฯ: 1.2 ล้�นบ�ท 2558: 0.2 ล้�นบ�ท) โดยนำ�ไปหักจ�กมูลค่�ของย� เวชภัณฑ์และวัสดุคง

เหลือที่รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในระหว่�งปี
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10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝ�กธน�ค�รซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำ�ไปคำ้�ประกันหนังสือคำ้�ประกันที่ธน�ค�รออกให้ในน�มของ

บริษัทย่อย

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้  

108,413

16,033

- -

7,711

3,370

701 - - 701

11,376

.43 .43 10,440 -

100 100 100 100

- 100.00 - - - -

411,000 17,378

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุ้นส�มัญ จำ�นวน 8,100,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 5 บ�ท ของบริษัท มห�นครแม่สอดเวชก�ร จำ�กัด ซึ่งคิด

เป็นอัตร�ร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทดังกล่�ว 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่�ต�มบัญชีของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

-

-

-
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-

-

-

 ก�รกระทบยอดมูลค่�ต�มบัญชีของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนสำ�หรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 มูลค่�ยุติธรรมของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเป็นจำ�นวน 51 ล้�นบ�ท มูลค่�ยุติธรรม

ของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินร�ค�อิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจ�รณ�จ�กร�ยได้ (Income Approach)  

ข้อสมมตฐิ�นหลักทีใ่ช้ในก�รประเมินร�ค�อสังห�รมิทรัพย์เพือ่ก�รลงทนุดังกล่�วประกอบด้วย อตัร�ผลตอบแทน อตัร�เงนิเฟ้ออัตร� 

พื้นที่ว่�งระยะย�ว และอัตร�ก�รเติบโตระยะย�วของค่�เช่� (2558: 43 ล้�นบ�ท) 

 บริษัทย่อยได้นำ�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนข้�งต้นไปคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์และคำ้�ประกันวงเงิน 

สินเชื่อของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
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 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯได้รวมต้นทุนก�รกู้ยืมเข้�เป็นร�ค�ทุนของอ�ค�ร จำ�นวน 1 ล้�นบ�ท 

(2558: 8 ล้�นบ�ท) โดยคำ�นวณจ�กอัตร�ก�รตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตร�ร้อยละ 2 (2558: ร้อยละ 4)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของย�นพ�หนะซึ่งได้ม�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน โดยมี

มูลค่�สุทธิต�มบัญชีเป็นจำ�นวนเงินรวม 20 ล้�นบ�ท (2558: 17 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 6 ล้�นบ�ท 2558: 5 ล้�นบ�ท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้ว

แต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 497 ล้�นบ�ท (2558: 375

ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 114 ล้�นบ�ท 2558: 104 ล้�นบ�ท)     

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำ�ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งมูลค่�สุทธิต�มบัญชี จำ�นวนประม�ณ732 ล้�นบ�ท (2558: 724 ล้�นบ�ท)

ไปคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์และคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 633 

ล้�นบ�ท 2558: 620 ล้�นบ�ท)

15. สิทธิการเช่า

2558 2,073 166,491 24 168,588

- 32 203 235

- 207 -

2558 2,073 166,730 20 168,823

- 329 16,622 16,951

- 16,442 -

2559 2,073 183,501 200 185,774

2558 1,699 33,261 - 34,930

71 6,530 - 6,601

2558 1,740 39,791 - 41,531

71 6,712 - 6,783

2559 1,811 46,503 - 48,314

2558 333 126,939 20 127,292

2559 262 136,998 200 137,460

6,601

6,783
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2558 2,073 166,491 24 168,588

- 32 203 235

- 207 -

2558 2,073 166,730 20 168,823

- 329 16,622 16,951

- 16,442 -

2559 2,073 183,501 200 185,774

2558 1,699 33,261 - 34,930

71 6,530 - 6,601

2558 1,740 39,791 - 41,531

71 6,712 - 6,783

2559 1,811 46,503 - 48,314

2558 333 126,939 20 127,292

2559 262 136,998 200 137,460

6,601

6,783

 สิทธิก�รเช่�รวมถึงค่�ธรรมเนียมก�รโอนสิทธิก�รเช่�ที่จ่�ยเพื่อให้ได้ม�ซึ่งสิทธิก�รเช่�ที่ดิน และค่�ใช้จ่�ยในก�รก่อสร้�งอ�ค�ร

บนที่ดินเช่� ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญ�เช่�ที่ดินตั้งแต่ปี 2533 และจะครบกำ�หนดในปี 2563 อย่�งไรก็ต�ม ในระหว่�งปี 

2548 บริษัทย่อยได้ทำ�ก�รต่อสัญญ�จ�กเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบกำ�หนดในปี 2578 

 บริษัทย่อยได้นำ�สิทธิก�รเช่�ไปคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์

 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญ�เช่�อ�ค�รกับบุคคลอื่นตั้งแต่ปี 2547 และจะครบกำ�หนดในปี 2567 และทำ�สัญญ�เช่�อ�ค�ร

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ปี 2559 และจะครบกำ�หนดในปี 2570
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2559 2558 2559 2558

- - 11,647 5,500

118,542 108,194 51,133 69,406

170 8  15 -

80,712 51,467 12,310 23,139

35,175 27,818 15,455 13,177

64,180 49,422 15,828 16,238

298,779 236,909 106,388 127,460

2559 2558 2559 2558

( )

1 MLR-1

2557 20,000 27,200 20,000 27,200

2 MLR-1

2558 56,250 71,250 56,250 71,250

3 MLR-1

2559 60,000 75,000 60,000 75,000

4 MLR-1

2559 40,880 33,500 40,880 33,500

5 MLR-1

2559 24,600 19,000 24,600 19,000

6 MLR-0.75

2559 129,980 - 129,980 -

7 MLR

2553 - 2,630 - -

8 MLR

2555 12,150 25,950 - -

 10 MLR

2556 - 1,938 - -

343,860 256,468 331,710 225,950

258,150 186,380 258,150 174,230

2559 2558 2559 2558

- - 11,647 5,500

118,542 108,194 51,133 69,406

170 8  15 -

80,712 51,467 12,310 23,139

35,175 27,818 15,455 13,177

64,180 49,422 15,828 16,238

298,779 236,909 106,388 127,460

2559 2558 2559 2558

( )

1 MLR-1

2557 20,000 27,200 20,000 27,200

2 MLR-1

2558 56,250 71,250 56,250 71,250

3 MLR-1

2559 60,000 75,000 60,000 75,000

4 MLR-1

2559 40,880 33,500 40,880 33,500

5 MLR-1

2559 24,600 19,000 24,600 19,000

6 MLR-0.75

2559 129,980 - 129,980 -

7 MLR

2553 - 2,630 - -

8 MLR

2555 12,150 25,950 - -

 10 MLR

2556 - 1,938 - -

343,860 256,468 331,710 225,950

258,150 186,380 258,150 174,230

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

17. เงินกู้ระยะยาว
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18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 เงินกู้ยืมดังกล่�วค้ำ�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�ร

ลงทุนของบริษัทย่อย ก�รจดจำ�นองสิทธิก�รเช่�ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค้ำ�ประกันโดยบริษัทย่อยและกรรมก�รของบริษัทฯ 

2559 2558 2559 2558

16,898 15,519 3,406 3,308

15,888 14,270 3,251 3,081

7,833 9,215 1,239 1,390

2559

ป ป ป ป

8,702 8,196 16,898 2,133 1,273 3,406

/

8,055 7,833 15,888 2,012 1,239 3,251

2558

ป ป ป ป

5,712 9,807 15,519 1,851 1,457 3,308

/

5,055 9,215 14,270 1,691  1,390 3,081

2559 2558 2559 2558

16,898 15,519 3,406 3,308

15,888 14,270 3,251 3,081

7,833 9,215 1,239 1,390

2559

ป ป ป ป

8,702 8,196 16,898 2,133 1,273 3,406

/

8,055 7,833 15,888 2,012 1,239 3,251

2558

ป ป ป ป

5,712 9,807 15,519 1,851 1,457 3,308

/

5,055 9,215 14,270 1,691  1,390 3,081

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่�ย�นพ�หนะใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�รโดยกำ�หนดก�ร

ชำ�ระค่�เช่�เป็นร�ยเดือน อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล� 2 ถึง 5 ปี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นตำ่�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้ 
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2559 2558 2559 2558

16,898 15,519 3,406 3,308

15,888 14,270 3,251 3,081

7,833 9,215 1,239 1,390

2559

ป ป ป ป

8,702 8,196 16,898 2,133 1,273 3,406

/

8,055 7,833 15,888 2,012 1,239 3,251

2558

ป ป ป ป

5,712 9,807 15,519 1,851 1,457 3,308

/

5,055 9,215 14,270 1,691  1,390 3,081

19. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อออกจ�กง�นแสดงได้ดังนี้

2559 2558 2559 2558

12,827 11,369 5,458 4,815

1,355 1,175 499 538

561 482 143 203

5,854 - - -

17,290 12,827 3,100 5,458

2559 2558 2559 2558

1,321 926 373 321

595 731 269 420

1,916 1,657 642 741

2559 2558 2559 2558

4.30 4.30 4.30

5.00 5.00 5.00 5.00

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

2559 2558 2559 2558

12,827 11,369 5,458 4,815

1,355 1,175 499 538

561 482 143 203

5,854 - - -

17,290 12,827 3,100 5,458

2559 2558 2559 2558

1,321 926 373 321

595 731 269 420

1,916 1,657 642 741

2559 2558 2559 2558

4.30 4.30 4.30

5.00 5.00 5.00 5.00
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2559 2558 2559 2558

12,827 11,369 5,458 4,815

1,355 1,175 499 538

561 482 143 203

5,854 - - -

17,290 12,827 3,100 5,458

2559 2558 2559 2558

1,321 926 373 321

595 731 269 420

1,916 1,657 642 741

2559 2558 2559 2558

4.30 4.30 4.30

5.00 5.00 5.00 5.00

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นภ�ยใน 1 ปีข้�งหน้� เป็นจำ�นวนประม�ณ 1 ล้�น

บ�ท (เฉพ�ะของบริษัทฯ: จำ�นวน 1 ล้�นบ�ท) (2558: จำ�นวน 3 ล้�นบ�ท เฉพ�ะของบริษัทฯ: จำ�นวน 3 ล้�นบ�ท) 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ระยะเวล�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยประม�ณ 14 ถึง 17 ปี (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 17 ปี)(2558: 17 ปี เฉพ�ะของบริษัทฯ: 17 ปี)

 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสมมติฐ�นที่สำ�คัญต่อมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น ณ 

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

)ทาบนัพ:ยวนห(

)ทาบนัพ:ยวนห(

2559

1.00 1,839 526

 1.00 2,371 643

20.00 3,489 1,176

2558

1.00 1,248 473

 1.00 1,494 577

20.00 2,484 992

2559 2558 2559 2558

526,338 424,409 231,090 199,303

94,614 75,644 42,016 27,417

337,673 275,356 148,096 124,993

128,926 97,266 89,043 72,874

236,857 165,331 95,942 82,521
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)ทาบนัพ:ยวนห(

)ทาบนัพ:ยวนห(

2559

1.00 1,839 526

 1.00 2,371 643

20.00 3,489 1,176

2558

1.00 1,248 473

 1.00 1,494 577

20.00 2,484 992

2559 2558 2559 2558

526,338 424,409 231,090 199,303

94,614 75,644 42,016 27,417

337,673 275,356 148,096 124,993

128,926 97,266 89,043 72,874

236,857 165,331 95,942 82,521

20. สำารองตามกฎหมาย

 ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร� 116 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมี

จำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

22. ภาษีเงินได้ 

 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

2559 2558 2559 2558

:

35,096 20,929 16,238 18,754

:

545 4,261 564

35,641 25,190 16,802 18,672

2559 2558 2559 2558

189,106 126,828 109,157 103,012

20  15 20 20

37,671 25,251 21,831 20,602

885 1,719 - -

- - -

1,559 3,859 108 793

- -

3,051

35,641
 นใูยองดสแีทดไนิงเีษาภยาจชใาคมวร

25,190 16,802 18,672
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2559 2558 2559 2558

:

35,096 20,929 16,238 18,754

:

545 4,261 564

35,641 25,190 16,802 18,672

2559 2558 2559 2558

189,106 126,828 109,157 103,012

20  15 20 20

37,671 25,251 21,831 20,602

885 1,719 - -

- - -

1,559 3,859 108 793

- -

3,051

35,641
 นใูยองดสแีทดไนิงเีษาภยาจชใาคมวร

25,190 16,802 18,672

 ร�ยก�รกระทบยอดระหว่�งกำ�ไรท�งบัญชีกับค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้มีดังนี้
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2559 2558 2559 2558

 190 464 169 464

61 79 30 72

4,008 1,875 - -

3,082 3,002 806 1,240

- 1,366 - -

764 - - -

8,105 6,786 1,005 1,776

2559 2558 2559 2558

8,364 8,353 5,651 5,858

2,651 - - -

11,015 8,353 5,651 5,858

2559 2558 2559 2558

153,074 101,492 92,355 84,339

570,665 570,665 570,665 570,665

/ 0.27 0.18 0.16 0.15

2559 2558 2559 2558

 190 464 169 464

61 79 30 72

4,008 1,875 - -

3,082 3,002 806 1,240

- 1,366 - -

764 - - -

8,105 6,786 1,005 1,776

2559 2558 2559 2558

8,364 8,353 5,651 5,858

2,651 - - -

11,015 8,353 5,651 5,858

2559 2558 2559 2558

153,074 101,492 92,355 84,339

570,665 570,665 570,665 570,665

/ 0.27 0.18 0.16 0.15

2559 2558 2559 2558

 190 464 169 464

61 79 30 72

4,008 1,875 - -

3,082 3,002 806 1,240

- 1,366 - -

764 - - -

8,105 6,786 1,005 1,776

2559 2558 2559 2558

8,364 8,353 5,651 5,858

2,651 - - -

11,015 8,353 5,651 5,858

2559 2558 2559 2558

153,074 101,492 92,355 84,339

570,665 570,665 570,665 570,665

/ 0.27 0.18 0.16 0.15

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

23. กำาไรต่อหุ้น

 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี     
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24. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นท�งธุรกิจหลัก คือ ก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล นอกจ�กนี้ บริษัทย่อยแห่ง

หนึ่งประกอบกิจก�รโรงเรียนอ�ชีวศึกษ� ซึ่งมีร�ยได้ในจำ�นวนทไม่มีนัยสำ�คัญ ดังนั้น ร�ยได้ กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นและสินทรัพย์

ส่วนใหญ่ที่แสดงในงบก�รเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนง�นท�งธุรกิจหลักต�มที่กล่�วไว้ข้�งต้น

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น ร�ยได้และสินทรัพยที่แสดงอยู่ในงบก�รเงิน จึง

ถือเป็นก�รร�ยง�นต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

 ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่ร�ยหนึ่งเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 325 ล้�นบ�ท ซึ่งม�

จ�กส่วนง�นก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล (ปี 2558 มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่ร�ยหนึ่งเป็นจำ�นวนเงิน 320 ล้�นบ�ท ซึ่งม�จ�ก

ส่วนง�นก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล)

25. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุน เป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยง

ชีพนี้บริห�รโดยบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำ�กัด และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�ม

ระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่�งปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่�วเป็นค่�ใช้จ่�ย

จำ�นวน 3 ล้�นบ�ท (2558: 3 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 1 ล้�นบ�ท 2558: 1 ล้�นบ�ท)

26. เงินปันผล
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27.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 27.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนที่เกี่ยวข้องกับก�รก่อสร้�งและปรับปรุงอ�ค�รเป็น
จำ�นวนเงิน 0.3 ล้�นบ�ท (2558: 12.9 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 0.2 ล้�นบ�ท 2558: 12.5 ล้�นบ�ท) และเกี่ยวกับก�รพัฒน�
ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์
 ก�รซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพย�บ�ลเป็นจำ�นวนเงิน 60.7 ล้�นบ�ท (2558: 10.7 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 24.7 
ล้�นบ�ท 2558: 8.7 ล้�นบ�ท)
 27.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้�ทำ�สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�ที่ดิน อ�ค�รพื้นที่สำ�นักง�นและอุปกรณ์ อ�ยุของสัญญ�
มีระยะเวล�ตั้งแต่ 1 ถึง 45 ปี
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นข้�งต้นดังนี้
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 27.3 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�บริก�ร
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รรับบริก�รด้�นคำ�ปรึกษ� ก�รรักษ�คว�มสะอ�ด ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 
ก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องมือแพทย์ และบริก�รด้�นอื่น ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยชำ�ระภ�ยในหนึ่งปีภ�ยใต้สัญญ�ดังกล่�วข้�งต้น
เป็นจำ�นวนเงินรวม 12 ล้�นบ�ท (2558: 16 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 6 ล้�นบ�ท 2558: 9 ล้�นบ�ท)
 27.4 ก�รคำ้�ประกัน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้�ประกันที่ออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติ
บ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย
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 27.5 คดีฟ้องร้อง
  27.5.1 ในปี 2554 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจำ�เลยร่วมกับแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�พย�บ�ล (รวมจำ�เลยทั้งหมด 3 ร�ย) ให้ร่วมกัน
ชดใช้ค่�เสียห�ยเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 11 ล้�นบ�ท โดยโจทก์กล่�วอ้�งว่� แพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�พย�บ�ลร่วมกันทำ�ละเมิดอันเนื่องม�
จ�กก�รรักษ�พย�บ�ล โดยบริษัทฯในฐ�นะเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถ�นพย�บ�ลและเป็นน�ยจ้�งต้องร่วมรับผิดกับแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�
พย�บ�ล ทั้งนี้บริษัทฯและแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�ของบริษัทฯเห็นว่�มิได้กระทำ�ผิดต�มที่ถูกฟ้อง จึงได้มีก�รพิจ�รณ�ยื่นคำ�ให้ก�รต่อสู้คดี 
ซึ่งศ�ลชั้นต้นได้พิพ�กษ�ยกฟ้องคดีดังกล่�วแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม 2556
  ต่อม�โจทก์ได้ขอยื่นอุทธรณ์คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 11 เมษ�ยน 2557  ศ�ลอุทธรณ์ได้มีคำ�พิพ�กษ�ให้
บริษัทฯชำ�ระเงินจำ�นวน 0.2 ล้�นบ�ท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตร�ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 กันย�ยน 2554 เป็นต้นไป
จนกว่�จะชำ�ระเสร็จ 
  ต่อม�โจทก์มีคว�มประสงค์ที่จะยื่นฎีก�คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ศ�ลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีดังกล่�วอยู่ระหว่�งโจทก์ขออนุญ�ตศ�ล
ฎีก�เพื่อยื่นฎีก� อย่�งไรก็ต�ม ฝ่�ยบริห�รและที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัทฯเชื่อว่�จะไม่มีผลเสียห�ยอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญจ�กคดีคว�ม
ดังกล่�วจึงไม่ได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
  27.5.2 ในปี 2558 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจำ�เลยร่วมกับแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�พย�บ�ล (รวมจำ�เลยทั้งหมด 2 ร�ย) ให้ร่วมกัน
ชดใช้ค่�เสียห�ยเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 7 ล้�นบ�ท โดยโจทก์กล่�วอ้�งว่�แพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�พย�บ�ลร่วมกันทำ�ละเมิดอันเนื่องม�
จ�กก�รรักษ�พย�บ�ล โดยบริษัทฯในฐ�นะเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถ�นพย�บ�ลและเป็นน�ยจ้�งต้องร่วมรับผิดกับแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�
พย�บ�ล ทั้งนี้บริษัทฯและแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�ของบริษัทฯเห็นว่�มิได้กระทำ�ผิดต�มที่ถูกฟ้อง จึงได้มีก�รพิจ�รณ�ยื่นคำ�ให้ก�รต่อสู้คดี 
ต่อม� เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2559 ศ�ลได้นัดโจทก์และจำ�เลยเพื่อทำ�ก�รสืบพย�น ซึ่งศ�ลได้ทำ�ก�รไกล่เกลี่ยและทำ�ให้โจทก์ถอนฟ้อง
จำ�เลยทั้ง 2 ร�ย โดยบริษัทฯได้ชำ�ระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำ�นวน 0.1 ล้�นบ�ท ในวันเดียวกันและถือว่�คดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

28. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมซึ่งมีลำ�ดับชั้นอยู่ในระดับ 3 ดังนี้

:

51

29. เครื่องมือทางการเงิน
 29.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 107 “ก�รแสดงร�ยก�รและ
ก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืม
ระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะย�ว และหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงิน
ดังกล่�ว และมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น   และ ฝ่�ยบริห�รควบคุมคว�ม
เสี่ยงนี้โดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อ    ที่เหม�ะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ค�ดว่�จะได้
รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ นอกจ�กนี้ ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�ก            
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย จำ�นวนสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอ�จต้องสูญเสีย
จ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืม 
ระยะย�ว และหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่มีดอกเบี้ย อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่มีอัตร�ดอกเบี้ย 
ที่ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ดหรือ มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตำ่�
	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่สำ�คัญ เนื่องจ�กบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
สกุลเงินตร�ต่�งประเทศ 
 29.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน
 เน่ืองจ�กเคร่ืองมือท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นเงินกู้ยืมมีอัตร�ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตร�ดอกเบี้ยในตล�ด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน 
 
 30. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งทุนที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 
0.74:1 (2558: 0.59:1) และเฉพ�ะบริษัทฯมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 0.57:1 (2558: 0.45:1) 

 31. การอนุมัติงบการเงิน
 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2560
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