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แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

11..  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อด าเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2536 จ านวน 200 ล้านบาท โดยมีผู้ถือ
หุ้นใหญ่และกรรมการที่มีอ านาจววบวุม วือ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงว์วรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงว์วรรณ ซึ่งเป็น
ผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาล 

ในปี 2551 บริษัทฯ มีการปรับโวรงสร้าง โดยได้เข้าไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด และ
บริษัท ศรีสาวรเวชวิวัฒน์ จ ากัด จากกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโวรงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้
เหมาะสมกับแนวทางการด าเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด และ บริษัท ศรีสาวร
เวชวิวัฒน์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อย 

ปัจจุบัน กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ 
(Secondary) และมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 3 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) 
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาวร ซึ่ง
ด าเนินงานโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย วือ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 
(บริษัทย่อย) และ บริษัท ศรีสาวรเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ตามล าดับ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกแห่ง
หนึ่งวือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาเพื่อเป็นสถาน
ฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินกิจการภายใต้การ
บริหารงานโดย ผศ. พญ. สายสุณี วนดุรงว์วรรณ ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ 
ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  

ต้นปี 2554 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์องว์กร (Corporate Re-branding) เพื่อให้มี
ววามทันสมัย และสะท้อนถึงการยกระดับววามสามารถในการให้บริการและพัฒนาการที่ต่อเนื่องของกลุ่มโรงพยาบาล 
ตลอดจนเพื่อให้สอดวล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกว้าต่างประเทศอย่าง
กว้างขวาง โดยกลุ่มโรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย เป็นกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 
และได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยเช่นกัน  

ปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีทุน
จดทะเบียนทั้งสิ้น 535 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 535 ล้านหุ้น มูลว่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ช าระ
แล้วจ านวน 535 ล้านบาท 

ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลว่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนที่ช าระแล้ว 570,665,433 บาท 

ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็วววิตี้ จ ากัด ท าการซื้อหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ 
เป็นผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจภาวโรงพยาบาลและบริการทาง



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   2 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

การแพทย์ที่หลากหลายให้มีววามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาวต และบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมด
ในบริษัท มหานวรแม่สอดเวชการ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนวรแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเป็นการ
ลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในอนาวตและสร้างพันธมิตรในการท าธุรกิจร่วมกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาวม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 570,666,666 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
570,666,666 หุ้น มลูว่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเปน็ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 570,665,433 ลา้นบาท 

กลุ่มลูกว้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก วือ (1) กลุ่มลูกว้าทั่วไป (Non-

Capitation) ได้แก่ ลูกว้าบุววลทั่วไป ลูกว้าประเภทวู่สัญญา ลูกว้าประเภทสมาชิก ลูกว้าโวรงการกองทุนเงินทดแทน 

และลูกว้าต่างประเทศ  (2)  กลุ่มลูกว้าโวรงการภาวรัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกว้าโวรงการกองทุนประกันสังวม ลูกว้า

โวรงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และลูกว้าโวรงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ยังมีแผนในการดึงดูดกลุ่มลูกว้าเป้าหมายให้มาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เช่น (1) กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน 

สถาบันการศึกษา (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต  (3) กลุ่มลูกว้าข้าราชการและวรอบวรัวข้าราชการ ตามโวรงการเบิกจ่าย

ตรงว่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรวรวม (DRGs) และ (4) กลุ่มลูกว้าต่างประเทศ ที่พ านักอยู่ใน

ประเทศไทย และที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือท างาน  

รายได้หลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะของลูกว้า วือ                    
(1) รายได้จากลูกว้าทั่วไป (Non-Capitation)  และ (2) รายได้จากลูกว้าเหมาจ่ายตามโวรงการภาวรัฐ (Capitation) 
ส าหรับรายได้ Non-Capitation ประกอบด้วยรายได้จากผู้ป่วยนอก (Non-Capitation OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน 
(Non-Capitation IPD)  ในส่วนของรายได้ Capitation ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยประกันสังวม รายได้
จากผู้ป่วยโวรงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรายได้จากผู้ป่วยโวรงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยที่ผ่านมา
สัดส่วนรายได้ Non-Capitation ต่อรายได้ Capitation เท่ากับ 72:28 , 72:28 และ 74:26  ในปี  2556 – 2558
ตามล าดับ ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลมีการแปรผันตามฤดูกาลดังที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาส
ปี 2556 – 2558  

ในด้านผลการด าเนินงานนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลในปี 2556  – 2558 
เท่ ากับ 1,106.68 ล้านบาท  1,247.10 ล้านบาท  และ 1,344.34 ล้านบาท ตามล าดับ ประเภทรายได้ที่ มี                                            
สัดส่วนสูงที่สุดวือรายได้จากผู้ป่วยใน Non-Capitation รองลงมาวือ รายได้จากผู้ป่วยนอก Non-Capitation และรายได้
จากโวรงการประกันสังวม ตามล าดับ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดของกลุ่ม
โรงพยาบาลวือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รองลงมาวือ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมุทรสาวร ตามล าดับ 

ในปี  2556 – 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีก าไรสุทธิจ านวน 61.64 ล้านบาท  95.40  ล้านบาท และ                         
101.64ล้านบาท ตามล าดับ ทั้ งนี้  กลุ่มโรงพยาบาลมี อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 6.03                      
ร้อยละ 7.80 และร้อยละ 8.14 ในช่วงปี 2556 , 2557 และ 2558 ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาวม 2558 บริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,445.56 ล้านบาท ซึ่งมีองว์ประกอบหลักของสินทรัพย์ วือ ที่ดิน อาวาร และอุปกรณ์ 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   3 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

จ านวน 874.86 ล้านบาท กลุ่มโรงพยาบาลมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาวม 2558 ทั้งสิ้น  535.68 ล้านบาท และมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นจ านวน 909.88 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยก าไรสะสมจ านวน 281.43  ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยววามเสี่ยงบางประการ ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงววามส าวัญของปัจจัยววามเสี่ยงดังกล่าว และได้
ก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมส าหรับววามเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้
ววามส าวัญในการบริหารววามเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยววามเสี่ยง 

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจดุเดน่ในการให้บริการที่แตกต่างกนัไป ดังนี้ 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการในแผนกผู้ป่วย
นอก (OPD) ด้วยแพทย์เฉพาะทางถึงเวลาเที่ยงวืน  วลินิกเฉพาะทางที่เปิดให้บริการ เช่น ศัลยกรรมผ่านกล้องวรบวงจร 
ศัลยกรรมกระดูก  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมโรวหลอดเลือด  อายุรกรรมโรวหัวใจ อายุรกรรมโรวไต
และศูนย์ไตเทียม  อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร วลินิกกุมารเวช  
วลินิกสูติ-นารีเวช ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน  ศูนย์ทันตกรรม  ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ศูนย์สุขภาพและววามงามไทย-ฟิลอส  โดยมี
ห้องผ่าตัดระบบ Positive Pressure ปราศจากเชื้อโรว ฝุ่นละออง และววามชื้น 100% ตามมาตรฐานระดับสากล เป็น
โรงพยาบาลแรกของจังหวัดสมุทรสาวร และจังหวัดข้างเวียง  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม มีวลินิกบริการวรบถ้วนเช่นเดียวกับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  
และมีศูนย์โรวหัวใจ หอ้งผ่าตัดแบบ Positive Pressure ปราศจากเชื้อโรว ฝุ่นละออง และววามชื้น 100% ตามมาตรฐาน
ระดับสากล  และมีววามทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี นอกจากนี้ ยังให้บริการ ศูนย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์ตรวจ
วิเวราะห์  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งระดับประเทศ ศูนย์ตรวจสุขภาพวรบวงจร 
ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย I-SHA ศูนย์อณูพันธุ์ศาสตร์ และ การให้บริการลูกว้าต่างชาติ โดยมีการท าการตลาดในประเทศ
ต่างๆทั้งในภูมิภาวเอเชีย และตะวันออกกลาง 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศและแห่งเดียวในจังหวัด
สมุทรสาวรที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโวรงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และโรงพยาบาลมีรายได้ส่วนใหญ่  จากกลุ่ม
ลูกว้าดังกล่าว เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านโรงงานที่มีลูกจ้างต่างด้าวอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีศักยภาพบริการทุกสาขาโรว
เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ยังมีวลินิกที่อ าเภอ  แม่สอด 
จังหวัดตาก  เพื่อให้บริการแก่ลูกว้าวนไทยและพม่า และได้ร่วมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตรวจ
สุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ  เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 
1.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงววามส าวัญเร่ืองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดย
วณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่พิจารณาและทบทวน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี  จากการประชุมวณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวช
วิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) วรั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาวม 2558  วณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมววรให้วง พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไว้
และให้มีการแก้ไขวิสัยทัศน์ใหม่ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ 

    “ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีววามมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นน า ใน
ระดับมาตรฐานสากล ด้วยเทวโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางทุกสาขา เพื่อให้บริการที่ดี โดยยึดหลักวุณธรรมและจริยธรรม “ 

ข. พันธกิจ 

 เรามีววามมุ่งมั่นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองว์รวม ด้วย
เวรื่องมือและบุวลากรที่มีวุณภาพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับววามพึง
พอใจสูงสุด 

ค. เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลจะให้ววามส าวัญกับวุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง และเน้นการรักษาเฉพาะทางววบวู่กับการป้องกันโรว ภายใต้สโลแกน     
“ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ” ( V care    V cure   V can) โดยมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

ข้อ 1.  พัฒนากลุ่มโรงพยาบาล ให้เป็นหนึ่งใน กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าที่มีววามพร้อม
ด้านการรักษาพยาบาลทุกสาขา โดยเน้นด้านอุบัติเหตุและโรวกระดูกและข้อ  เป็นศูนย์รักษาพยาบาล
เฉพาะโรว และพัฒนาสู่ววามเป็นตตยิภูมิทางการแพทย์ (Tertiary Medical Care) ซึ่งหมายรวมถึงการ
พัฒนาด้านบุวลากร และเวรื่องมือทางการแพทย์ให้มีววามพร้อมในการรักษาโรวที่มีววามซับซ้อน
ยิ่งขึ้น 

ข้อ 2.   สร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีวุณภาพและมุ่งเน้นลูกว้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยว่านิยม
ว่า “ลูกว้าวือบุววลส าวัญที่พนักงานทุกวนจะต้องดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้านต่างๆ จากโรงพยาบาลอย่างมีวุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และ
ท าให้ลูกว้าเกิดววามพึงพอใจสูงสุด” 

ข้อ 3.   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองว์กร และบริหารทรัพยากรบุววลอย่างเหมาะสม 
โดยให้ววามส าวัญกับพนักงานของบริษัทฯ  ด้วยการยกระดับวุณภาพของบุวลากรและปรับปรุงองว์
ววามรู้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนจัดช่องทางในการแลกเปลี่ยนววามวิดเห็นเพื่อให้พนักงานมีววามรู้สึก
เป็นเจ้าของและมีววามผูกพันกับโรงพยาบาล 

ข้อ 4.   การพัฒนาการบริหารงานวุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้มีการเชื่อมโยง
และท างานร่วมกันระหว่างทีมฝ่ายบริหารและทีมพัฒนาวุณภาพ เพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนา
วุณภาพในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการประเมินและลดววามเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร   
ยาและเวชระเบียน การแก้ไขข้อร้องเรียน การพยาบาล เป็นต้น เพื่อสร้าง Patient Safety Goal และ 
สร้างววามพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   5 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

ข้อ 5.   แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โดยเพิ่มจ านวนวลินิก
เฉพาะทาง และพัฒนาวลินิกเหล่านั้นให้เป็นศูนย์เฉพาะทางแบบวรบวงจร เพื่อขยายฐานลูกว้าใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 6.   ให้ววามส าวัญและใส่ใจดูแลสังวมและชุมชนที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ โดยสร้างววาม
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง 

ง. เป้าหมายและกลยุทธ์ 

 ข้อที่ 1 โรงพยาบาลคุณภาพ 

  โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่มีมาก ท าให้การแข่งขันมีสูงขึ้น โรงพยาบาลจึงเน้น
นโยบายเพิ่มวุณภาพในกระบวกการดูแลรักษาทุกขั้นตอน เพื่อให้ธ ารงวุณภาพระดับประเทศ(HA) และ
ก้าวเข้าสู่ระดับสากล (JCI)  

 ข้อที่ 2 ความเป็นเลิศด้านบริการ 

  ววามวาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงกระแสสิทธิของ
ผู้บริโภวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีวุณภาพ ท าให้โรงพยาบาลต้องปรับตัวให้พร้อมกับ
ววามวาดหวังของผู้บริโภวที่มีมากข้ึน 

 ข้อที่ 3 การบริหารต้นทุน 

  เรามีการบริหารต้นทุนที่ละเอียด รอบวอบ เพื่อไม่ให้กระทบผลประกอบการ และ
ให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางโรงพยาบาลก าหนดไว้ 

 

1.2 ผลงานและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ผลงานที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นประธานฝ่ายการแพทย์และการปฐมพยาบาลในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และ พิธีเฉลิมพระกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชทุกปีตั้งแต่ปี 2543 

จนถึงปัจจุบัน 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ท าบันทึกววามเข้าใจ (MOU) ในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เพื่อแลกเปลี่ยนววามรู้วิชาการร่วมกัน และเป็นสถานที่ในการฝึกภาวปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย และในปี 2553 กลุ่มโรงพยาบาลได้จัดท าบันทึกววามเข้าใจกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อ

แลกเปลี่ยนววามรู้วิชาการร่วมกัน รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกภาวปฏิบัติของ นักศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ 

รวมถึงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse, PN) 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   6 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ผ่านการรับรองจากกรมการประกันภัยให้เป็นสถานพยาบาลในระบบ E-Claim 

(ระบบสินไหมอัตโนมัติ) ของบริษัทกลางเพื่อบริการผู้ประสบภัยจากรถ (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และโรงพยาบาล

วิชัยเวชฯ หนองแขม ปี 2550, โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ปี 2552)จนถึงปัจจุบัน 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง “โวรงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วย

ในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรวรวม (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน” ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 

 ปี 2555 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (SET) 

 ในวันที่ 22 ธันวาวม 2555 บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่มี

ระบบการประกันวุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจ าปี 2555 โดยส านักงานวณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ปี 2556 ถึงปัจจุบัน กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ท า MOU ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งสนับสนุน

โวรงการ “พัฒนานักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อมุ่งสู่ววามเป็นเลิศ” ระดับเยาวชนในการแข่งขันระดับโลก และท า

MOU ร่วมกับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อสนับสนุกนักกีฬาแบดมินตัน 

 ปี 2557 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ผ่านการรับรองระบบวุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 

3 จากสถาบันรับรองวุณภาพสถานพยาบาล (องว์การมหาชน) และในวันที่ 8 – 9 ตุลาวม ปี 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย ได้ผ่านการตรวจประเมินวุณภาพโรงพยาบาลวร้ังที่ 2 Re Accreditation  

 ปี 2557 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ท า MOU ร่วมกับ บริษัท การแพทย์บูรณาการ จ ากัด เปิดศูนย์อณู

พันธุ์ศาสตร์ ในการตรวจสุขภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ลึกถึงระดับเซลล์ 

 ปี 2557 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ลงนามววามร่วมมือในการผลิต การพัฒนาบุวลากรทางการแพทย์ การ

พยาบาล และการให้บริการทางสังวม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็วววิตี้ จ ากัด ท าการซื้อหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ 

เป็นผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจภาวโรงพยาบาลและบริการทาง

การแพทย์ที่หลากหลายให้มีววามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาวต 

 ปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มหานวรแม่สอดเวชการ จ ากัด 

ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนวรแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเป็นการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในอนาวตและสร้าง

พันธมิตรในการท าธุรกิจร่วมกัน 

 ปี 2558 กลุ่มโรงพยาบาลวิชยัเวชฯ ร่วมกับ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงาน ภ.ป.ร.

สามพราน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน วรั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ปี 2558 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สนับสนุนสโมรสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   7 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

 ปี 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดอาวาร 3 และย้ายวลินิกกุมารเวช วลินิกสูตินารีเวช วลินิก

ศัลยกรรม และศูนย์โรวกระดูกและข้อ จากอาวาร 1 มา อาวาร 3 ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกอาวาร 1 เป็นวลินิกอายุรกรรม 

วลินิก ตา หู วอ จมูก ส าหรับอาวาร 3 ชั้น 2 เป็นศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ศูนย์ชะลอวัยไทยฟิลอส  ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

ศูนย์กายภาพบ าบัด  อาวาร 3 ชั้น 3 และ 4 เป็นอาวารรับผู้ป่วยใน มีห้องพิเศษ VIP และห้องเดี่ยวรวม 46 เตียง 

 ปี 2558 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปิดศูนย์หัวใจวิชัยเวช บริการตรวจวินิฉัยและรักษา พร้อมให้การดูแล

ผู้ป่วยโรวหัวใจโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทางโรวหัวใจ 

 ปี 2558 บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบ

การประกันวุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจ าปี 2558 โดยส านักงานวณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ปี 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับบริษัทวุ้มวรองกลางผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัท 

ธนาพลาสแพว จ ากัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามววามร่วมมือเพื่อเสริมสร้างองว์กรเพื่อววามปลอดภัยทางถนน  

 ปี 2558  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดขยายการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โดยแพทย์เฉพาะทางไปถึง

เที่ยงวืน เปิดศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ศูนย์โรวนิ่วและต่อมลูกหมาก รวมไปถึงการเปิดวลินิก ตา หู 

วอ จมูก 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพัฒนาการของแต่ละบริษัทดังนี้   
 

ปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ท า MOU ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ีซึ่งสนับสนุน

โวรงการ “พัฒนานักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อมุ่งสู่ววามเป็นเลิศ” ระดับเยาวชนในการแข่งขัน

ระดับโลก  

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล MOU ร่วมกับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อ

สนับสนุกนักกีฬาแบดมินตัน 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล ร่วมกับ มูลนิธิโรวข้อในพระราชูปถัมภ์ จัดงาน “เดิน-วิ่ง

การกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ผ่านการรับรองระบบวุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 

3 จากสถาบันรับรองวุณภาพสถานพยาบาล (องว์การมหาชน) 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดวลินิกศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวช ศัลยกรรมทั่วไป และ

ศัลยกรรมโรวกระดูกและข้อ 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดวลินิกโรวหลอดเลือดและเส้นเลือดขอด 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดวลินิกเวชศาสตร์ทางการกีฬาและผ่าตัดผ่านกล้อง 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   8 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรเรื่องการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการ

ประเมินวุณภาพการตรวจวิเวราะห์ ในสาขา เวมีวลินิก,โลหิตวิทยา,ธนาวารเลือด,จุลชีววิทยา,

ภูมิวุ้มกันวิทยา,จุลทรรศนศาสตร์ จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับเกียรติบัตรบรรลุผลงานดีเด่น ด้านการให้ววามร่วมมือเข้าร่วม

โวรงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเวรื่องไต

เทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร จัดซื้อรถเอ็กซ์เรย์เพื่อขยายการให้บริการหน่วยตรวจสุขภาพ

เวลื่อนที่ส าหรับบริษัท ห้างร้าน ทั้งในจังหวัดสมุทรสาวร กรุงเทพมหานวรและปริมณฑล 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษช้ัน 5 เพื่อรองรับผู้ป่วย VIP 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ให้บริการการเดินส ารวจโรงงาน (Walk thru Survey)  ด้วยทีม

แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร เปิดบริการวลินิกโรวไตและศูนย์ฟอกเลือดด้วยเวรื่องล้างไต 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร เปิดบริการวลินิกเด็ก ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกัน

วุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจ าปี 2556 โดยส านักงานวณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย

พยาบาล โดยการรับรับจากสภากาารพยาบาล 
 

 

ปี 2557 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

    กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ลงนามววามร่วมมือในการผลิต การพัฒนาบุวลากรทาง

การแพทย์ การพยาบาล และการให้บริการทางสังวม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลแล ะสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   9 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

 
 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดโวรงการ "GPS บอกพิกัด...มัดใจผู้ใช้บริการ" เพื่อการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยฉุกเฉินที่บ้าน ได้รวดเร็วท่ีสุด และได้รับการดูแลจากทีมรักษาได้ทันการ และอ านวยววามสะดวก

ให้ผู้เจ็บป่วย ด้วยรถบริการฉุกเฉินท่ีพร้อมช่วยเหลือทุกชีวิตตลอด 24 ช่ัวโมง 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้มีการสร้างอาวารผู้ป่วย 4 ช้ัน เพื่อรองรับลูกว้าทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้น 

และบริการศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา รวมถึงศูนย์ชะลอวัย โดยมีก าหนดเปิดบริการในช่วงกลางปี 2558  
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ผ่านการรับรองระบบวุณภาพจากสถาบันรับรองวุณภาพ

สถานพยาบาล (องว์การมหาชน) Re-accreditation  การเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายุการรับรอง

กระบวนการวุณภาพ  เมื่อวันท่ี 26 กันยายน  2557 – 25 กันยายน 2560  เป็นระยะเวลา  3 ปี 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวนงานไป

ท างานต่างประเทศ ตาม มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 – 16 

กันยายน 2557 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ขยายศูนย์ฟอกเลือดด้วยเวรื่องล้างไต 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ปรับภูมิทัศนว์ลินิกผู้ป่วยนอก กลุ่มลูกว้าต่างชาติ 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ร่วมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เปิดให้บริการ

วลินิกตรวจสุขภาพก่อนไปท างานต่างประเทศ ในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ได้รับการรับรองระบบบริหารงานวุณภาพตามมาตรฐานงานเทวนิว

การแพทย์ 2555 ออกให้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึง 24 มิถุนายน 2560 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมบูรณาการและขับเวลื่อนการบริหาร

จัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาวร  

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาให้บริการตรวจสุขภาพ 

สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ  
 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกัน

วุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจ าปี 2557 โดยส านักงานวณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรให้รองรับววามต้องการของตลาดแรงงานโดยแบ่ง

หลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตร วือ  หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 

และหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

 

ปี 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดอาวาร 3 และย้ายวลินิกกุมารเวช วลินิกสูตินารีเวช วลินิก

ศัลยกรรม และศูนย์โรวกระดูกและข้อ จากอาวาร 1 มา อาวาร 3 ช้ัน 1 แผนกผู้ป่วยนอกอาวาร 1 

ขยายบริการวลินิกอายุรกรรม วลินิก ตา หู วอ จมูก ส าหรับอาวาร 3 ช้ัน 2 เป็นศูนย์เวชศาสตร์การ

กีฬาและฟิตเนส ศูนย์ชะลอวัยไทยฟิลอส  ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบ าบัด  อาวาร 3 ช้ัน 3 

และ 4 เป็นอาวารรับผู้ป่วยใน มีห้องพิเศษ VIP  และห้องเดี่ยวรวม 46 เตียง 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ขยายบริการแผนกผู้ป่วยนอกถึงเที่ยงวืน โดยแพทย์เฉพาะทาง 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร และศูนย์โรวนิ่ว

และต่อมลูกหมาก 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดวลินิก ตา หู วอ จมูก 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับบริษัทวุ้มวรองกลางผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัท ธนาพลาส

แพว จ ากัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามววามร่วมมือเพื่อเสริมสร้างองว์กรเพื่อววามปลอดภัยทางถนน 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดงาน Open House ต้อนรับตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆ 

อาทิเช่น บริษัทประกัน เอไอเอ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) 

    ได้รับประกาศนียบัตร “E-Claim Awards 2014” จาก บริษัท กลางวุ้มวรองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั 

เรื่องการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ระดับจังหวัดนวรปฐม 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมเปิดบริการศูนย์หัวใจ โดยได้รับอนุญาต จากกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรวัตถุดิบอาหารสด เป็นอาหารที่ผ่านการรับรอง 

“ววามปลอดภัยด้านอาหาร” (FOOD SAFETY)โดยส านักวุณภาพและววามปลอดภัยอาหาร 

กระทรวงสาธารณสุข 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ประจ าปี 2558 จาก

ส านักอนามัย กรุงเทพมหานวร ในโวรงการ “ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี”  

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม สถานีต ารวจนวรบาลหนองว้างพลู และสถานีดับเพลิงหนองแขม 

ร่วมกันฝึกซ้อม “การดับแพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2558” กรณีเกิดเหตุการณ์ยามวิกาลผ่าน

การฝึกซ้อม  

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นองว์กรที่มีมาตรฐานองว์กรด้านววาม

ปลอดภัยทางถนน ประเมินโดยบริษัท กลางวุ้มวรองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้เข้าร่วมโวรงการ “จราจรกู้ชีพ” โดยจัดอบรมปฐมพยาบาล

เบื้องต้นให้กับต ารวจจราจร สถานีต ารวจนวรบาลหนองแขม  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   11 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ขยายและปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการวลินิกทันตกรรม 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ขยายและปรับปรุงพ้ืนท่ีวลินิกกายภาพบ าบัด 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร เพิ่มจ านวนรถเอ็กซเรย์เวลื่อนที่  

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร เพิ่มจ านวนห้องตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับการให้บริการ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างานและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แบบวรบวงจร 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร เพิ่มการให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพและจุลวิทยาวลินิก 

      โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ได้รับรองการตรวจสุขภาพวนงานก่อนไปท างานต่างประเทศได้ทุก

ประเทศ ยกเว้น การตรวจสุขภาพวนงานที่จะไปท างานต่างประเทศ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ประเทศอิสราเอล ประเทศบูรไนดารุสซาลาม และไต้หวัน 

      โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกับองว์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าทรายในการป้องกันโรวไข้เลือดออกในชุมชนต าบลท่าทราย  

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร ได้รับประกาศเกียรติวุณ ผ่านการรับรองศูนย์การเรียนรู้องว์กร

ต้นแบบไร้พุง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกัน

วุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจ าปี 2558 โดยส านักงานวณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับเลือกจากสถาบันวุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  
 

 

รางวัลและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ผ่านการรับรองววามสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2007 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:  การรับรองววามสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพวนงานไป
ท างานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาวม 2540 ถึงปัจจุบัน 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และ หนองแขม ผ่านการรับรองระบบวุณภาพ Hospital Accreditation (HA) 

ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองวุณภาพสถานพยาบาล (องว์การมหาชน) และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่น

แนล สมุทรสาวร ได้ผ่านการรับรองระบบวุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 2  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   12 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

 โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลทุกโรงพยาบาล ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน

วุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทวนิวการแพทย์ จากสภาเทวนิวการแพทย์ 

 โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลทุกโรงพยาบาล ได้ ผ่านการรับรองจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:  การรับรองววามสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพวนงานไปท างานต่างประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาวม 2540 ถึงปัจจุบัน 

 บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันวุณภาพ

ภายในอยู่ในระดับดีมาก ระหว่างปี 2555 – 2558 โดยส านักงานวณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

โวรงสร้างรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ศรีวิชัยเวชววิัฒน์ จ ากดั (มหาชน) ณ 31 ธันวาวม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของบริษัทฯ บริษทัย่อย และบริษัทอื่นๆที่ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม  2558 

บริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

ที่ช าระแล้ว 

จ านวน
เตียง 

พ้ืนที่ 
สัดส่วนการถือหุ้นของ 

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  อ้อมน้อย 

570,666,666 570,665,433 200 สมุทรสาวร - 

บริษัทย่อย 
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

150,000,000 150,000,000 200 กรุงเทพฯ 99.43% 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด  
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาวร 

99,200,000 99,200,000 120 สมุทรสาวร 99.56% 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 
:โรงเรยีนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

100,000 100,000 - สมุทรสาวร 99.98% 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 570,666,666 บาท 
ทุนที่ช าระแล้ว 570,665,433 บาท 

 

  

บริษัท ศรีสาวรเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียน 99.2 ล้านบาท 

 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัย
อาชีวศึกษา จ ากัด 

ทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านบาท 
 

99.56% 99.43% 99.98% 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 
ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท 

 

 

บริษัท มหานวรแม่สอดเวชการ จ ากัด 
ทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท 

15% 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   13 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   

บริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

ที่ช าระแล้ว 

จ านวน
เตียง 

พ้ืนที่ 
สัดส่วนการถือหุ้นของ 

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ์

บริษัทอื่นๆ 

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 
: โรงพยาบาลนวรแมส่อด อินเตอร์เนช่ันแนล 

270,000,000 270,000,000 59 ตาก 15% 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 - ไม่มี -  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   14 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

22..  ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการผู้ป่วยทุกสาขาโรค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ เช่น แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกอายุรกรรม แผนกสูตินรีเวช          
แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกจักษุ แผนกหู คอ จมูก แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกโรคผิวหนัง แผนกไต 
แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพ  แผนกระบบประสาท และศูนย์ความงาม เป็นต้น ส าหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน    
กลุ่มโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วยในจ านวน 520 เตียง โดยมีห้องพักผู้ป่วยหลายประเภท เช่น 1) ห้องพักผู้ป่วยประเภท
พิเศษเดี่ยว ประกอบด้วย ห้อง GRAND VIP  ห้อง VIP  ห้อง Deluxe และห้อง Standard  2) ห้องพักผู้ป่วยประเภท
พิเศษคู่  3) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษ 4 เตียง  4) ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม 8 เตียง  5) ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) และ             
6) ห้องเด็กอ่อน 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้และก าไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2556 –2558 (ตามโรงพยาบาล) 

โรงพยาบาล 
2556 2557 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย       
: รายได้จากการขายและบริการ 522,577.22  47% 622,942.14  50% 678,533.37 50% 

: ก าไรสุทธิ 58,828.74  83% 86,584.94  81% 84,339.43 76% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม             
: รายได้จากการขายและบริการ 300,790.84  27% 329,279.83  26% 386,231.48 28% 

: ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (10,140.68)  -14% (85.79) 0% 19,503.96 17% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร             
: รายได้จากการขายและบริการ 299,054.51  26% 302,741.18  24% 299,065.80 22% 

: ก าไรสุทธิ 21,298.01  30% 18,027.36  17% 7,831.76 7% 

รวมรายได้ก่อนตัดรายการระหว่างกัน 1,122,422.57 100% 1,254,963.15  100% 1,363,830.65 100% 
มูลค่ารายการระหวา่งกัน 15,739.19  -  7,861.17  - 19,492.63 - 
รวมรายได้หลังตัดรายการระหว่างกัน 1,106,683.38  -  1,247,101.98  - 1,344,338.02 - 

รวมก าไรก่อนตัดรายการระหว่างกัน 71,055.73  100% 106,277.00  100% 111,675.15 100% 
มูลค่ารายการระหวา่งกัน 9,418.09  -  10,879.79  - 10,037.13 - 
รวมก าไรหลังตัดรายการระหว่างกัน 61,637.64 -  95,397.21  - 101,638.02 - 

หมายเหตุ  :    บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้ในปี พ.ศ. 2558, ปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2556           
มี จ านวน  3 .35 ล้ านบาท  ,4 .0 9 ล้ านบาท  และ 3 .02  ล้ านบาท  ตามล าดั บ  ปี  พ .ศ . 2558 ปี  พ .ศ . 2 557                                  
และปี  พ.ศ. 2556 ก าไรสุทธิ 1.23 ล้านบาท , 1.75 ล้านบาท  และ  1.07 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงรายได้ของบริษัท โรงเรียน
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (บริษัทย่อย) อยู่ในรายการรายได้อื่นๆ ในงบการเงินรวม 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   15 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 – 2558 (ตามประเภทของลูกค้า) 

โรงพยาบาล 
2556 2557 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย           

รายได้ Capitation   208,567.18  19% 242,989.71  19% 240,478.85 18% 

รายได้ Non-Capitation   314,010.04  28% 379,952.43  30% 438,054.52 32% 

รวมรายได้จากการให้บริการ   522,577.22  47% 622,942.14  50% 678,533.37 50% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม             

รายได้ Capitation       1,188.95  0% 757.81  0% 2,329.44 0% 

รายได้ Non-Capitation   299,601.89  27% 328,522.02  26% 383,902.04 28% 

รวมรายได้จากการให้บริการ   300,790.84  27% 329,279.83  26% 386,231.48 28% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร             

รายได้ Capitation     98,584.40  9% 111,839.65  9% 106,400.73 8% 

รายได้ Non-Capitation   200,470.11  18% 190,901.53  15% 192,665.06 14% 

                รวมรายได้จากการให้บริการ   299,054.51  27% 302,741.18  24% 299,065.79 22% 

รวมรายได้จากการให้บริการก่อนหักรายการระหว่างกัน  1,122,422.57  100% 1,254,963.15  100% 1,363,830.65 100% 

หักรายการระหว่างกัน      15,739.19    7,861.17    19,492.63  

รายได้จากการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  1,106,683.38    1,247,101.98    1,344,338.02  

หมายเหตุ : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ออกจากระบบประกันสังคม ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 

2.1 การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

2.1.1 ลักษณะการให้บริการ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในรูปของกลุ่มโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 3 โรงพยาบาล 
และมีสัญญาการให้บริการกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (Supra Contractor) 10 โรงพยาบาล เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และมีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 19 แห่ง ส าหรับการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
ประกันสังคม ท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายขอบเขตการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน  

กลุ่มโรงพยาบาลให้บริการลูกค้า 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง 
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงินสด กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทน กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา กลุ่มลูกค้าสิทธิ
พรบ. และอ่ืนๆ 2) กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสังคม กลุ่มลูกค้าโครงการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพต่างด้าว  

2.1.2 บริการทางการแพทย์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาพยาบาล
ทุกสาขาโรค ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรคทุกสาขา  ดังนี้  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

 ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ     ศูนย์โรคเต้านม  

 ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้องครบวงจร     ศูนย์โรคหัวใจ 

 ศูนย์สุขภาพแม่และเด็กครบวงจร     ศูนย์ทัตนกรรม 

 ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศลัยกรรมผ่านกล้องทางนรีเวช  ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 

 ศูนย์ผิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์  iSKY    ศูนย์ชะลอวัยไทย-ฟิลอส   

 ศูนย์ส่องกล้องและผา่ตัดระบบทางเดนิอาหาร   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ    ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

 ศูนย์โรคนิ่วและต่อมลูกหมาก     ศูนย์หัวใจ 

 ศูนย์ไตเทียมและคลนิิกอายุรกรรมโรคไต    ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา 

 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป      คลินิกการแพทย์ชะลอวัย  

 คลินิคโรคหลอดเลือดและเสน้เลือดขอด    คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท 

 คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ   คลินิก ตา หู คอ จมูก 

จ านวนเตียงที่ให้บริการแก่ผู้ปว่ยใน 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  มีเตียงรองรับการให้บริการผู้ป่วยใน ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

 

โรงพยาบาล 

ผู้ป่วยใน 

จ านวนเตียง 

จดทะเบียน 

จ านวนเตียง

ให้บริการจริง 

ราคาห้อง 

(บาทต่อคืน) 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 200 185 400 - 4500 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 200 99 1500 - 4200 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 120 80 520 - 3800  

รวม 520 364 400 - 4500 

หมายเหตุ : ราคาค่าห้องท่ีแสดงเป็นราคาสูงสุดและต่ าสุด โดยราคาต่ าสุดเป็นราคาของห้องประเภทเตียงรวม ส่วนราคาสูงสุดเป็น

ห้อง Grand VIP 

2.1.3 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล โดยโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 
เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิต ฝึกสอนและพัฒนาบุคลากรส าหรับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการผลิต
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสะดวกสบายคนไข้ เช่น การดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น โรงเรียน
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากรพนักงานผู้ชว่ยพยาบาลแก่กลุ่มโรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 
ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรด้อยคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และได้รับการ
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รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นได้ท าความตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurses) โดยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล  ในปี 2558 โรงเรียนผลิต
บุคลากรเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเพื่อไปท างานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รวม 41 คน ท าให้
โรงพยาบาลมีบุคคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและลูกค้าที่มารับบริการที่
โรงพยาบาล และยังเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคคลากรของโรงพยาบาลที่จะก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)  

2.1.4 งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์ 

   แผนกเวชระเบียน    แผนกรังสีวินิจฉัย 

   แผนกกายภาพบ าบัด    แผนกตรวจวิเคราะห์ 

   แผนกโภชนาการ    แผนกยานพาหนะ 

   ฝ่ายอาคารสถานที ่

2.2 . การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

จากประสบการณ์กว่า 28 ปี กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ทัน
ต่อความต้องการและตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพื้นที่บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่น
แนล ซึ่งขยายจากพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อยู่อาศัย การจราจรที่หนาแน่นขึ้นท าให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าเดิม 
การให้บริการรักษาพยาบาลส าหรับการเจ็บป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง จากเวลา 7.00  – 20.00 น. ได้ขยายเวลาตรวจ
แผนกผู้ป่วยนอกไปถึง 24.00 น. โดยเริ่มบริการที่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ปรากฏว่าได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ 

นอกจากนั้น กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายพื้นที่บริการในแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับกับ
ปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเปิดศูนย์รับบริการเฉพาะสาขาโรค อาทิ ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัด
ระบบทางเดินอาหาร ศูนย์โรคนิ่วและต่อมลูกหมาก คลินิกตา หู คอ จมูก รวมถึงศูนย์ชะลอวัยไทยฟีลอส และศูนย์เวช
ศาสตร์การกีฬา ที่ตอบสนองคนยุคใหม่ที่มาโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะเจ็บป่วย แต่มาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง คง
ความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้ยาวนานที่สุด 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลและการบริหารเครือข่าย การรักษาพยาบาล ดังนี้ 

1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินการในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 โรงพยาบาล มีขอบเขต
การให้บริการครอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถส่งผู้ป่วยระหว่างกันหากมีความจ าเป็นต้องอาศัยแพทย์
เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยากต่อการขนย้าย 

2) โรงพยาบาลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้จัดระบบการรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ และคลินิก  
ท าให้กลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มข้ึน และท าให้เกิดความคุ้มทุนจากขนาด (Economies of Scale) ในการใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ต่างๆของโรงพยาบาลด้วย 

3) กลุ่มโรงพยาบาลมีสัญญากับคลินิกเครือข่ายประกันสังคม เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลขั้นต้นกับ
ผู้ใช้บริการ และหากมีความจ าเป็น จึงจะส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในกลุ่มต่อไป สัญญา
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ดังกล่าวท าให้ผู้ป่วยมีทางเลือกมากขึ้น และท าให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถลดต้นทุนการให้บริการและจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ในการด าเนินงานศูนย์กู้ชีพและป้องกันอุบัติเหตุ กลุ่มโรงพยาบาลได้ประสานงานกับหน่วยกู้ชีพต่างๆ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรและประสบภัยต่างๆ นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังจัดตั้งโครงการจิตอาสา
มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ โดยจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ท าให้บริษัทฯ มีโอกาสในการให้บริการรักษาพยาบาลกับผู้ประสบอุบัติเหตุมากข้ึน 

5) โรงพยาบาลได้ท าสัญญาดูแลรักษาพยาบาลกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  บริษัท
ประกันชีวิต  บริษัทประกันวินาศภาย สถานประกอบการ  และสถานศึกษาต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทดังกล่าว 

2.2.2 ลักษณะและที่มาของรายได้ที่มีความหลากหลาย จากลูกค้าทั่วไปและลูกค้าโครงการภาครัฐ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และรายได้ประจ าจากโครงการกองทุนประกันสังคม 
(ยกเว้นโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม)  โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
(โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร) กลุ่มลูกค้าตามโครงการของภาครัฐท าให้กลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้ที่
ค่อนข้างแน่นอนและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจน้อย เพราะโครงการเหล่านี้มีหน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาชน  

กลุ่มลูกค้าตามโครงการภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้เหมาจ่าย ราคาจึงถูกก าหนดโดยนโยบายของรัฐ การบริหาร
รายได้ในส่วนนี้ จึงใช้การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้นโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน  
เพื่อให้ผู้ประกันตนดูแลสุขภาพตนเอง ท าให้อัตราการมาใช้บริการรักษาพยาบาลลดลง 

  จ านวนผู้ประกันตน (Capitation) ในแต่ละโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557 

จ านวนผู้ประกนัตน 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  

สมุทรสาคร 
รวม 

โครงการประกันสังคม (จ านวนคน) 

     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

85,311 

240 

- 

- 

38,657 

109 

123,968 

348 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จ านวนคน) 

     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 

- 

- 

- 

7,857 

22 

7,857 

22 

โครงการประกันสุขภาพแรงงานตา่งด้าว (จ านวนคน) 

     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 

- 

- 

- 

795 

2 

795 

2 
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  จ านวนผู้ประกันตน (Capitation) ในแต่ละโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 

จ านวนผู้ประกนัตน 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  

สมุทรสาคร 
รวม 

โครงการประกันสังคม (จ านวนคน) 

     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

88,653 

243 

- 

- 

41,012 

112 

129,665 

355 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จ านวนคน) 

     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 

- 

- 

- 

9,315 

25 

9,315 

25 

โครงการประกันสุขภาพแรงงานตา่งด้าว (จ านวนคน) 

     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 

- 

- 

- 

1,020 

3 

1,020 

3 

   จ านวนผู้ป่วยทั่วไป (Non-Capitation) แยกตามประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย ปี 2557 (หน่วย: คนต่อวัน) 

ประเภทการใช้บริการ 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  

สมุทรสาคร 
รวม 

ผู้ป่วยนอก (จ านวนคน/วัน) 343 280 143 766 

ผู้ป่วยใน (จ านวนครองเตียง/วัน) 51 36 14 101 

   จ านวนผู้ป่วย (Non-Capitation) แยกตามประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฯและบริษทั

ย่อย ปี 2558 (หน่วย: คนต่อวัน) 

ประเภทการใช้บริการ 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  

สมุทรสาคร 
รวม 

ผู้ป่วยนอก  (จ านวนคน/วัน) 347 298 167 812 

ผู้ป่วยใน (จ านวนครองเตียง/วัน) 56 50 16 122 
 

2.2.3 การจัดการและบริหารสนิค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินกิจการในลักษณะกลุ่มโรงพยาบาลท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้มากบางชนิดร่วมกับ
โรงพยาบาลในระดับใกล้เคียงกันท าให้บริษัทฯ มีอ านาจต่อรองราคาและระยะเวลาการช าระเงินกับผู้ขาย ส่งผลให้ได้รับ
ส่วนลดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดซื้อแยกแต่ละโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้จ าหน่ายในการขอเช่า
เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง และไม่ได้ใช้เป็นประจ า เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้งาน แทนการลงทุนจ านวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ 
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ยังมีนโยบายการใช้ทรัพยากรเครื่องมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล ท าให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ลดปัญหาสินค้าเหลือใช้จนหมดอายุ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝ่ายจัดซื้อกลางส าหรับรับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าเวชภัณฑ์
และยาร่วมกันกับบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  เมื่อความต้องการสินค้าต่างๆของกลุ่มโรงพยาบาลมีปริมาณ
มากเพียงพอที่จะใช้ต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้รับเงื่อนไขที่ดี 

2.2.4   การเน้นการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ครบครัน ทันสมัยใน
อัตราค่าบริการที่แข่งขันได้ในตลาด 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ความส าคัญในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วน        
ของแพทย์ประจ า และแพทย์ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา อีกทั้งยังมี
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ โดยในส่วนของการสรรหาคณะแพทย์ จะผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาล และใน   
ส่วนของพยาบาล  จะสรรหาจากนักศึกษาพยาบาลที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาลตามโครงการ MOU และวิทยาลัยพยาบาล
ต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง เช่น  

 ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) ได้ศึกษาต่อใน
ระดับผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  

 ข้อตกลงกับวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
และเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และการฝึกงานก่อนเรียนจบ 

 ข้อตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็น
สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและการฝึกงานก่อนเรียนจบ 

 ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ   การดูแล
สุขภาพของ บุคลากร และนักศึกษา และรับนักศึกษาฝึกงานที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 เทอม ในปีการศึกษาสุดท้าย ท าให้
กลุ่มโรงพยาบาลสามารถดึงดูดนักศึกษามาร่วมงานภายหลังจากจบการศึกษา  

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) ผลิตบุคลากรประเภทพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับ
กลุ่มโรงพยาบาล ภายใต้หลักสูตร 6 เดือน ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในสายงานที่เก่ียวข้อง 

 กลุ่มโรงพยาบาล มีนโยบายให้พนักงานของโรงพยาบาลทุกคนได้รับการฝึกอบรม  เพื่ อพัฒนาศักยภาพ
ในการให้บริการได้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ   โดยก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 20 
ชั่วโมง / คน / ปี   โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 

  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 

จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร 
รวม 

 แพทย์ประจ า 33 15 17 65 

 แพทย์ท่ีปรึกษา/แพทย์นอกเวลา 80 103 55 238 

 ทันตแพทย์ 9 15 1 25 
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จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร 
รวม 

 พยาบาลประจ า 89 81 43 213 

 พยาบาลนอกเวลา  27 11 12 50 

 ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 62 40 43 145 

 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 56 32 30 118 

 เภสัชกร 8 8 4 20 

 นักรังสีเทคนิค 2 9 2 13 

 นักกายภาพ 4 4 3 11 

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย ์ 7 6 6 19 

พนักงานท่ัวไป 295 187 228 710 

รวม 672 505 444 1621 

 

2.2.5   สถานที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย อยู่ในพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัดคือ กรุงเทพ สมุทรสาคร และนครปฐมจึงสะดวก
กับผู้รับบริการจากทั้ง 3 จังหวัด พื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านอุตสาหกรรมและย่านชุมชนที่มีโรงงานไม่ต่ ากว่า 5,400 แห่ง ท าให้
มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานและจากรถยนต์สูง อีกทั้งยังมี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ ห้าง Tesco Lotus 3 แห่ง   Big C   โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่  นักเรียนมากกว่าสองพัน
คน 3 แห่ง มากกว่า 1 พันคน 3 แห่ง  นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ฟาร์มจระเข้   สวนสามพราน  วัดไร่ขิง 
ดอนหวายซึ่งใกล้ชิดธรรมชาติ และวัฒนธรรมพื้นบ้านบนสายน้ านครไชยศรี  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  เป็นต้น นอกจากนี้ สถาน
ที่ตั้งบนถนนเพชรเกษมใกล้แยกตัดกับพุทธมณฑลสาย 5 เป็นถนนทางหลวงสายหลักสู่จังหวัดในภาคใต้ มีสายเดินรถ
ประจ าทางผ่านด้านหน้าของโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ล้อมรอบ  
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 3 แห่ง  โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่จ านวน 8 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีจ านวน
นักเรียนไม่ต่ ากว่า 4,000 คน มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ และ แหล่งศูนย์การค้ามากมาย มีการคมนาคมที่สะดวก ติดถนน
เพชรเกษม ผู้มาใช้บริการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจ 1 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี
จ านวนลูกจ้างมากกว่า 3,000 คน มากกว่า 5 แห่ง และถูกแวดล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นน า ขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง คือ 
ห้างเทสโก้โลตัสและห้างบิ๊กซี อาคารส านักงาน หมู่บ้านจัดสรรทั้งเก่าและใหม่ ธนาคารพาณิชย์  และองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลเพียง  1- 2 กิโลเมตร ท าให้ผู้ป่วยเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร   อ าเภอกระทุ่มแบน  
อ าเภอบ้านแพ้ว และจังหวัดใกล้เคียง นครปฐม  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร  มีความสะดวก
ในการเดินทางมารับบริการ 
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2.3.  ภาวะอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์ 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากผู้
ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการปรับโครงสร้างการให้บริการสุขภาพประชาชน โดยทางภาครัฐได้มีการขยายความ
คุม้ครองในหลายรูปแบบในโครงการประกันสุขภาพของรัฐ เช่น โครงการประกันสังคม โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และโครงการการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
ท าให้เงื่อนไขการคุ้มครองและการให้บริการมีความครอบคลุมและซับซ้อนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ให้บริการ
ภาคเอกชนก็มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจอยู่เสมอ  

ทั้งนี้ เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว การมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย หรือการบริการที่ครบ
วงจร (One-Stop Service) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่เพียงพอที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โรงพยาบาลจึงต้องผสมผสานจุด
ขายเฉพาะด้านขึ้นมา เพื่อปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เน้นการบริการครบวงจรในทุกๆด้าน ด้วยสาเหตุดังกล่าว ท าให้มี
การเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลที่ประชาสัมพันธ์ตัวเองในรูปแบบของ Specialist Hospital นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับการ
แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงพยาบาลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลายอย่าง เพื่อรับมือกับการแข่งขัน
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และการแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อแข่งขันกับ
โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น กลยุทธ์หนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขึ้น และส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญ คือ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและการประกอบธุรกิจในรูปแบบ
เครือข่ายโรงพยาบาล (Chain Hospital)  ที่สามารถด าเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน
และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และด้านการขยายฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่และครอบคลุมหลายพื้นที่ นอกจากนี้ ยังท าให้เกิด
การส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลมากข้ึน และท าให้ชื่อของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง  

2.3.2 สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการเกี่ยวกับสุขภาพถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจาก
ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพและอนามัยเพิ่มขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้ภาวะการแข่งขันมีความ
เข้มข้นขึ้น ทั้งจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และการแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐที่มีการปรับตัวเข้าสู่
ตลาดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการก็มีความรู้มากข้ึน และมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคามากขึ้น 
จึงท าให้โดยทั่วไปราคาในการให้บริการนั้นจะถูกก าหนดภายใต้ปัจจัยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ สินค้าทดแทน อ านาจ
ของผู้ซื้อ และอ านาจการต่อรองของบริษัทคู่ค้า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการสร้างจุดเด่นทางการแข่งขัน 
อันรวมถึงการบริหารการจัดซื้อร่วมกันในกลุ่มและร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรอ่ืนๆ เพื่อให้มีอ านาจต่อรองกับบริษัทคู่ค้า 
เช่น บริษัทตัวแทนจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ เพื่อลดราคาต้นทุนสินค้าให้ต่ าลง เป็นต้น 

การแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่ม โรงพยาบาลวิชัย เวชฯ ไม่ ได้มี เฉพาะโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครตอนใต้ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เท่านั้น โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง การ
รักษาด้วยแพทย์ทางเลือก รวมถึงร้านขายยาและคลินิก ต่างพยายามเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันเพื่ อแย่งชิงส่วนแบ่ง
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การตลาดจากกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง เป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานไม่
ต่ ากว่า 5,400 แห่ง และเป็นแหล่งชุมชนทีม่ีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 - 20 
กิโลเมตร มีดังนี้ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

- โรงพยาบาลเกษมราษฏร ์บางแค 
- โรงพยาบาลสนามจันทร ์

- โรงพยาบาลธนบุร ี2 
- โรงพยาบาลมหาชัย 2 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

- โรงพยาบาลพญาไท 3 
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร ์บางแค 
- โรงพยาบาลเพชรเกษม 

- โรงพยาบาลบางไผ ่
- โรงพยาบาลธนบุร ี2 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

- โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
- โรงพยาบาลมหาชัย 1 
- โรงพยาบาลมหาชัย 3 
- โรงพยาบาลเอกชัย 

 

2.4. นโยบายด้านการตลาด 

2.4.1 ลักษณะลูกค้าปัจจุบัน 

ลูกค้าปัจจุบันของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้า
โครงการภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) 

1. กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่อยู่อาศัยหรือมีสถานที่ท างานบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลและที่อยู่นอกพื้นที่
โรงพยาบาลแต่มีความเชื่อถือและศรัทธาแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาล โดยเฉพาะด้านโรคกระดูกและข้อ  ลูกค้าฐานะปาน
กลางถึงดี และเลือกมาใช้บริการโรงพยาบาลด้วยตนเอง โดยโรงพยาบาลจะท าการประชาสัมพันธ์ การจัดท า Event  
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน  กิจกรรม Home Health Care โดยเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและชุมชนตลอดจนบ้านเรือน
ใกล้เคียง เพื่อให้ลูกค้ารู้จักถึงโรงพยาบาลและบริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลน าเสนอ ส าหรับลูกค้าในกลุ่ม
ดังกล่าว  

2. ลูกค้าประเภทคู่สัญญา เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ หรือลูกค้าของ
ของบริษัทประกัน ที่หน่วยงานต้นสังกัดท าสัญญาไว้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้บริการรักษาพยาบาล หรือที่บริษัทประกันได้ท า
สัญญาไว้กับโรงพยาบาลว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาตามพระราชบัญญัติ
ประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยมีลักษณะการใช้บริการรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การเข้า
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทคู่สัญญาเหล่านี้จะให้โรงพยาบาลเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทคู่สัญญาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
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กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) 

1.  ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้สิทธิเหมาจ่ายรายหัวต่อปี ซึ่งโรงพยาบาลจะ
ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ปว่ยใน เช่น สิทธิประกันสังคม 
สิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  

2.  กลุ่มลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง โดยเป็นกลุ่ม
ลูกจ้าง ในสถานประกอบการซึ่งถูกหักค่าจ้างรายเดือนเข้ากองทุนประกันสังคม และสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บป่วยในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ. ประกันสังคม  2533 โดย
ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ช าระเงินค่าบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนให้กับ
โรงพยาบาล 

3.  กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
แห่งเดียว โดยเป็นการบริการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนโดยก าหนดโรงพยาบาลให้ประชาชนเข้ารับบริการ
ตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ช าระเงินค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่ายแก่
โรงพยาบาลตามจ านวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริการของแต่ละโรงพยาบาล 

4.  กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว มีการให้บริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
โดยโรงพยาบาลได้รับมอบหมายจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้รับผิดชอบประชากรต่างด้าวที่พักอาศัย 
และท างานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง  

2.4.2 ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. กลุ่มผู้อยู่อาศัยในบริเวณรัศมี 10 – 20 กิโลเมตรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยโรงพยาบาลได้
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการรักษาโรคกระดูกและข้อของ
กลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงมาตรฐานและความพร้อมในการรักษาโรคอ่ืนๆ ตลอดจนได้มีการขยายการให้บริการใหม่ๆที่เป็น
การส่งเสริมสุขภาพ หรือการป้องกันโรค นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกค้าประเภทที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมาก
ขึ้น 

2. กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา ธนาคาร โรงเรียน หน่วยงานราชการ กลุ่มธุรกิจใน
อุตสาหกรรม ที่ยังไม่มีสัญญาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงพนักงานระดับผู้บริหารให้มาใช้บริการรักษาพยาบาลให้
มากขึ้น โดยกลุ่มโรงพยาบาลได้มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเพื่อรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับบริษัท
ต่างๆ 

3. กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มโรงพยาบาลให้ความส าคัญในการท าการตลาดกับบริษัทประกันชีวิตมากข้ึน
เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง อันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนไปของทัศนคติที่ให้ความส าคัญกับการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญต่อ
สุขภาพมากขึ้น รวมถึงนโยบายการอนุญาตให้น าเบี้ยประกันมาใช้ประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้ น โดย
โรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มจะจัดเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อติดต่อและท าสัญญากับบริษัทประกัน เพื่อเป็นโรงพยาบาล
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คู่สัญญาในการรับผู้ป่วยของบริษัทประกันดังกล่าว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการเข้ามารับการ
รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล 

4. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ที่พ านักอยู่ในประเทศไทยและที่เดินทางเข้ามาท าธุรกิจหรือท างาน หรือกลุ่มที่
เป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยทางกลุ่ม
โรงพยาบาลได้เร่ิมมีการติดต่อกับตัวแทนและพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อส่งผู้ป่วยต่างชาติในแถบเอเชียและตะวันออก
กลางเข้ามารักษาพยาบาล  

2.4.3 การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  มุ่งเน้นในเร่ืองงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มารับบริการดังที่ก าหนด
ไว้เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยการวางระบบงานดา้นลูกค้าสัมพนัธ์ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
ระบบสมาชิกสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง การท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้มารับบริการอย่าง
สม่ าเสมอ และการสร้างสรรค์บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้ลูกค้า โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางในการรับ
ข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้าเพื่อการปรับปรุงการบริการและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันท่วงที การจัดโครงการ Hot Line สายสุขภาพเพื่อเป็นช่องทางการบริการด้านการตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งเร่ืองสุขภาพ 
การใช้ยา และสอบถามเกี่ยวกับการบริการต่างๆ รวมทั้งการจัดให้มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อสร้างความ
พร้อมในการบริการ โดยในแต่ละปีมีการก าหนดให้พนักงานที่เก่ียวข้องกับการบริการลูกค้าเข้าฝึกอบรมที่กลุ่มโรงพยาบาล
จัดตั้งให้ครบ 20 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้มีการเริ่มจัดตั้งคณะท างานส าหรับดูแลลูกค้าต่างชาติ เพื่อช่วยประสานงานและ
อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งบริการทั้งหมดนี้จะค านึงถึงความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้มา
รับบริการเป็นส าคัญ 

โรงพยาบาลมีนโยบายการแยกห้องพักในแต่ละชั้นตามแต่ประเภทของผู้ป่วยใน โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก ทั้งในด้านความปลอดภัย การดูแลรักษาพยาบาล ความสะดวกของผู้ป่วย นอกจากนี้ ที่ผ่านมา 
นอกเหนือจากการบริการรักษาพยาบาลที่กลุ่มโรงพยาบาลมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอแล้ว โรงพยาบาลยังได้มีการ
พัฒนาเพื่อน าเสนอบริการอ่ืนๆที่มีความหลากหลายและต่อยอดจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น การบริการที่เกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพและป้องกันโรค และการบริการที่เกี่ยวกับความสวยความงาม  รวมไปถึงการให้บริการเพื่อสังคม อาทิ 
การจัดหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ การบริการตรวจรักษาแก่ชุมชนต่างๆ และการให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยสร้างฐานลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยขยายฐาน
รายได้ให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลด้วย 

2.4.4. ด้านการแพทย์ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้ความส าคัญในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของแพทย์ประจ า และ
แพทย์ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา เพื่อพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยตลอด 
24 ชั่วโมง รวมทั้งยังมีคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญในแต่ละสายงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ช่วยเหลือดูแลผู้มารับบริการ นอกจากนี้ กลุ่มโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยน าเอา
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบวงจรมาใช้ในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในตรวจและวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นย า
ยิ่งขึ้น 
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2.4.5 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์   

งานประชาสัมพันธ์เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนในความสามารถและมาตรฐาน
การให้บริการที่มีคุณภาพของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยมีการจัดโครงการสร้างความผูกพันกับชุมชน เช่น ให้ความรู้
เร่ืองสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี   เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังได้ท าการประชาสัมพันธ์ในระดับชาติ เพื่อท าให้ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลได้เป็นที่
รู้จักและคุน้เคยต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดยวิธีการต่างๆ เช่น 

 การใช้สื่อกระแสหลักและกระแสรอง เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาล
สม่ าเสมอ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  หนังสือพิมพ์มติชน ฯลฯ รวมถึง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อโทรทัศน์ 

 การให้ความรู้แก่ชุมชนในหลายๆโครงการ จัดรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น  1 คลื่น  FM 96.25 MHz 
รายการ “ Happy Hour By Vichaivej ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14.00 – 15.00 น.   

 การจัดท าวารสารเพื่อสุขภาพ  V care รายไตรมาส เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาล ห้องสมุดโรงเรียน 
สถานประกอบการ 

2.4.6 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย   

กลุ่มโรงพยาบาลมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายประเภท ทั้งการขายตรงโดยเน้นกลุ่มลูกค้าเงินสด ประกันชีวิต 
บริษัทคู่สัญญา และการขายเหมาจ่ายผ่านส่วนราชการ เช่น กรณีของผู้ป่วยประกันสังคม  

2.4.7. การจัดท าโครงการเพ่ือสังคม   

กลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การดูแล
ประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและด าเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ เป็นปัจจัยช่วยให้โรงพยาบาลมีความได้เปรียบ ใน
การแข่งขัน   เช่น 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน เรารักตับ เพื่อให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรีให้กับ
ประชาชนทั่วไป พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคตับ 

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก ภายใต้ชื่อโครงการ “รักไต...ใส่ใจแต่เนิ่นๆ” เพือ่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไต 
เพื่อเป็นการรณรงค์การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไต 

 จัดกิจกรรมตรวจคัดครองกรองเบาหวานให้ประชาชนทั่วไปและกิจกรรมให้ความรู้และให้ค าปรึกษาภายใต้
ชื่อโครงการ “เบาหวาน เบายา เบาใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกัน
โรคเบาหวาน 

 จัดท าโครงการ “อาหารสะอาด รสชาดอร่อย” (Clean Food Good Taste) ในสถานประกอบการ มีบริษัท
เข้าร่วมโครงการ 4  บริษัท และสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ Clean Food Good Taste ทั้ง 
4 บริษัท 

  จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผู้ประกันตนหญิง ในสถานประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
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 จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 172 คน เพื่อ
ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ประชาชนในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์ 
- ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น. 

 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 

 จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้ค าปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ 

 จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ 
“ภาวะโภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและ
เคลือบฟลูออไรด์ 

 เปิดโครงการ "GPS บอกพิกัด...มัดใจผู้ใช้บริการ" เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่บ้าน ได้รวดเร็วที่สุด และ
ได้รับการดูแลจากทีมรักษาได้ทันการ และอ านวยความสะดวกให้ผู้เจ็บป่วย ด้วยรถบริการฉุกเฉินที่พร้อม
ช่วยเหลือทุกชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง 

 จัดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย  100 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด   

2.4.8 การก าหนดราคาค่ารักษาพยาบาล  

ส าหรับกลุ่มลูกค้าเงินสด กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีนโยบายการก าหนดราคาโดยค านึงถึงปัจจัยต้นทุนต่างๆใน
การด าเนินธุรกิจและราคาที่แข่งขันได้กับราคาตลาด เช่น ค่าแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ ใน
ส่วนของห้องพัก การก าหนดราคาจะอ้างอิงกับราคาตลาดของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงเครื่องใช้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพัก ซึ่งทั้งหมดนี้ จ าเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมทางด้านราคากับผู้บริโภค
เป็นส าคัญ โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มมีการพิจารณาระดับรายได้ของประชาชนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แล้วจึง
ก าหนดมาตรฐานราคาให้สอดคล้องและเหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับราคา
ค่าบริการรักษาพยาบาลให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลอื่นๆในระดับเดียวกัน เนื่องมาจากปัจจุบันโรงพยาบาลในกลุ่มวิชัยเวช
ฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก และมีความเพียบพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แต่ยังมีระดับราคาที่ค่อนข้าง
ต่ าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่น 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงพยาบาลไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง เว้นแต่การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าสมาชิก
ของพันธมิตรธุรกิจต่างๆ เช่น บัตรเครดิตธนาคาร และการตั้งราคาแบบเหมาจ่าย (Package) ในราคาพิเศษตามช่วง
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดการใช้บริการจากกลุ่มลูกค้า เช่น โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ การท าศัลยกรรมความงาม การลดกระชับสัดส่วน และการปรับสภาพผิว เป็นต้น โปรแกรมเหมา
จ่ายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถทราบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดก่อนการตัดสินใจซื้อ 
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2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.5.1 การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 

ในการด าเนินกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  ถือว่า คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร เป็น
ทรัพยากรหลักในการด าเนินธุรกิจ โดยโรงพยาบาลมีนโยบายในการสรรหาคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในส่วนของการสรรหาคณะแพทย์ จะผ่านความสัมพันธ์ของ
คณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาลซึ่งบางท่านเป็นอดีตอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลรัฐบาลมาก่อน จึงท าให้มีเครือข่ายแพทย์ที่มีความสามารถสูงอย่างกว้างขวางและ
สามารถเชิญชวนบุคลากรดังกล่าวเข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของพยาบาลจะสรรหาผ่านทาง
วิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหาร และผ่านการให้ทุนนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ กลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังได้มีการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็น
สถาบันฝึกนักศึกษาพยาบาล และเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันด้วย ในส่วนของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล         
กลุ่มโรงพยาบาลได้คัดเลือกผู้จบหลักสูตรจากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) เข้าท างานกับโรงพยาบาลภายใน
กลุ่มต่อไป  

2.5.2 การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 

การจัดหายาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของโรงพยาบาล ผู้ใช้สินค้าจะเป็นผู้ก าหนดความต้องการ
สินค้าในใบขอซื้อสินค้า โดยระบุรายการ ประเภท ปริมาณ และเงื่อนไขอ่ืนๆ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการสินค้า โดยในการ
พิจารณาอนุมัติการน ายาแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลนั้น จะมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเภสัชกรรม และ
การบ าบัด ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฝ่ายจัดซื้อและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้ยา โดยหลังจากได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด คณะกรรมการจัดซื้อกลางจะท าการพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง   ใน
ด้านคุณภาพ ราคา (ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าราคากลางยาและเวชภัณฑ์) ปริมาณ และความน่าเชื่อถือของผู้แทนจ าหน่ายแต่
ละราย ก่อนด าเนินการสั่งซื้อ  

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านผู้แทนจ าหน่ายยาภายในประเทศ   ในปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาล
ได้ท าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์บางประเภทร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร โดยมีนโยบายที่จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อกลาง
ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองของกลุ่ม
โรงพยาบาลในการสั่งซื้อ   ทั้งนี้  บริษัทฯ มีการบริหารระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเอกสารและระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเก็บสินค้าคงคลังแต่ละประเภทไว้ในสถานที่ ที่
เหมาะสมส าหรับสินค้าคงคลังประเภทนั้นๆ ทั้งในด้านอุณหภูมิ แสงแดด และความชื้น เพื่อรักษาอายุการใช้งานและ
คุณภาพของยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมทั้งมีการท าฉลากสีต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาเรื่องวัน
หมดอายุ  

2.5.3 การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ 

การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละชนิดนั้น คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของเครื่องมือ จากนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวในโรงพยาบาล 
คณะกรรมการจัดซื้อจะพิจารณาเปรียบเทียบทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการจัดส่ง การบริการหลังการขาย และความ
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น่าเชื่อถือของผู้แทนจ าหน่ายแต่ละราย ก่อนด าเนินการสั่งซื้อ โดยที่ผ่านมา จะพิจารณาจัดซื้อจากใน ประเทศและ
ต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องมือแพทย์ ตาม
ระยะเวลาเพื่อให้เครื่องมือต่างๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน อนึ่งฯ ได้จัดให้กลุ่มโรงพยาบาลมี
ความพร้อมในการรักษาพยาบาล โดยการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีการ
ซื้อและจัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan ระบบ Digital, เครื่องเอกซเรย์ General X- ray Fluoroscope   
เครื่อง Panoramic เพื่อเอกซเรย์กระดูกใบหน้า แบบ 180 องศา เครื่อง Mammogram ส าหรับเอกซเรย์เพื่อตรวจหาโรค
ที่เก่ียวกับเต้านม Unit ทันตกรรมเพิ่มเติม และเครื่องอัลตราซาวด์ส าหรับแผนกสูตินรีเวช เป็นต้น 
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33..  ปัจจัยความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง  

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจภายใต้การก ากับดูแล ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk 
management Committee) เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการบริการจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล
รวมทั้งปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว 

3.1.ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึน้ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา  นอกจากการแข่งขันกับ
โรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ  และโรงพยาบาลภาครัฐที่เร่ิมขยายการบริการนอกเวลาในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลา  บริษัทฯ มี
การปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้บริการ โดยมีการลงทุนเพิ่มศูนย์หัวใจวิชัยเวช การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์
ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และคลินิกเที่ยงคืน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและที่
อยู่อาศัยของลูกค้า  

3.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริหารส าคัญไว้ได้ 

ปัจจุบันธุรกิจในประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก และที่ผ่านมาจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้บริษัทฯ ต้อง
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความช านาญซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีมาตรฐานก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน  
อีกทั้ง โรงพยาบาลสร้างระบบการประเมินที่ชัดเจน ยุติธรรม สร้างบรรยากาศในโรงพยาบาล ให้มีความเอ้ืออาทรระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีการให้ทุนการศึกษากับบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อน ามา
พัฒนาองค์กรต่อไป 

3.3 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นการให้บริการด้านการแพทย์ซึ่งเก่ียวเนื่องถึงชีวิตและสุขภาพของ
ผู้รับบริการ บริษัทฯ และโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถูก
ฟ้องร้องโดยผู้รับบริการทางการแพทย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อบริษัทฯ และ
โรงพยาบาลในเครือข่าย นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  ซึ่งก าหนดระบบวิธีพิจารณาคดีที่
เอ้ือต่อการใช้สิทธิ์เรียกร้องของผู้บริโภค  กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ ได้รับความเสียหายจะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความ
รวดเร็วโดยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิทางศาลซึ่งท าให้มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้อาจถูกฟ้องร้อง
หรือเรียกค่าเสียหายจากการบริการทางการแพทย์โดยผู้รับบริการเพิ่มมากข้ึน 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   31 ปัจจัยความเส่ียง 
   

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้แพทย์มีการท าประกันในเร่ืองการถูกฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหาย  ในส่วนของผู้ปฏิบัตงิาน
ที่หน้างานก าหนดให้มีแผนในการวิเคราะห์กระบวนการท างานของหน่วยงาน เพื่อค้นหาความเสีย่งและน ามาจัดระบบงาน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ทีใ่ช้กับบริษัทฯ ในอนาคต 

การประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและมีเป้าหมายเพื่อชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด รวมทั้งการก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน
คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลมีหน้าที่ต้อง
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุขก าหนด  ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ หรือการประกาศใช้
กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือการก าหนดนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีระบบตรวจสอบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
และก าหนดช่องทางในการเข้าถึงกฎหมาย มาตรฐานต่างๆที่เก่ียวข้องให้กับบุคลากรภายในผ่านทางระบบ Intranet  ของ
บริษัทฯ  

3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ าหน่ายผลติภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ 

ปัจจัยที่มีความส าคัญมากประการหนึ่งส าหรับการให้บริการรักษาพยาบาลคือการจัดหาและมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ใน
ประเทศไทยมีจ านวนไม่มาก บริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑจ์ากผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่ จ านวน 5 ราย บริษัทฯ 
จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออ านาจต่อรองหรือต้นทุนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจฐานะการเงินผลการด าเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจ าหน่ายเท่านัน้ไม่ได้เปน็ผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะสั่งซื้อยาจาก
ผู้ผลิตโดยตรงได้  หรือ จากบริษัทจัดจ าหน่ายรายอ่ืนๆ แทน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณียาและเวชภัณฑ์มีแนวโน้ม
ขาดตลาด ท าการติดต่อผู้ขายหรือส ารองยาฯ และติดต่อ โรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อหาทางต่อรองกับผู้ขาย หรือใช้ระบบ
การยืมยาระหว่างกันในกลุ่มโรงพยาบาล เพิ่มความสามารถ ความรู้ทางด้านยา เวชภัณฑ์ ของจัดซื้อกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงป้องกันแนวโน้มขาดตลาดของยาและเวชภัณฑ์   

3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

เนื่องจากการให้บริการการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ เป็นการให้บริการก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการที่อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยได้ครบตามจ านวน บริษัทฯ จึงได้
จัดท ากระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ และ
สถานะการเงินของผู้รับบริการ แต่ยังพบว่ามีบางรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยได้ เนื่องจากผู้ป่วย
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อยู่ในภาวะวิกฤต จ าเป็นต้องให้การรักษาทันที มิฉะนั้นอาจถึงแก่ชีวิต ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นต้องให้การรักษาตามจริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

แผนการท างานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk management Committee) ปี 2558 – 2560 จะ
ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหามาตรการที่ท าให้มั่นใจว่ากลยุทธ์จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อขยายกิจการและบริหารรายได้ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ให้มีความมั่นใจในเร่ืองของเงินลงทุน, เงินสดหมุนเวียน และรายได้ 
- รายจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operation Risk) ซึ่งได้มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
วิเคราะห์กระบวนการ การท างานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ส าคัญ  

4.  ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk) ซึ่งได้มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะห์กระบวนการ การท างาน
ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสเกิดและ
ผลกระทบความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   33 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   

44..  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม                     
พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งมี
มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิทาง

บัญชี (ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่ดินและอาคาร       

1. ที่ดนิ (เนื้อท่ี 31-2-38 ไร่) ตั้งอยู่บนถนนเพชร
เกษม อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

เจ้าของ 286.13 
ภาระค้ าประกันวงเงินกู้ 265 ล้านบาท                   

( ณ 31 ธ.ค. 58 เงินต้นคงเหลือ 225.95                          
ล้านบาท) วงเงินค้ าประกัน15 ล้านบาท 

และ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)                           
20 ล้านบาท 

2. อาคารโรงพยาบาล 7 ช้ัน  เจ้าของ  
3. อาคารโรงพยาบาล 3 ช้ัน  เจ้าของ 309.00 
4. อาคารโรงพยาบาล 4 ช้ัน เจ้าของ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจ้าของ 56.41 ไม่ม ี
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส านักงาน เจ้าของ 15.43 ไม่ม ี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือ
ติดตั้ง 

เจ้าของ 26.28 ไม่ม ี

ยานพาหนะ เจ้าของ 6.64 
มูลค่าสุทธิ  5.38 ล้านบาท มีภาระผูกพัน

ตามสญัญาเช่าการเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 699.89 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ที่ดินและอาคาร      

1. อาคาร 3 ทั้งหมด 4 ช้ัน (พื้นที่ 3,510.50 ตร.ม.) เจ้าของ  
ภาระค้ าประกันวงเงินกู้ 120 ล้านบาท 

2. ส่วนปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 20.96 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจ้าของ 18.33 ไม่ม ี
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส านักงาน เจ้าของ 9.76 ไม่ม ี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือ             
ติดตั้ง 

เจ้าของ 2.24 ไม่ม ี

ยานพาหนะ เจ้าของ 14.78 
มูลค่าสุทธิ 5.44 ล้านบาท มภีาระผูกพัน

ตามสญัญาเช่าการเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 66.07 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   34 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   

ทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิทาง

บัญชี (ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ที่ดินและอาคาร      

1. ที่ดิน (เนื้อท่ี 4-0-22 ไร)่ ตั้งอยูบ่นถนนเศรษฐกิจ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (โรงพยาบาลวิชัย
เวชฯ สมุทรสาคร) 

เจ้าของ 53.69 
 

2. อาคารโรงพยาบาล 7 ช้ัน และส่วนเพ่ิมเติม        
(พื้นที่ 11,182.10 ตร.ม.) 

เจ้าของ 26.64 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจ้าของ 12.70 ไม่ม ี
    
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส านักงาน เจ้าของ 7.44 ไม่ม ี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือ             
ติดตั้ง 

เจ้าของ 0.71 ไม่ม ี

ยานพาหนะ  7.71 
มูลค่าสุทธิ 5.98 ล้านบาท มภีาระในการ

จ่ายช าระตามสัญญาเช่าการเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 108.89 

รวมบริษัทฯและบริษัทย่อย 874.86 
 

สิทธิการเช่า 

ทรัพย์สิน คู่สัญญา 
ระยะเวลาการเช่า/ปี

ที่สิ้นสุดสญัญา 

มูลค่าสุทธ.ิ 
ทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน เนื้อท่ี 7 ไร่ 63 ตารางวา 
(2,863 ตารางวา) 
*มูลค่า 63,830,585.00 บาท มูลค่าการ
เช่า 2,072,913 บาท 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด            
กับ นายวิชัย จิตกล้า 

24 ปี สิ้นสดุ ม.ค. 78 0.33 

ใช้เป็นหลักประกัน       
ในการจดจ านอง     

วงเงินกู้ 120 ล้านบาท 
2.  อาคารบนพ้ืนท่ีเช่า 
 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด             
กับ นายวิชัย จิตกล้า 

24 ปี สิ้นสดุ ม.ค. 78 126.94 

3. อาคารบนพ้ืนท่ีเช่า ระหว่างก่อสร้าง บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด             
กับ นายวิชัย จิตกล้า 

24 ปี สิ้นสดุ ม.ค. 78 0.02 

รวม สิทธิการเช่า 127.29 

 
หมายเหต:ุ  เมื่อสัญญาเช่าหมดลงในปี 2578 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด ได้รับสิทธิจากเจ้าของที่ดิน ในการซื้อท่ีดินตามท่ีระบุไว้

ในสัญญาเช่า ในราคาท่ีจะตกลงกันในภายหลัง และได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า โดยจะต้องแจ้งกับผู้ให้เช่าก่อน
สัญญาจะครบก าหนดเป็นเวลา 1 ปี โดยจะต้องเจรจาต่อรองค่าเช่าส าหรับสัญญาท่ีต่ออายุใหม่อีกครั้ง 

ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อ ของ บริษัท 
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บริษัท สายวิชัย
พัฒนา และบริษัท ศรสีาครเวช

วิวัฒน์ และวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 
รวม 127 ล้านบาท 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   35 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิทาง

บัญชี (ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 

ที่ดินและอาคาร       

1. ที่ดิน (เนื้อท่ี 1-2-52 ไร)่ ตั้งอยูบ่นถนนเศรษฐกิจ  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

เจ้าของ 22.84 
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อ ของ บริษัท          

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บริษัท สายวิชัยพัฒนา 
และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ วงเงิน  

127 ล้านบาท 
2. อาคารตลาดหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร  

เจ้าของ 0.68 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 23.52 
 

ใบอนุญาตที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

ใบอนุญาต 
หน่วยงานที่เป็นผู้

อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื่อนไข 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                 
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยม ี

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ต่ออายุประมาณ

ทุกๆ 2 ปี เป็นผู้ด าเนินการ 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                  
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 
มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยม ี

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
ร.ศ. ดร. นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ต่ออายุประมาณ

ทุกๆ 2 ปี เป็นผู้ด าเนินการ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                      
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยม ี

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ต่ออายุประมาณ

ทุกๆ 2 ปี เป็นผู้ด าเนินการ 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 

ใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา /1  
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 
โดยม ี

 
ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ 

เป็นผู้ด าเนินการ 
/1  ร.ศ. ดร. นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ได้โอนใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ให้กับ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 
แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2554  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   36 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   

ใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                         
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ด าเนินการ               
สถานพยาบาล หากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นนิติบุคคล ดังในกรณีของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนชั่นแนล การขออนุญาตจะต้องมีการระบุชื่อของผู้แทนของนิติบุคคลในใบ อนุญาตประกอบกิจการ                     
สถานพยาบาล และระบุผู้ด าเนินการในใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สามารถเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการสถานพยาบาลได้โดยการจัดหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามก าหนด และยื่นค าขอและหลักฐาน
ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

นโยบายลูกหนี้การค้า 

กลุ่มโรงพยาบาลมีนโยบายลูกหนี้การค้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะของลูกค้า คือ 

1.  ลูกค้าคู่สัญญาและบริษัทประกัน มีการก าหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 60 วัน 

2.  ลูกค้าภาครัฐและกองทุนทดแทน ยกเว้นโครงการประกันสังคม มีการก าหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 120 วัน 

3.  ลูกค้าประกันสังคมและลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีการก าหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 180 วัน 

ส าหรับการคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น จะพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 1 ปีนับจากวันที่เกินก าหนดช าระ 
โดยจะมีการวิเคราะห์ในแต่ละรายการว่ามีโอกาสที่หนี้จะสูญหรือไม่ จากนั้นจึงท าการบันทึกลงบัญชีต่อไป ส่วนการ ตัดหนี้
สูญนั้น ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะด าเนินการติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แล้วจึงแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน 
(CFO) เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ ได้ CFO จะเสนอต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อขออนุมัติตัดจ าหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต่อไป 

เครื่องหมายการค้า 

กลุ่มโรงพยาบาลด าเนินการจดทะเบียนตราโลโก้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์                               
โดยโลโก้ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้ยื่นขอจดทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 

นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
(มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 142.13 ล้านบาท) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 94.18  ล้าน
บาท) และบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกมูลค่า
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน รวมจ านวน  236.41 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ประมาณร้อยละ 28.26 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (มูลค่ารวม
ตามวิธีราคาทุน 159.53 ล้านบาท)  บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน  108.50 ล้านบาท) และ 
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท)  ซึ่งบริษัทฯ  ได้บันทึกมูลค่าเงิน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   37 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   

ลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จ านวน 268.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ประมาณร้อยละ  25.35 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (มูลค่ารวม
ตามวิธีราคาทุน 159.53 ล้านบาท)  บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน  108.50 ล้านบาท) และ 
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท)  ซึ่งบริษัทฯ  ได้บันทึกมูลค่าเงิน
ลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จ านวน 268.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประมาณร้อยละ  22.21 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล โดยจะพิจารณา
เข้าร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้มีอ านาจควบคุมดูแลในการบริหารงานและก าหนดนโยบายโดยจะส่งกรรมการ
เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยในจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และหากบริษัทย่อยมีการ
ด าเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทย่อยจะต้องมาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน 
โดยองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนนั้นจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ, ช่วงเวลาที่เหมาะสม, ความพร้อม
ของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจที่ เอ้ืออ านวยด้วย ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้  บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในบริษัทร่ วมที่ มีความเชื่ อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ                            
และมีศักยภาพในการสร้างผลก าไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ หรือ
อาจเป็นธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ (Synergy) หรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับบริษัทฯ ซึ่งช่วยสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯให้มีความครบวงจรมากข้ึน โดยการลงทุนในบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีความต้องการที่จะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   38 ข้อพิพาททางกฏหมาย 
   

55..  ข้อพิพาททางกฎหมายข้อพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ เกินกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   39   ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอื่น 
   

66..  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน  

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
   อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

สถำนที่ต้ัง    74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 

โทรศัพท์     (+662) 431-0070   และสายด่วน 1792 
โทรสำร     (+662) 431-1404 
Website     www.vichaivej.com  
Email     bod@vichaivej.com 
จ ำนวนเตียง    200  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท    0107554000062 

วันจดทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกัด  1 มีนาคม 2554 
วันที่เริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์  9 พฤษภาคม 2555 

 ทุนจดทะเบียน    570,666,666     บาท    
 ทุนช ำระแล้ว    570,665,433     บาท          
 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน     570,665,433   หุ้น       
 มูลค่ำที่ตรำไว้    หุ้นละ     1      บาท 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษทัย่อย   

บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ ำกัด ( บริษัทย่อย ) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 

สถำนที่ต้ัง    456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์     (+662) 441-6999 
โทรสำร     (+662) 421-1784 
Website     www.vichaivej.com 
Email     nongkhaem@vichaivej.com 
จ ำนวนเตียง    200  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท    0105530047130 
ทุนจดทะเบียน    150, 000,000   บาท 
ทุนช ำระแล้ว    150, 000,000   บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน    30,000,000 หุ้น         



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   40   ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอื่น 
   

มูลค่ำที่ตรำไว้    หุ้นละ      5        บาท 
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น  99.43% 
 

บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ ำกัด ( บริษัทย่อย ) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

สถำนที่ต้ัง    93/256  สี่แยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลท่าทราย  
      อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร  74000 

โทรศัพท์     (+6634) 826-708-29 
โทรสำร     (+6634) 826-706 
Website     www.vichaivej.com 
Email     samutsakhon@vichaivej.com 
จ ำนวนเตียง    120  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท    0105537019778 
ทุนจดทะเบียน    99,200,000   บาท 
ทุนช ำระแล้ว    99,200,000   บาท                
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน    19,840,000   หุ้น   

 มูลค่ำที่ตรำไว้    หุ้นละ      5    บาท 
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น  99.56% 

 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ ำกัด( บริษัทย่อย ) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากรดูแลเด็กและผูสู้งอาย ุ
สถำนที่ต้ัง    74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน  

จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
โทรศัพท์     (+662) 431-0070 ต่อ 1703 
โทรสำร     (+662) 431-1404 
Website     www.srivichai.ac.th  
Email     teacher@srivichai.ac.th 
เลขทะเบียนบริษัท    0745553005535 
ทุนจดทะเบียน    100,000  บาท 

 ทุนช ำระแล้ว    100,000   บาท     
 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน    20,000    หุ้น   
 มูลค่ำที่ตรำไว้    หุ้นละ     5     บาท 

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น  99.98% 
 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   41   ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอื่น 
   

ข้อมูลทั่วไปของบริษทัอื่นที่เกีย่วข้อง 

บริษัท มหำนครแม่สอดเวชกำร จ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลนคร   
      แม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล 

สถำนที่ต้ัง    222 หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จ ำนวนเตียง    59  เตียง 
โทรศัพท์     (+6655) 518-200   
โทรสำร     (+6655) 518-205 
Website     www.nakornmaesot.com  
Email     nakornmaesod@gmail.com 
เลขทะเบียนบริษัท    0105556060761 
ทุนจดทะเบียน    270,000,000 บาท 

 ทุนช ำระแล้ว    270,000,000 บาท      
 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน  54,000,000   หุ้น   
 มูลค่ำที่ตรำไว้    หุ้นละ     5     บาท 

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น  15% 
 
ข้อมูลอ้ำงอิงอืน่ 
 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
      โทรศัพท ์ 0 2009-9000  
      โทรสาร 0 2009-9991 
 

ผู้สอบบัญช ี     บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
      ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
      คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
      โทรศัพท ์02-264-0777 
      โทรสาร  02-264-0789-90  
 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

 -ไม่มี- 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ    หน้าที่   42   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
   

77..  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

ทุนจดทะเบียน  : 570,666,666 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 570,666,666 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน 

: 

 

: 

570,665,433 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามัญจ านวน 570,665,433 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)   

7.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น  

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558  

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละ
ของทุน

ช ำระแล้ว 
จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละ
ของทุน

ช ำระแล้ว 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

1.บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 114,240,000 20.02 114,240,000 20.02 - - 

2.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 85,008,106 14.90 93,608,106 16.40 8,600,000 10.12 

3.พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล 28,000,000 4.91 88,000,000 15.42 60,000,000 214.29 

4.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 28,000,000 4.91 58,000,000 10.16 30,000,000 107.14 

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

6.นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน ์ 10,670,000 1.87 10,670,000 1.87 - - 

7.นายคณิศร อุ่นแสงจันทร ์ 4,606,640 0.81 4,991,940 0.87 385,300 8.36 

8.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 4,792,320 0.84 4,792,320 0.84 - - 

9.นางสุณีย์ จ้อยจ ารัส 4,081,706 0.72 4,081,706 0.72 - - 

10.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา - - 3,940,107 0.69 3,940,107 100.00 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ    หน้าที่   43   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
   

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกในปี 2558 ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558  

รำยชื่อผู้ถือห้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทุนช ำระแล้ว 

1.กลุ่มวนดุรงค์วรรณ 284,248,083 49.80 

 นพ.บวรรัฐ วนดุงค์วรรณ 93,608,106 16.40 

 พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล 88,000,000 15.42 

 พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 58,000,000 10.16 

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

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 4,792,320 0.84 

 นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 3,940,107 0.69 

 นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล 3,940,106 0.69 

 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 3,841,624 0.67 

 น.ส.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ 68,266 0.012 

 นายวิชา วนดุรงค์วรรณ 57,482 0.010 

 นายสมศักดิ์ โอภาเจริญสุข 72 0.00001 

2.บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ำกัด 114,240,000 20.02 

3.กลุ่มวิจิตรแสงรัตน์ 11,030,166 1.93 

 นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 10,670,000 1.87 

 นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์ 296,500 0.05 

 น.ส.วรรณลักษณ์ วิจิตรแสงรัตน์ 63,666 0.01 

4.นำยคณิศร  อุ่นแสงจันทร์ 4,991,940 0.87 

5.นำงสุณีย์  จ้อยจ ำรัส 4,081,706 0.72 

6.กลุ่มอนันต์โรจน์วงศ์ 3,747,033 0.66 

 นายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์ 3,317,033 0.58 

 นายวันชัย อนันต์โรจน์วงศ์ 150,000 0.03 

 นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์ 140,000 0.02 

 นางสุกัลยา อนันต์โรจน์วงศ์ 100,000 0.02 

 นายวัชระ อนันต์โรจน์วงศ์ 20,000 0.003 

 นางจิรภา อนันต์โรจน์วงศ์ 20,000 0.003 

7.นำยเจน  มโนนุกุล 3,578,506 0.63 

8.นำยสุชำติ  จตุรพิธพร 2,838,837 0.50 
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9.น.ส.สิรอักษร  กฤษดำธำนนท์ 2,474,666 0.43 

10.น.ส.สวคนธ์  เมฆำสวัสดิ์ 2,419,053 0.42 

รวม 433,649,990 75.98 

11.ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ 137,015,443 24.02 

รวมทั้งสิ้น 570,665,433 100.00 

หมำยเหต:ุ  ท่ีมา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  
7.3 หลักทรัพย์อื่น         
 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนครแม่สอด
อินเตอร์เนชั่นแนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด คิดเป็นเงิน 40.50 ล้าน
บาท โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ บริษทั มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 

 1.) ชื่อบริษัท :   บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 
 2.) การประกอบธุรกิจ :   โรงพยาบาลเอกชน 
 3.) ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ :  270 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
 4.) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ :  222 หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 5.) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั :  1. เป็นการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในอนาคตจากการเข้าท ารายการ  
     2. เป็นการสร้างพนัธมิตรและโอกาสในการท าธุรกิจร่วมกัน 

 
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหักส ารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ 
รวมทั้งข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยทั้งสามของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทย่อยทั้งสามผูกพันอยู่ รวมทั้ง
ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย 

สถิติกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทฯ ที่ผ่ำนมำ 

ปี 2555 2556 2557 2558 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02 0.11 0.17 0.18 
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.49 3.00 12.57 2.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 179.97 26.27 75.98 11.25 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ    หน้าที่   46   โครงสร้างการจัดการ 
   

88..  โครงสร้างการจัดการโครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะท างานวางแผนการเงินและการ
ลงทุน โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจ านวน 6 ท่าน โดยในจ านวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 
4 ท่าน คือ  

รายชื่อ ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรุงค์วรรณ ประธานกรรมการ 24 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 

2.นายวิระ มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

24 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 
26 มีนาคม 2557 (ต่อวาระ) 
17 มกราคม 2557  

3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5 เมษายน 2556 
26 มีนาคม 2557 (ต่อวาระ) 
17 มกราคม 2557 

4.นายวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

5 เมษายน 2556 
26 มีนาคม 2557 (ต่อวาระ) 

5.นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

24 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 
26 มีนาคม 2557 (ต่อวาระ) 

6.นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล กรรมการ 
คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

17 ตุลาคม 2557  
11 พฤศจิกายน 2557 

7.นายทินวรรธน ์ มหธราดล กรรมการ 
คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

17 ตุลาคม 2557 
11 พฤศจิกายน 2557 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

25 เมษายน 2557 (ต่อวาระ) 
4 ธันวาคม 2556 

9.น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการ 
รองประธานจ้าหน้าท่ีบริหาร 

24 เมษายน 2558 (ต่อวาระ) 
4 ธันวาคม 2556 

10.นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

25 เมษายน 2557 (ต่อวาระ) 
4 ธันวาคม 2556 
19 เมษายน 2558 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

17 มกราคม 2557 
11 พฤศจิกายน 2557 

11.น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

25 เมษายน 2557 (ต่อวาระ) 
4 ธันวาคม 2556 
17 มกราคม 2557 
13 พฤศจิกายน 2558 

            หมายเหตุ : น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิต และพ้นออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ข้อบังคับบริษัทฯ  ข้อที่ 14 ก าหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท  ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน  สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทจะก าหนดเป็นครั้งคราวทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

8.1.2 การแต่งตั้งกรรมการ 

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์  และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

2  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมี  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน  เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี  ให้เลือก
โดยวิธีจับสลาก  เพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

4 ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนให้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

8.1.3 การถอดถอน และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

1  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง  จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

2  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
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(4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5)  ศาลมีค าสั่งให้ออก 

3 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา อ อ ก ไป
ถึงบริษัท 

8.1.4 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

นายวิชัย  วนดุรงค์วรรณ  นางสายสุณี  วนดุรงค์วรรณ  นายมงคล  วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนา  รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ นายมงคล  วณิชภักดีเดชา  ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย  วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี  วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

ข้อจ ากัดอ านาจ - ไม่มี- 

8.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้ 

8.1.6 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดังนี้ 

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ 
เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่
ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่หน่วยงานราชการอ่ืนๆก าหนด เป็นต้น 

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระส าคัญ ได้แก่ นโยบาย แผนงานและงบประมาณการลงทุนใน
โครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ าปี โครงสร้างการบริหาร อ านาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจและชื่อเสียง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ    หน้าที่   49   โครงสร้างการจัดการ 
   

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงรายการอ่ืนใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่
กฎหมายก าหนด 

3. ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้ง
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

5. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้ 

 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น 

6. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม 

7. จัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้
ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 

8. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะท าให้
สามารถปฏิบัติตามอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

9. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัท
ฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 

10. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการที่มีอ านาจเซ็นผูกพันบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ 

11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติที่มีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

12. อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้
ก าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

12.1 เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

12.2 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

13. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจชว่งทีท่ า
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ให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรือมีผลประโยชน์อ่ืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว 

8.2 ผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.)    
จ านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

ล าดับ  รายชื่อ          ต าแหน่ง 

1. ผศ.พญ.สายสุณี     วนดุรงค์วรรณ  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
2. นพ.พงษ์ศักดิ์          วัฒนา   รองประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
3. นพ.มงคล               วณิชภักดีเดชา  รองประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
4. นางสาววลิาวรรณ   วนดุรงค์วรรณ   รองประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
5. นายศักดา               ตั้งจิตวัฒนากร  รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  

        ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารการเงนิ  
6. น.ส.นิชาภา           เรือนทองดี  ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1)  
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8.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงนิ 
Chief Financial Officer 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Office 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายแพทย์ 
Medical Director 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 
Administration Director 

ฝ่ายการแพทย์ 
Medical Department 

ฝ่ายการพยาบาล 
Nurse Department 

ฝ่ายการสนับสนุนแพทย์ 
Clinical Support Department 

ฝ่ายเภสัชกรรม 
 Pharmacy Department 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 Human Resources Department 

ฝ่ายบัญชีการเงนิ 
 Financial Accounting Department 

ฝ่ายอาคารสถานที่ 
 Building Department 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
 Operation Department 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
Risk Management Committee 

คณะท างานวางแผนการเงนิและการลงทุน 
Financial and Investment Planning Committee 
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(รับโอนจากมารดา)* 

8.4 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.)     

รายชื่อ การถือครอง 31 ธ.ค. 2557 ซ้ือระหว่างปี ขายระหว่างปี 31 ธ.ค. 2558 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ  

(เป็นสามีของผศ.พญ.สายสณุี) 

ทางตรง 

 

4,792,320 - 

 

- 

 

4,792,320 

 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดรุงค์วรรณ 

(เป็นภรรยาของรศ.ดร.นพ.วิชัย) 

ทางตรง 

 

86,841,624 7,000,000 

 

90,000,000 

(โอนให้บุตร)* 

3,841,624 

 

นายวิระ  มาวิจักขณ ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

1,828,571 
- 

- 
- 

- 
- 

1,828,571 
- 

นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายทินวรรธน์  มหธราดล 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
28,000,000 

3,940,107 
30,000,000 

- 
- 

3,940,107 
58,000,000 

นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

1,720,416 
- 

- 
13,500 

- 
- 

1,720,416 
13,500 

นางสาวนชิาภา เรือนทองด ี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ทางตรง 

ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม  123,182,931 40,953,607 90,000,000 74,136,538 
 

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันจ านวน 74,136,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
12.99 ของหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้น
ที่ออกแล้วของบริษัทฯ  
หมายเหตุ : * รายละเอียดตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี ศวว.105/2558 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
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8.5 เลขานุการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ  ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ  ตามมาตรา 
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 เพื่อท าหน้าที่ดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และ
กฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบ
ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งการท าหน้าที่
จัดท าและเก็บรักษาเอกสารที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ (แบบ 56-2) และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

ประวัติโดยย่อ ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ  

วุฒิการศึกษา  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์(นิด้า) 
 นิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการท างาน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและปฎิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 
 ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขานุการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 
 เลขานุการบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
 กรรมการบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด  

ประวัติการอบรมดา้นเลขานุการบริษัท 
 Directors Certification Program, รุ่นที่ 185/2014, the Thai Institute of Directors Association (IOD)  
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2554 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 26/2555  
 Corporate Governance for executive รุ่นที่ 3/2558  

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ    หน้าที่   54   โครงสร้างการจัดการ 
   

8.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ก ) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ   

ที่ประชุมส ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี  2558 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออ านาจให้
ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

และในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

 

 

 

 

ค่าเบ้ียประชุม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

วงเงิน 5,000,000 7,000,000 7,000,000 

1. คณะกรรมการบริษัท 
          ประธานกรรมการบริษัท      
          รองประธานกรรมการบรษิัท  
          กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
          เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
รายเดือน (เฉพาะกรรมการ) 

 
10,000 บาท/ครั้ง 
  7,500 บาท/ครั้ง 
  6,000 บาท/ครั้ง 
  5,000 บาท/ครั้ง 
 1,500 บาท/ครั้ง 

- 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
          ประธาน 
          กรรมการ 

              
10,000 บาท/ครั้ง 
    6,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
          ประธาน 
          รองประธาน 
          กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

              
10,000 บาท/ครั้ง 
  7,500 บาท/ครั้ง 
  6,000 บาท/ครั้ง 
  5,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

4. คณะท างานวางแผนและการลงทุน 
          ประธาน 
          กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

  
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
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กรรมการ 

ค่าตอบแทน ปี 2558 (บาท) 

กรรมการบริษัท 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะท างาน
วางแผน

การเงินและการ
ลงทุน 

รวม 

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 156,000    156,000 

2.นายวิระ มาวิจักขณ ์ 117,000 12,000 144,000  273,000 

3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 108,000 9,000 99,000  216,000 

4.นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน*์ 99,000  90,000  189,000 

5.นายวิสุทธิ์ มนตริวตั 117,000  108,000  225,000 

6.นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 117,000   144,000 261,000 

7.นายทินวรรธน์  มหธราดล 117,000   144,000 261,000 

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดรุงค์วรรณ 120,000    120,000 

9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 91,000    91,000 

10.นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ 91,000 7,000  192,000 290,000 

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 84,000 7,000  14,000 105,000 

รวม 1,217,000 35,000 441,000 494,000 2,187,000 

หมายเหตุ: น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 
 

นอกจากค่าเบี้ยประชุมตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุมที่แสดงในตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการจ่ายการตอบ
แทนรายเดือนให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจ านวนเงินรวม 700,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ
ในฐานะที่ปรึกษาเป็นจ านวนเงินรวม 95,000 บาทต่อปี และกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรโบนัสให้กรรมการ 11 ท่าน 
เป็นจ านวนเงินรวม 2,500,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วในจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี 

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น)  

ในปี  2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารอง เลี้ยงชีพ 
และค่าตอบแทนอ่ืน ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จ านวน
ทั้งสิ้น 6 ท่าน เป็นเงินจ านวนรวมกันทั้งสิ้น 29,716,875  บาท (โดยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 
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ในปี  2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารอง เลี้ยงชีพ 
และค่าตอบแทนอ่ืน ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จ านวน
ทั้งสิ้น 6 ท่าน เป็นเงินจ านวนรวมกันทั้งสิ้น 30,942,841 บาท (โดยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 

8.6.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอ่ืนในรูปของสวัสดิการรักษาพยาบาลและตัดชุดสูทให้แก่ผู้บริหาร 

8.6.3    การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร      

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการอย่างเป็นธรรม  และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบกับ
กิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันส าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น  บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลก าหนดไว้ส าหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ  โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน 

8.7 การประชุมคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ได้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตลอดปี  โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน  
เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้า  และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง  
โดยในการประชุมจะมีการก าหนดวาระการประชุมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า  และมีวาระสืบเนื่อง  เพื่อติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายไว้  ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ  
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม 

     ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

ประชุม
คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุม
คณะท างาน

วางแผนและการ
ลงทุน 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 15/15 12/12 - - - - - - - - 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 14/15 11/12 - - - - - - - - 

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 15/15 12/12 - - - - - - - - 

นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ 15/15 12/12 2/2 2/2 - - 1/1 16/16 23/23 25/25 

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา** 15/15 12/12 2/2 2/2 - - - 2/2 - - 

นายวิระ มาวิจักขณ์ 15/15 12/12 2/2 2/2 14/14 12/12 - - - - 
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กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

ประชุม
คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุม
คณะท างาน

วางแผนและการ
ลงทุน 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 14/15 11/12 2/2 2/2 14/14 11/12 - - - - 

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 15/15 12/12 - - 14/14 12/12 - - - - 

นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล* 2/15 12/12 - - - - 1/1 16/16 - - 

นายทินวรรธน์  มหธราดล* 2/15 12/12 - - - - 1/1 16/16 - - 

นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์*** 14/15 10/12 - - 14/14 10/12 - - - - 

*นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล และ นายทินวรรธน์   มหธราดล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมติท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมประชุมครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2557   

**นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมประชุมครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน  

***น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และพ้น

จากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 

8.8 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย) จ านวน  1,621  คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ      

จ านวนบุคลากร รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร 
รวม 

 แพทย์ประจ า 33 15 17 65 

 แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์นอกเวลา 80 103 55 238 

 ทันตแพทย ์ 9 15 1 25 

 พยาบาลประจ า 89 81 43 213 

 พยาบาลนอกเวลา  27 11 12 50 

 ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 62 40 43 145 

 พนักงานผู้ชว่ยพยาบาล (NA) 56 32 30 118 

 เภสัชกร 8 8 4 20 

 นักรังสีเทคนิค 2 9 2 13 

 นักกายภาพ 4 4 3 11 

 เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย ์ 7 6 6 19 
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จ านวนบุคลากร รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร 
รวม 

พนักงานทั่วไป 295 187 228 710 

รวม 672 505 444 1,621 

8.8.1 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น จ านวน 1,447 คน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น จ านวน 1,566 คน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น จ านวน 1,621 คน 

8.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการมีการก าหนดโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 
บริษัทที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว 
พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงิน
ประจ าปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย ยังได้รับเงินช่วยเหลือส าหรับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจ าปี 
การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานบวช เป็นต้น ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทน
รวมของพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อย เท่ากับ 355,289,506.30 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทค่าตอบแทน
ได้ดังนี้ 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 2557 2558 
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง 95,898,252.00 100,091,212.44 

เงินรางวัลพิเศษ 5,084,098.00 5,265,957.00 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 1,355,752.00 1,428,784.00 

เงินบ าเหน็จเมื่อออกจากงาน 0.00 98,760.00 
ค่าล่วงเวลา 29,625,355.24 35,538,881.04 

อ่ืนๆ 5,050,636.49 3,528,835.32 
รวม 137,014,083.73 142,952,429.80 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 2557 2558 
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง 76,448,456 75,397,646 

เงินรางวัลพิเศษ 293,110 364,048 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 4,041,000 4,019,004 

เงินบ าเหน็จเมื่อออกจากงาน 951,345 979,738 
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ค่าล่วงเวลา 0.00 0.00 
อ่ืนๆ 16,577,133 21,061,396 
รวม 98,311,044 101,821,832 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 2557 2558 
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง 82,523,855.50 85,651,895.00 

เงินรางวัลพิเศษ 4,609,409.00 5,027,977.00 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 1,103,895.00 1,114,537.00 

เงินบ าเหน็จเมื่อออกจากงาน 964,100.00 100,100.00 
ค่าล่วงเวลา 18,315,954.50 18,620,735.50 

อ่ืนๆ 0.00 0.00 

รวม 107,517,214.00 110,515,244.50 

8.8.3 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2550 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกับบริษัทฯและบริษัทยอ่ยในระยะยาว  อนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
มีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด เป็นบริษัท 
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม แต่งตั้ง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่น
แนลแอสชัวรันส์ จ ากัด ให้บริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 
จนถึงปัจจุบัน 

8.8.4 ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอ่ืนในรูปของสวัสดิการรักษาพยาบาลและตัดเคร่ืองแบบ
และชุดสูทให้แก่พนักงาน 

8.8.5  นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ  บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นในการจัดฝึกอบรมยังให้ความส าคัญกับความต้องการในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะค านึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับ
มาตราฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่
ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี   โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 
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ทั้งนี้  จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทในปี 2557 เท่ากับ 21.05 และ
ในปี 2558 เท่ากับ 22.17 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

8.8.6 การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท างาน 
บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้ง

สุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  จึงก าหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

แนวทางการปฏิบัติ 

 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการท างานอย่างจริงจังให้แก่
พนักงานทุกคน  รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเร่ืองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  

 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน  เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการ
ท างาน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความ
ปลอดภัยเป็นประจ า 

ทั้งนี้  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงาน
บริษัทฯ ในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 3.27 และในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 2.95 ของจ านวนพนักงานใน
บริษัทฯ  

8.8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพ าทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทฯ มีพนักงานจ านวน 1,621 คน และที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงาน แต่
ประการใด 
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99..  การก ากับดูแลกิจการการก ากับดูแลกิจการ  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การเคารพในสิทธิ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งมีการจัดระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ เพื่อให้บริษัทมีความ
โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย 
บริษัทฯ จะด าเนินการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านก ากับดูแลกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไข
หลักการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ส าคัญ และบริษัทฯ ได้ท าการเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดย
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในปี 2558  บริษัทฯ  ได้รับผลการประเมินในโครงการที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

 ผลการประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนไทย ประจ าปี 2558 ตาม
โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษั ทจดทะเบี ยน  (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2015 – CGR) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทฯ ได้รับผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่
ดี ประจ าปี 2558 อยู่ในระดับ “ดี” 

 ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 (Annual 
General Meeting –AGM) ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯ ยังคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทประจ าปี 2558 ในระดับ “ดีมาก” 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะท างานวางแผนการเงิน
และการลงทุน เพื่อกลั่นกรองและ ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่องและให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 
ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนด และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการ
เงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน และรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง การ
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายวิระ             มาวิจักขณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุรนิทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวสิุทธิ์  มนตริวัต กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และพ้น
จากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 

โดยมี นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางสาววรรณา มหาพงษ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท
ฯ ซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง 
และมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี  
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2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละคร้ัง 

5. มีอ านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจ าเป็น และเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

7. ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ทันท่วงที 

 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

 การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดๆซึ่งมี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
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9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย  

 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  
(Charter) 

 รายการอ่ืนใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจให้ฝ่ายจัดการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็น
ว่าเก่ียวข้องและจ าเป็น 

ทั้งนี้ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามเอกสารแนบ 4 

 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดังนี้ 

1. ผศ.พญ.สายสุณ ี วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นพ.พงษ์ศักดิ ์ วัฒนา กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
3. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
4. นางสาววลิาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
5. นายศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กรรมการบริหาร /รักษาการ รองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายพฤทธิ ์ โรจน์มหามงคล กรรมการบริหาร 
7. พญ.สุนีย ์ ธีรการุณวงศ์ กรรมการบริหาร 
8. นพ.วัชระ เชื้อปากน้ า กรรมการบริหาร 
9. นางสุณีย ์ จ้อยจ ารัส กรรมการบริหาร 
10. นางสาวขวัญยนื สุขสมโภชน ์ กรรมการบริหาร 
11. ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ กรรมการบริหารและเลขานุการ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอ านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน
ในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

2. วางแผนและก าหนดแผนธรุกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารในสายงานต่างๆของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และให้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป 

3. ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยที่ก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน 

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

6. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหาร ตาม
เอกสารแนบ 4 

 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจา้หน้าที่บริหารฯ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 
4 คน ดังนี้ 

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อสิระ) 
2. นายสุรนิทร ์ เปรมอมรกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ) 
3. นางสาววลิาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี น.ส. สิริรัตน์ ชุมแวงวาปี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการบริษัทฯ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ จ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 

2. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ
บริษัทฯ  กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯ  ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือ
ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี  

3. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แล้วแต่กรณ ี

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม 
เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียง
กัน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

5. จัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งบริหารที่ส าคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอโดยประเมิน
ความส าคัญของต าแหน่ง การสรรหาและพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดต าแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร 

 ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เอกสารแนบ 4 

9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน ดังนี้ 

1. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3. นายศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางสาวขนิษฐา โปราณานนท ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางสาวหทัยวัลย์ สุวรรณทวีรักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นางสาวสายรุ้ง จุ่นส าราญ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นางสาวปริวันท์ โอภาเจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. นางสาวกัลยาณี กัฬหะสูตร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นางสาวประภาพรรณ เตชธนัง กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ 
10. นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ช่วยเลขานุการ  

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยตรง และมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

1. ก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้ 

2. พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และ
เหมาะสมกับภาวการณ์ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

5. รายงานการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า และในกรณีที่มีเร่ืองส าคัญ
ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร 
 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ ได้กล่าวไว้ในรายงา น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 4 
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9.2.5  คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้ 

1.    นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ           ประธานคณะกรรมการ  

2.    นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล           กรรมการ   

3.    นายทินวรรธน์  มหธราดล           กรรมการ   

4.    นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา  กรรมการ 

5.    นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล  กรรมการ 

6.    นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร  กรรมการและเลขานุการ  

ความรับผิดชอบของคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

 1.  ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน 

 2.  วางแผนทิศทางในการลงทุน 

 3.  จัดหาเงินทุนส าหรับการลงทุนที่เหมาะสม 

 4.  วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน 

 5.  ก ากับ ดูแล ควบคุม และบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 

 6.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  ซึ่งได้ก าหนดไว้
ในหลักการก ากับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ โครงสร้างของ
คณะกรรมการจะต้องมีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงทักษะที่
จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษาหรือฐานข้อมูลกรรมการ เมื่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมก็จะพิจารณาน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไป  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อมาเป็นผู้ก ากับแนวทาง
ด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งสาระส าคัญส าหรับแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง มีดังต่อไปนี้ 

9.3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 
14. โดยมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด คณะกรรมการบริษัทฯ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   69   การก ากับดูแลกจิการ 
   

ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ และต้องมีความหลากหลายของทักษะ และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้กรรมการที่เป็นอิสระมีจ านวนเพียงพอที่จะ
สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการด าเนินงานของฝ่ายจัดการได้  ซึ่งปัจจุบันจ านวน
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ านวนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 4 คน และกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 6 คน โดยในจ านวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ส ามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

9.3.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด และวิธีสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หาบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความส าคัญต่อผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศ
เวลาได้อย่างเต็มที่ 

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตาม
คุณสมบัติที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ า 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสาม (3) ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่ก าหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตาม กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
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ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมส ามัญผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์  และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้ 

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เนื่องจากเหตุอ่ืนที่มิใช่การครบวาระออกจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเข้าเป็น
กรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
เข้ามาแทนที่ ส่วนการคัดเลือกบุคคล ที่เหมาะสม เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ  รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้
ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับ การพิจารณาสืบทอดต าแหน่ง 

9.3.3. คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท
ฯ  มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอ่ืนอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งมี หน้าที่ในการจัดท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระ
ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
และ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางก ารใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  

10. กรรมการอิสระมีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 
9 ปี) และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าด ารงต าแหน่ง กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ 
ต้องน าเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ   

9.3.3. คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่
เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ก าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงินที่เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เชื่อถือของบการเงิน รวมถึงท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
 

ปี 2558 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด, บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด และ 
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด และ ในการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯ ได้ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคัญ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเร่ืองการท ารายการที่เกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการ
จัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย 

การท ารายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่ายต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้
และรายจ่ายรวม เว้นแต่กรณีที่เป็นการท ารายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมที่ไม่มีผู้เก่ียวโยงที่ถือหุ้นเกิน 10% และ บริษัทฯ ไม่มีการท ารายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท
อ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะต้องรับทราบนโยบายที่ส าคัญต่างๆ 
และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์
เนชั่นแนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด  โดยบริษัทฯ 
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ  
 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

เนื่องจากการป้องกันข้อมูลภายในมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้การให้ข้อมูลขา่วสารต่อ
บุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงเห็นความส าคัญใน
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในมาโดยตลอด โดยได้มีการก าหนดให้มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เรื่อง การรักษา
ความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางปฎิบัติ 

1. ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่น าข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ด าเนินงานต่าง 
ๆ ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี 
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2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มี
อ านาจ และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ น าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชนโ์ดยทางมิชอบ เพื่อประโยชน์
ของตนเอง ท าให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ  

4. บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ 
ก าหนด หรือตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที่กฏหมายก าหนด 

ส าหรับกรรมการและผู้บริหารนั้น จะมีการท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอน
หลักทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน และแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง และต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์การถือครองหุ้น
ของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการประชุม  โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีในหัวข้อ รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการก ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้
กรรมการระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ และมีการ
ก าหนดมาตรการลงโทษหากบริษัทฯ พบการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีมติให้แต่งตั้ง นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
4501, นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4958 และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่  5313 จากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2558 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความ
เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี 
และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจ าปี 2558  เป็นจ านวนเงิน 2,370,000 บาท  

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจา่ยค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ในรอบปีบญัชีทีผ่่านมามีจ านวนเงินรวม  2,370,000 บาท 

 ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนส านักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบญัชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัด ในรอบปบีัญชีทีผ่่านมา 

2.  ค่าบริการอ่ืน (Non – audit fee)  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจา่ยค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง และคา่แบบพมิพ์  ให้แก่ 
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 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 165,201 บาท โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา  

 ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนส านักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบญัชีดังกลา่ว ในรอบปบีัญชทีี่ผา่นมา และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปบีัญชีทีผ่่านมา 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ จึงได้มีการก าหนดนโยบาย และ
หลักการก ากับดูแลกิจการ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัดสรุปได้ 5 
หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุม
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วน
แบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการบริษัทฯ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการก าหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิ
ในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการค า
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ 
หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยก าหนดให้ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ใน
การลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงก าหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง   3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ 
ข และแบบ ค พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า 
21 วัน ก่อนวันประชุมฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปเีมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และ
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ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 2 
เมษายน 2558   

1.2.1 การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับระเบียบ
วาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 

 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันก าหนดสิทธิ 
(Record Date) ในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และ
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทนัทีภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้ งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมี
รายละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึง เหตุผลประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็น
ที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด กฎเกณฑ์
และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม 

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งให้มีการลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
รายวัน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการ
ประชุม 

1.2.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้
ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอ และสามารถเดินทางไปได้
สะดวก (มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วย
การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน 
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โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. (ส าหรับ Custodian) ตาม
รูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ 
รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน ค าแนะน าขั้นตอนการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้
อย่างชัดเจน ไม่มีเงื่อนไขซึ่งท าให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบัตร
ลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง 
และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล 

 บริษัทฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามในเร่ืองที่เก่ียวข้อง  

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(บุคคลที่เป็นอิสระ) ท าหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น
สามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ง
สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 
เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม 

 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและโปร่งใส 

 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสอืนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส าคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน 

1.2.3 การด าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส าคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อน าส่งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล
ล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอค าถาม ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2557และเมื่อครบ
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ก าหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 

ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัทฯ  ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 
เวลา 9.30 น. โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 19 มีนาคม 
2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 
นับเป็น 22 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 
นับเป็น 21 วันก่อนวันประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม
ขวัญเมือง (อาคาร1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ านวน 58 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 417,395,709 หุ้น คิดเป็น 73.14% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชี และนิติกร เข้าร่วม
ประชุมครบดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัท
ฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัทฯ มี
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้
ถือหุ้น ดังนี้ 

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ เห็นความส าคัญในการ ดูแลการใช้ข้อมูลภายในมาโดยตลอด โดยได้มีการก าหนดให้มีจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ เรื่อง การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ  

บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการก ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการระงับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ และมีการก าหนดมาตรการลงโทษ
หากบริษัทฯ พบการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึง
จ านวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัทฯ รับทราบเพื่อจัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล 
เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์
ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด 

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลังการซื้อขาย หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 
ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 

2.2 การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางที่ ทุกคนพึงถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า 
ของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใด อันเนื่องจากการท างานในนามบริษัทฯ 

 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 บริษัท ฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น การเรียก การรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การ
ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม  อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หากพบ
การกระท าดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท 

 บริษัท ฯ จัดให้มีการให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคน โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และการปฐมนิเทศน์
พนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท 

2.3 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ อีกทั้งห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัทฯ 
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ผู้ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
หรือไม่ ก่อนท ารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.4การท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้าท ารายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการ
พิจารณา และอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ โดยการ
พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และค านึงถึงประโยชนส์ูงสดุของบริษัทฯ โดย
ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.5 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเก่ียวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกับ
การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติทุกคร้ังก่อนท ารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลง
มติในวาระที่เก่ียวกับการมีส่วนได้เสียของตน  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก าหนดโดยกฎหมาย หรือ 
โดยข้อตกลงที่ท าร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสยี 

บริษัทให้ความส าคัญกบัสิทธิของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของบริษทั ไม่ว่าจะเปน็สิทธทิี่ก าหนดโดยกฎหมาย หรือ โดย
ข้อตกลงที่ท าร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียเปน็ปจัจัยทีช่่วย
ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ยืน 

3.1.1. ผู้ถือหุ้น 

สิทธิ์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึง
สิทธิ์ในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ าเสมอ  
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของ
ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบในการให้ความส าคัญกับสิทธิ์ที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
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3.1.2. พนักงาน 

พนักงานถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม  บริษัทฯ ต้องมี
ส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน  และจูงใจให้พนักงานด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ  โดยได้ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัตทิี่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุก
ระดับชั้น   

3.1.3. ลูกค้าและผู้บรโิภค 

ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ของธุรกิจ ท าให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีก าไร 
สามารถท าให้ธุรกิจด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุก
ด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค   

3.1.4. คูค่้าและเจ้าหนี้ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการก าหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า
และบริการที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ  โดยค านึงถึงความซื่อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า 
และ/หรือเจ้าหนี้ ตามกฎหมายหรือข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3.1.5. คูแ่ข่ง 

ในการด าเนินธุรกิจ  คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการ
เติบโตของตลาด  หรือบางกรณีอาจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังนั้น เพื่อให้
ธุรกิจด าเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น  จะต้องค านึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้
วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎกติกา 

3.1.6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน  เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์
โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้าน
การศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ 

3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระท าใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิ
บาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสการกระท าผิดโดยส่งเรื่อง
พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้ง (หากมิได้ระบุชื่อนามสกุล เร่ืองดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณา) 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับประธานกรรมการตรวจสอบ โดยส่งด้วยตนเอง อี -เมล์ 
หรือส่งไปรษณีย์ มาที่กล่องรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน ระบุ    

เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ   
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)     
 เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย    
 อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130     
 โทรศัพท์ 02 431 0070 ต่อ 2426      
 E-mail : virah@vichaivej.com   

                

หรือ ส านักงานเลขานุการบริษัท        
   บริษัท ศรีวิชัยเวชววิัฒน์ จ ากัด (มหาชน)               
   เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ต าบลอ้อมน้อย       
   อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130  

โทรศัพท์ 02 431 0070 ต่อ 2426     
E-Mail :  shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com     

ขั้นตอนการพิจารณา เม่ือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระได้รับข้อร้องเรียน ให้พิจารณาเบื้องต้น
ว่ามีมูลกระท าความผิดหรือไม่ หากพบว่ามีมูลให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและแจ้งผลการ
พิจารณาขั้นต้นให้ผู้แจ้งทราบภายใน 14 วันนับแต่วันรับเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ ให้คุ้มครองปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าความผิดโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใด
ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และห้ามมิให้บริษัทพิจารณาลงโทษพนักงานผู้แจ้งเพราะ
เหตุเนื่องจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว 

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดทุจริต (Fraud) หรือการกระท าผิดจริยธรรม 
หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเร่ืองแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจแต่ประการใด  

3.3 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มี
ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการ
ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. พนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
ถูกต้อง โดยจะไม่ละเมิดน าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอ่ืนไปใช้
ในทางที่ผิด 

2. พนักงานที่น าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือ ที่จะน ามาใช้ภายใน
บริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
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3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

3.4 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่า
เทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ 
ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม 
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและ
ส านึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1  ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็น
มาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้า ง 
ก าหนดให้มีช่องทางร้องเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม    

2  สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคล
ส าคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผูป้่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
เข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน   

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา  ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ฐานะทางการเงิน  ผลการด าเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น  และแนวทางการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท ดังนี้ 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล  

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีไม่มีประวัติการส่งรายงานตามมาตรา 
56 ทั้ง แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า  
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4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยเผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  

 ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

 เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com) 

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน  

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือน
ความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน 
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน  

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท าหน้าที่
เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และให้ส านักงานเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง 
บริษัทฯ ได้จัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้น
ฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้
ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อส านักงานเลขานุการบริษัทเพื่อติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2431 0070 ต่อ 
1707,1708 หรือที่อีเมล์ shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทให้ความส าคัญกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัท การ
ติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือ
หุ้น  ดังนี้ 

5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

5.1.1 การเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุม
ไว้ล่วงหน้าทุกปี และก าหนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการ
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บริษัทฯ ได้จัดส่งก าหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การก าหนดวัน เวลา
ประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความส าคัญของวาระการประชุมที่จะต้องน าเข้าพิจารณา  

5.1.2 การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม  

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองที่ส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่
จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม  

5.1.3 เอกสารการประชุม  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ส านักงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล  

5.1.4 การด าเนินการประชุม  

ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการด าเนินการประชุม  

5.1.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง  

5.1.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย 

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี  

5.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ  

หลักเกณฑ์  

      บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และการก ากับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี  

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รายคณะ มีดังนี้  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   85   การก ากับดูแลกจิการ 
   

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รายบุคคล มีดังนี้  
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

ขั้นตอน  
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ส าหรับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของ
การท างานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก ากับดูแลกิจการ  

ผลการประเมิน ประจ าปี 2558 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ รายคณะ ประจ าปี 2558 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก 
จ านวน 60 เร่ือง ดังนี้ 

  อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม 54 เรื่อง  

  อยู่ในระดับ 3 คือ เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 6 เรื่อง ดังนี้ 
ข้อ 1.11 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนนั้นๆ 
ข้อ 1.13 การพิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
ข้อ 2.2 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบาย

การก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
ข้อ 2.3 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายการก ากับ ดูแลกิจการที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ 2.4 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวน

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ข้อ 2.5 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการก าหนด 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   86   การก ากับดูแลกจิการ 
   

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล ประจ าปี 2558 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 11 เร่ือง  

  อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม ทั้ง 11 เร่ือง 
 

5.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย  

หลักเกณฑ์  

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็น
ประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น า บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การก าหนด
นโยบายและการปฏิบัติ การประชุมคณะกรรมการ การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เก่ียวข้อง  

ขั้นตอน  

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ   

ผลการประเมิน ประจ าปี 2558 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประจ าปี 2558 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ
หลัก 36 เร่ือง  

 อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม 34 เร่ือง 

 อยู่ในระดับ 3คือ เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 2 เร่ือง ดังนี้ 
ข้อ 1.7 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ 
ข้อ 3.2.3 จัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร  (Succession plan) 
 

5.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร  

หลักเกณฑ์  

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจ าทุกปี 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในหัวข้อเก่ียวกับ ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติ
ทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การ
สืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการ 
และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   87   การก ากับดูแลกจิการ 
   

ขั้นตอน  

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น  เพื่อประเมินการ
ด าเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และก าหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป 

ผลการประเมิน ประจ าปี 2558 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลงานด้านการเงิน  (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 70) แบ่งเป็น 2 ข้อ ย่อย 
-  การบริหารรายได้ ปี 2558 ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 30   
-  ความสามารถในการท าก าไรสุทธิ ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 30   

ส่วนที่  2  ประเมินผลงานด้านการขยายกิจการและการลงทุน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 30)     
-  การขยายกิจการ และการลงทุน ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 30 
ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  ประจ าปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย คิด

เป็นร้อยละ 90  เป็นผลการประเมินในระดับ  “ดีเยี่ยม” 
 

5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

5.3.1 การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหารประจ าปี 2558  

ชื่อกรรมการ หลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม 
นางสาววลิาวรรณ วณดุรงค์วรรณ Risk Management Committee Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล Risk Management Committee Program 
นายทนิวรรธน ์มหธราดล Director Certification Program  (DCP) 

น.พ.ปราชญ ์บุณยวงศ์วิโรจน ์ Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ Corporate Governance for Executives (CGE) 

5.3.2 แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการ
วางแผนการพัฒนาและสืบทอดต าแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่
ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีแผนสืบทอด
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอโดยประเมินความส าคัญของต าแหน่ง การสรรหา
และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดต าแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอ่ืนที่ตรงตามความต้องการ
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือ
กรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะน าลักษณะธุรกิจ 
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน ากรรมการใหม่ให้ทราบถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
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1100..  ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยมีนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจเคียงคู่หลักความรับผิดชอบต่อ บุคลากร ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชน และสังคม  รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจากกระบวนการ การให้บริการ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และสุขภาพอนามัย
ของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ ซึ่งน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ถือเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะท่ีเป็น
องค์กรหนึ่งท่ีให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียง
คู่ไปกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

บริษัทฯ มีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 8 ข้อ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด  เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
ในปี 2558 บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานความยั่งยืนรวมไว้เล่มเดียวกัน โดยอ้างอิงตามแนวทาง

ของ Global Reporting Initiatives (GRI – G3.1)  

ขอบเขตการรายงาน 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ครอบคลุมการด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

ระยะเวลาที่ครอบคลุม 

ข้อมูลท่ีน าเสนอในรายงานฉบับนี้อยู่ในช่วงการด าเนินงานต้ังแต่มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558  

การให้ความเชื่อม่ันต่อรายงาน 

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีรายงานการให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก แต่บริษัทฯ 
ได้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อด าเนินการในอนาคต ข้อมูลบางส่วนท่ีเปิดเผยในรายงานนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยเฉพาะงบการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ 

กระบวนการจัดท ารายงาน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องมีส่วนร่วม รวมท้ังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ใน
การพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน  
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 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ  

 การควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับท่ีอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ และไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับชุมชน และตอบสนองอย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นโยบายและแนวปฎิบัติเก่ียวกับสังคม 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม                      

 1.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า ต้องค านึงถึงความ
ซื่อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าตามกฏหมายหรือข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด          

1.2 การแข่งขันท่ีเป็นธรรม การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ต้องค านึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือน
ข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตามกฏกติกา  

1.3 สิทธิ์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึง
สิทธิ์ในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันส มควรอย่างสม่ าเสมอ  
นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของ
ผู้ถือหุ้น รวมท้ัง รับผิดชอบในการให้ความส าคัญกับสิทธิ์ท่ีปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

1.4 ความเท่าเทียมและสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร  เช่น  ผู้ถือหุ้น  ผู้รับบริการ  เจ้าหนี้  คู่ค้า  ชุมชน  หน่วยงาน
ราชการและองค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย  จะสร้างความ
ยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

2.1 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน  บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด              

 2.2 บริษัท ฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น การเรียก การรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การ
ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสม  อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี หากพบการกระท า
ดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท  

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน                      

3.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็น
มาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมทุกแผนกท่ัวท้ังกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ก าหนดให้มี
ช่องทางร้องเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม              
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3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลท่ีจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะต้องได้รับการ
พิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ต้ังอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็นท่ีไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน   

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม                     

4.1 เคารพสิทธิในการท างาน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ การไม่ใช้แรงงานเด็ก การ
เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มสมาคมเจรจาต่อรองตามกฎหมาย   

4.2 การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท างานของลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน 
วันเวลาท างาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษ การจัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การให้หลักประกันต่างๆ 

 4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ           

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค                      

5.1 ผู้รับบริการได้รับการดูแลสิทธิข้ันพื้นฐาน เรื่อง การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การก าหนดราคาสินค้าและ
บริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ท าให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง 
หรือละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอันส าคัญ ฉลากสินค้ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ ค าเตือน ความเสี่ยงหรืออันตรายท่ีอาจ
เกิดจากการใช้ผิดวิธี รวมถึงการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน 

5.2 การผลิตสินค้าและบริการท่ีปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

5.3 ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่น ามาถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายก าหนด หรือได้รับ
ความยินยอมจากผู้รับบริการโดยตรง 

5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าท้ังก่อนและหลังการขาย การคืนสินค้าในระยะเวลาท่ีก าหนด การ
รับประกันสินค้า การเรียกคืนสินค้าหรือหยุดให้บริการสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยหรือมีปัญหา รวมท้ังการชดเชยความเสียหาย 
มีการทบทวนและปรับปรุงการรับข้อร้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ การรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภค การให้ความช่วยเหลือ
และบริการหลังการขาย 

5.5 การพัฒนาสินค้าและบริการของกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล  

5.6 การให้ความรู้และข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

 6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะในโรงพยาบาลและชุมชน  

6.2 การใช้ทรัพยากรและ การควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม   
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม                           

7.1 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

7.2 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนในด้านการศึกษา  

7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการป้องกันโรคภัย และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

 7.4 การสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชนและโรงพยาบาล 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  

การสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีการสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการใช้ประโยชน์
จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาความคิด ความรู้ใหม่ ท่ีต่างไปจากเดิม อาจครอบคลุมด้านใด
ด้านหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการ หรือก่อ
เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และส่งผลกระทบท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

การด าเนินความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ 

 ผู้ถือหุ้น 

 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องแข่งขันกับเวลาและข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็นอย่างมากในการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงมี
ช่องทางให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถติดต่อขอรับ ข่าวสารท่ี เกี่ ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ ว่าจะเป็น เว็บไซต์ของบริษั ทฯ 
www.vichaivej.com ในเมนู นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อคอยให้บริการท้ังในด้านข้อมูลต่างๆ และความเคลื่อนไหวของ
บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนต่างๆ ได้ทราบ 

 ลูกค้าและผู้บริโภค 

ผู้มารับบริการ  บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการท่ีจะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและค าแนะน าด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 10 ประการ ตามท่ีแพทยสภาก าหนดอย่างเคร่งครัด 
โดยก าหนดให้บุคลากรในองค์กรรักษาความลับของผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล 

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
หน่วยงานระดับต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ ได้แก่ จ านวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
ด้านความปลอดภัย (safety) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการมีมาตรการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้บริการขณะท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบในหน่วยบริการต่างๆ 

การส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในทุกๆเดือน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงในทุกกระบวนการโดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
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ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุในการเลือกใช้บริการ ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2558 

สาเหตุการเลือกใช้บริการ 
2557 2558 

จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
เดินทางสะดวก 4,107 86.43 4,874 95.91 
เจ้าหน้าท่ีและพยาบาลให้การบริการดี 4,223 88.87 4,685 92.19 
แพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษา 4,175 87.86 4,726 92.99 

สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด 4,205 88.49 4,703 92.54 
เครื่องมือท่ีใช้รักษามีความทันสมัย 4,212 88.64 4,825 94.94 
การบริการรวดเร็วทันใจ 3,781 79.57 4,623 90.97 

มีบุคคลแนะน า 4,008 84.34 4,795 94.35 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3,807 80.11 4,714 92.76 

หมายเหตุ : ปี 2557 มีผู้ท าแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 4,752 คน และ ปี 2558 จ านวน 5,082 คน 

ตารางสรุปการให้บริการแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2558 

แผนก 
2557 2558 

จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

การให้บริการของแพทย์ 4,226 88.93 4,465 93.14 
การให้บริการของพยาบาล 4,315 90.80 4,592 94.05 

แผนกกายภาพ 2,874 91.14 3,124 91.27 
ห้องผ่าตัด/ห้องคลอด 2,951 91.22 2,601 90.23 
ศูนย์รับผู้ป่วยใน 4,087 89.74 4,521 89.91 

ห้องจ่ายยา 4,155 89.68 4,552 88.42 
แผนกน าส่ง 2,784 86.25 2,983 87.25 
แผนกโภชนาการ 4,215 88.87 4,471 89.63 

เอกซเรย์ 3,804 87.12 4,064 89.44 
การเงินใน 4,062 87.16 4,311 91.71 
หมายเหตุ : จ านวนผู้ท าแบบสอบถามแต่ละแผนกมีจ านวนไม่เท่ากัน 

ตารางสรุปข้อมูลการแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาล ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2558 

การแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการ 
2557 2558 

จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

แนะน า 3,251 68.41 3,566 70.17 
ไม่แนะน า 316 6.65 284 5.59 
ไม่ออกความคิดเห็น 1,185 24.94 1,232 24.24 

หมายเหตุ : ปี 2557 มีผู้ท าแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 4,752 คน และ ปี 2558 จ านวน 5,082 คน 
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พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้ท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนั้นในการจัดฝึกอบรมยังให้ความส าคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่
ละฝ่าย และจะค านึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตราฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี   โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย์ 

ท้ังนี้  จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทในปี 2558 เท่ากับ 22.17 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯและ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

1. โครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ บริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนความสุขในด้านต่างๆให้แก่พนักงาน 8 ด้าน คือ   

 ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body ทางชมรมท่ีมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้
โครงการ “วิชัยเวชสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการ
อบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพของตนเอง และร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ได้รับการอบรมแล้ว มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มข้ึน โดยมีการวัดผลจากการประเมิน
ความรู้และผลการตรวจสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ชมรมแบ่งปันรอยยิ้ม Happy Heart ชมรมท่ีเน้นกิจกรรมน้ าใจงาม อาทิเช่น การร่วมร้องเพลงอวย
พรวันเกิดให้แก่พนักงงานและร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลน าของขวัญไปมอบให้แก่พนักงานท่ีเกิดใน
วันนั้นๆ และในกรณีท่ีผู้ป่วยมาพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลตรงกับวันคล้ายวันเกิด จะมีการร้องเพลง
อวยพรวันเกิดให้ผู้ป่วยตาม ward ต่างๆเพื่อมอบรอยย้ิมให้กับผู้ป่วย 

 ชมรมรู้จักคิด รู้จักใช้  Happy Money ทางชมรมจะเน้นการบริหารเงินให้เกิดความสุข โดยจะมี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน มีการอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง 

 ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax ชมรมท่ีเน้นความสุขกับการรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่ง
ต่างๆ อาทิเช่นสอนการประดิษฐ์ก าไรข้อมูล แหวน และพวงกุญแจต่างๆ โดยมีการสอนงานประดิษฐ์ 
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง จัดสอนทุกวันศุกร์สุดท้ายในเดือนท่ีครบก าหนดสอน  
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 ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy brain ชมรมเพิ่มพูนการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อ
พัฒนาตนเอง โดยมีการจัด blogs ให้ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆของพนักงานผ่าน 
blogs ความรู ้

 ชมรมร่วมกันท าบุญ จิตใจเบิกบาน Happy Soul ชมรมธรรมะ มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต มีสิ่ง
ยึดเหนี่ยวในจิตใจ โดยจะมีการตักบาตรเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์แรกของเดือน และมีการแจก
หนังสือสวดมนต์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

 ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society ชมรมท่ีเน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอ้ือเฟื้อและมี
การสร้างสาธารณะประโยชน์ โครงการกิจกรรมจิตอาสา อาทิเช่น การเดินทางไปท าบุญ 9 วัด โดย
การเชิญครอบครัวพนักงานร่วมท าบุญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เดินทางไปช่วยบริจาคสิ่งของในถ่ิน
ทุรกันดาร และท าบุญวันเกิดไปเย่ียมให้ก าลังใจผู้สูงอายุท่ีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และปลูกต้นไม้ลดโลก
ร้อน 

 ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่มความสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัว
สุขภาพจิตแจ่มใส โดยเชิญครอบครัวพนักงานมาร่วมท ากิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือเด็กก าพร้า 
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เช่นบริจาคเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า เลี้ยงอาหาร และมีการจัดประกวดภาพถ่าย
ครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง 

โดยพนักงานเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ หรือสมัครเข้าทุกชมรม ตัวอย่างผลงานท่ีน่า
ภาคภูมิใจส าหรับชมรม Happy Body พนักงานสามารถลดน้ าหนักได้ถึง 18 ราย โดยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
จากเกินมาตราฐานมากมาเป็นได้มาตราฐาน โดยมีการประกวดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 

2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน เรารักตับ เพื่อให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรี
ให้กับประชาชนท่ัวไป พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคตับ ผู้มารับบริการปี 2558 จ านวน  
270 ราย 

3. จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก ภายใต้ชื่อโครงการ “รักไต...ใส่ใจแต่เนิ่นๆ” เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคไต 
เพื่อเป็นการรณรงค์การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไต โดยมีผู้มารับบริการ จ านวน 192 ราย 

4. จัดกิจกรรมตรวจคัดครองกรองเบาหวานให้ประชาชนท่ัวไปและกิจกรรมให้ความรู้และให้ค าปรึกษาภายใต้ชื่อ
โครงการ “เบาหวาน เบายา เบาใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวาน
ผู้รับบริการปี 2558 จ านวน 165 ราย 

5. จัดท าโครงการ “อาหารสะอาด รสชาดอร่อย” (Clean Food Good Taste) ในสถานประกอบการ มีบริษัท
เข้าร่วมโครงการ 3 บริษัท และสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ Clean Food Good Taste ท้ัง 3 
บริษัท 

6. จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผู้ประกันตนหญิง ในสถานประกอบการ 21 บริษัท จ านวน 2,000 คน 
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7. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดด าเนินการต้ังแต่ พ .ศ. 2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 172 คน เพื่อ
ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ประชาชนในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพท่ีดี ทุกวันจันทร์ - 
ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น. 

8. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 
โดยในปี พ.ศ. 2558 จัดอบรม 7 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม 3,650 คน ในสถานประกอบการ  38 แห่งผู้เข้าอบรม 
26,900 คน 

9. กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้ค าปรึกษาปัญหา
สุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ จ านวนท้ังสิ้น 19 บริษัท ในปี 2558 

10. จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะ
โภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จ านวน 2 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าอบรมจ านวน 75 คน  

11. ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบ
รับเข้าร่วมจ านวน 4 โรงเรียน  และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2,700  คน 

12. เปิดโครงการ "GPS บอกพิกัด...มัดใจผู้ใช้บริการ" เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีบ้าน ได้รวดเร็วท่ีสุด และ
ได้รับการดูแลจากทีมรักษาได้ทันการ และอ านวยความสะดวกให้ผู้เจ็บป่วย ด้วยรถบริการฉุกเฉินท่ีพร้อม
ช่วยเหลือทุกชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง 

13. จัดกิจกรรมและตรวจสุชภาพให้ผู้สูงอายุ ในโครงการผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพร่วมกับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ โดย
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น จ านวน 2,000 คน 

14. ร่วมจัดหน่วยสุขภาพเวชศาสตร์การกีฬา ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ในงาน ภ.ป.ร.สามพราน มินิ -ฮาลฟ์
มาราธอน ครั้งท่ี 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

15. จัดกิจกรรมการ Roadshow สุขภาพดี ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 7  

16. จัดกิจกรรมการ Quality Safety Healthy โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ และให้
ความรู้เร่ืองการตรวจคล าเต้านมเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บริษัท บี
ทาเก้น จ ากัด 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 

1. โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม  เปิดบริการศูนย์หัวใจ  เมื่อวันท่ี  8  ตุลาคม  2558  โดย
ได้รับอนุญาต  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

2. โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรอง “ความปลอดภัยด้าน
อาหาร” (FOOD SAFETY) โดยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข  

3. โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ประจ าปี 
2558 จากส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี”  
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4. โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม ร่วมกับ  สถานีต ารวจนครบาลหนองค้างพลูและสถานี
ดับเพลิงหนองแขม ร่วมกันฝึกซ้อม “การดับแพลิงข้ันต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2558” กรณีเกิดเหตุการณ์
ยามวิกาลผา่นการฝึกซ้อม  

5. โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม ได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นองค์กรท่ีมีมาตรฐานองค์กรด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ประเมินโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  

6. โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม ร่วมกับสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  จัดโครงการ 
“จราจรกูช้ีพ” โดยจัดอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นใหก้ับต ารวจจราจร สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  

7. ให้ความรู้กับนักศึกษาพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการตรวจสุขภาพ  และฝังเข็ม เนื่องในวันปจัฉิมนิเทศ  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

8. ต้ังบธูให้บริการตรวจสุขภาพ  คัดกรองเบาหวาน  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี  ให้กับคู่รักท่ีมาจดทะเบียน
สมรสท่ีเขตบางรัก 

9. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองไข้หวัดใหญ่  ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันไข้หวัดใหญ่กับผู้ประกอบการร้านค้า
ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า  ศาลายา 

10. ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเสบียงบุญ  อ๊อต คีรีบูน และประชาสัมพนัธ์เชิญชวนตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ  
น ารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมท าบุญ 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในสถานประกอบการและชุมชน ในช่วงเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2558  

2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาครจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าทรายในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนต าบลท่าทราย ในวันศุกร์ท่ี  4  ธันวาคม  
2558  เวลา 15.00  น. ณ บริเวณชุมชนมหาชัยวิลล่า  หมู่ ท่ี 7  ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร 

3. แผนกส่งเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับแผนกกายภาพบ าบัด จัดกิจกรรมเย่ียมบ้าน
ผู้พิการจ านวน 81 คน และมอบรถเข็นให้กับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว จ านวน14 คัน ม. 4 - 8  ต าบลท่า
ทราย จ. สมุทรสาคร  

4. แผนกส่งเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเร้ืองรัง 
(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) เพื่อติดตามผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมว่ามีผลหรือ
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของผู้ป่วย ท้ังด้านอาหาร มองเรื่องกายภาพของบ้านเรือนการประเมินเรื่องการใช้ยา
ท้ังจากรพ./อนามัย/ท้องท่ี ว่าเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงของยาหรือไม่ การใช้
ยาสม่ าเสมอหรือไม่ ยามีเพียงพอจนถึงวันนัดหรือเปล่า 

5. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันหัวใจโลก” ประจ าปี 2558     
โดยในงานมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อให้หัวใจแข็งแรง  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   98   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   

6. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้ออกหน่วยให้บริการอนามัยโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ แบ่งเป็นโรงเรียนจ านวน 3 แห่ง (ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองครุ, โรงเรียนบ้านท่าทราย และโรงเรียน
อนุสรณ์ศุภมาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 3 แห่ง (ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองครุ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าทราย และโรงเรียนอนุบาลต้นกล้า)  

7. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ร่วมกับชุมชนต าบลท่าทรายจัดพิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายและจิตใจ อีกท้ังยังสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไป 

8. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาครจัด จัดกิจกรรมอบรมแกนน านักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าปี 2558 โดยในงานมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ. วิชัยเวช ฯ สมุทรสาคร 
และการอบรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น/โรคติดต่อท่ีมักพบบ่อยในเด็กวัยเรียน/ทันต
สาธารณสุข/สุขบัญญัติในการดูแลตนเองธงโภชนาการและความรู้เร่ืองโรคเอดส์ 

9. แผนกส่งเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเช่น 
ตรวจคัดกรองเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง/ตรวจคัดกรองสายตา/ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ตรวจคัดกรองโรค
ข้อเข่าเสื่อมและการช่วยเหลือตนเอง รวมท้ังให้ค าความรู้ค าแนะน าและค าปรึกษาในผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุท่า
ทรายทอง  

10. แผนกส่งเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับ อสม. ต าบลท่าทรายได้จัดกิจกรรมตรวจคัด
กรองสุขภาพเบื้องต้น โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้กับคนในชุมชนต าบลท่าทราย รวมท้ังให้ค าความรู้
ค าแนะน าและค าปรึกษา  

11. แผนกส่งเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครร่วมกับ อสม. ต าบลท่าทรายจัดบริการ ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 30 - 60 ปี และมะเร็งเต้านม หญิงอายุ 35-70 ปี รวมท้ังให้ค าความรู้
ค าแนะน าและค าปรึกษาในชุมชนและสถานประกอบการท้ังคนไทยและต่างด้าวประจ าปี 2558  

12. แผนกส่งเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จ ากัด ตรวจโคลิฟอร์มในน้ าและอาหารในสถานประกอบการและชุมชนร้านอาหารและแผงลอย
รวมท้ังให้ค าความรู้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ปี 2558  

13. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยร่วมกับสถาน
ประกอบการ อาทิเช่น บริษัทอาซีฟา/ บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม/บริษัทพัทยาฟู้ด ฯลฯ ภายในงาน
มีกิจกรรมตอบค าถามด้านสุขภาพเพื่อชิงของรางวัลและการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
และเกมส์ให้ผู้เข้าร่วมงานเล่นมากมาย กิจกรรมจัดข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ.  2558  

14. แผนกส่งเสริมสุขภาพฯ ร่วมกับแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ สมุทรสาครจัดกิจกรรมป้องกันโรคฟันผุ
ในเด็กอายุ 9 -18 -40 – 42 เดือน ด้วยการทาฟลูออไรด์วานิชโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีทันต
สาธารณสุขให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็กให้ตระหนักถึงโรคฟัน
ผุและรณรงค์เร่ืองการแปลงฟันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   99   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   

กิจกรรมร่วมสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงานด้วยกิจกรรม Happy Workplace 

Happy Body 

 โครงการสุขภาพดี ท่ีวิชัยเวช รณรงค์ให้มีการออกก าลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคทุกวัน ว่ายน้ ารวมถึง
การให้การสนับสนุนเครื่องออกก าลังกาย   ร่วมมือกับแผนกส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพพนักงานโดย
การจัดกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง และจัดผู้รับผิดชอบดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด 

 โครงการอาหารอร่อย ถูกหลัก ราคาถูกใจ จัดจ าหน่ายอาหารกลางวันให้พนักงานในราคาประหยัด 
เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกหลักอนามัย และราคาประหยัดรวมถึงมีโปรโมชั่น
สะสมแต้มในการแลกอาหารฟรี 1 มื้อ 2. โครงการอาหารอร่อยถูกหลักราคาถูกใจ 

Happy Heart 

 โครงการ ร่วมใจท ากระทง ส่งความสุข ลอยทุกข์ภัย จัดประกวดกระทงและจัดกระทงให้ผู้ป่วยลอยใน
วันลอยกระทง 

Happy Society 

 คณะกรรมการHRMร่วมกับแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กแข่งขันเกมส์ กิจกรรม ว่ายน้ า 
และจับ/แจก ของรางวัล 

 ร่วมกับแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวให้กับผู้สูงอายุ ต.ท่าทรายและสนับสนุน
หมอนขิตและผ้าเช็ดหน้า 

Happy Soul   

 โครงการเสียงธรรม มีการโฟนเสียงตามสายในทุกวันพระ เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน ธรรมะสั้นๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตและการท างาน 

 โครงการ อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มสุข จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดครบรอบ 21 ปี โรงพยาบาล 

 กิจกรรม Happy Soul ท าบุญถวายสังฆทานเป็นประจ าทุกเดือน 

 ถวายองค์พระประธาน หลวงพ่อมงคลทอง ณ ส านักปฏิบัติธรรมวังทอง  จ.สมุทรสงคราม พร้อม
ท าบุญถวายผ้าป่า 

Happy Family   

 กิจกรรมเร่ืองเล่าเคล้าความสุข ประกวดเร่ืองเล่าความสุขในครอบครัวพร้อมภาพถ่าย 

 โครงการไปรษณีย์ส่งรัก โรงพยาบาลให้การสนับสนุนไปรษณียบัตรให้พนักงานเขียนส่งความระลึกถึง
ให้แม่ และจัดส่งให้แม่ในช่วงวันท่ี 12 สิงหาคม และมีการประกวดข้อความ ถ้อยค าท่ีบอกรักแม่ เป็น
ข้อความโดนใจ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   100   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้สอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้ในนโยบายต่างๆ เช่นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบของสังคม และจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และลงสู่การปฏิบัติ โดยการอบรมและทดสอบเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับและส าหรับพนักงานและผู้บริหารท่ีเข้าใหม่ ผ่านทางการปฐมนิเทศ 
นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก าหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจ าปี
ของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดท าเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้า
ไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯคาด
ว่า จะเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 
2559 เพื่อร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

10.6 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้ความส าคัญต่อ
การด าเนินธุรกิจโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบั ติท่ีเหมาะสมและถูกต้อง  บริษัทฯ ได้ก าหนดเรื่องจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 

บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่  

แนวทางปฎิบัติ 

 บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ด าเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกท่ีเป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของบริษัทฯ 

 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อ านาจหน้าท่ี หรือกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 
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 คณะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องพิจารณาความขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์  โปร่งใส มีเหตุผล  และเป็นอิสระ โดยค านึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

 หากสงสัยหรือพบว่าการด าเนินการของบุคคลใกล้ชิด มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ผู้เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยรายการต้องสงสัยดังกล่าวทุกครั้ง 

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน 

ข้อมูลใดท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  เพราะ 
หากถูกเผยแพร่สู่สาธาณชนหรือบริษัทคู่แข่ง  จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างร้ายแรง 

แนวทางปฎิบัติ 

   ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ  ท่ีมีหน้าท่ีน าข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทฯ  ไปใช้ ด าเนินงานต่าง ๆ 
ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี 

    บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้ท่ีไม่
มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอ านาจ และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

    ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ น าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ท าให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ  

    บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลท้ังท่ีเป็นเอกสารและข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ตามท่ีบริษัทฯ 
ก าหนด หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามท่ีกฏหมายก าหนด 

การจัดซ้ือ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการก าหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและ
บริการท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ  โดยค านึงถึงความซื่อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ/
หรือเจ้าหนี้ ตามกฎหมายหรือข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 

แนวทางปฎิบัติ 

    ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

    ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพาะเร่ือง เงื่อนไข
การค้ าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีผิดนัดช าระหนี้ ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงท่ี
อาจท าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย 

    บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ
เป็นหลัก  และปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้า 
และ/หรือเจ้าหนี้ ท่ีให้การสนับสนุนอย่างเสมอภาค โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ 
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    ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ควรเก็บเอกสาร  สัญญา  หรือข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน 
เผื่อเกิดกรณีขัดแย้งกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ภายหลัง 

    หากพบว่าบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงท่ีก าหนด ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการด าเนินงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

ในการด าเนินธุรกิจ  คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโต
ของตลาด  หรือบางกรณีอาจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจ
ด าเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น  จะต้องค านึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธี
อื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตามกฎกติกา 

แนวทางปฎิบัติ 

    บริษัทฯ ต้องด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี  ชอบธรรม  สุจริต และโปร่งใส 

    ไม่ใส่ร้าย  ท าลายชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลท่ีบิดเบือนความจริง 

    ให้การสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทางการค้า เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม 

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในท่ีดี เพื่อเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลากร  
และเพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการก าหนดให้มีการสอบทานของระบบควบคุมภายในโดย
ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยผู้ตรวจสอบสามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม และเป็นอิสระ   

แนวทางปฎิบัติ 

    ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความซื่อสัตย์  โปร่งใส  เท่ียงธรรม  รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับได้ดี 

    ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

    ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจการใดท่ีขัดต่อกฎหมาย
ก าหนด 

    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

พนักงานถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม  บริษัทฯ ต้องมีส่วน
ในการส่งเสริมและสนับสนุน  และจูงใจให้พนักงานด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
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ความสามารถ  โดยได้ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี  และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน
ทุกระดับชั้น   

แนวทางปฎิบัติ 

    จัดให้มีการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน 

    การแต่งต้ังโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระท าด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและต้ังอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 

    ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างท่ัวถึงและ
สม่ าเสมอ 

    รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 

    ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

    จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ 

    บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ  ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน
ของพนักงานหรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน  

    ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

    สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง 

    เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการท าผิดกฎหมายของ             ฝ่ายบริหารหรือ
บริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การปฏิบัติของพนักงาน 

พนักงานของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ  
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน 

แนวทางปฎิบัติ 

     ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการช่วย
ส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ 

     ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย เสียหาย  และใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่น าไปใช้ เพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตน 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   104   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   

     ท าการแจ้งข่าว หรือเหตุอื่นใดท่ีอาจเป็นผลเสีย  หรือผลร้ายต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

     ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความรู้ ข่าวสารทางการค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 

     ห้ามมิให้ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เสื่อมค่า ซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

     ห้ามมิให้น าอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ 

     ห้ามวิพากษ์ วิจารณ์ นโยบาย ค าสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเกิดความเสียหาย แต่ต้อง  
ส่งเสริม นโยบายของบริษัทฯ 

     ห้ามกระท าการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง 

     ห้ามกระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน 

     ห้ามมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื่อนร่วมงาน ให้กระท าการเสียหาย หยาบโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทาง
การค้าประเวณี 

     ห้ามกระท าการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และผู้บริหารระดับสูง 

     ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ ท่ีบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

     ห้ามท าให้ลูกค้ารู้สึกอับอาย 

     ห้ามมิให้กระท าการดูหมิ่น แสดงกิริยาก้าวร้าว ล่วงเกินผู้อื่น 

     ห้ามท าผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษอาญา ต่อบริษัทฯ ลูกค้า และบุคคลอื่น 

     ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถานท่ี ท่ีบริษัทฯ จัดไว้ส าหรับลูกค้า 

     ห้ามมิให้เก็บรักษาทรัพย์สินใดๆ ท่ีมีผู้หลงลืมไว้ในบริเวณบริษัทฯ 

     ห้ามมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

     ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ท่ีท าให้เข้าใจได้ว่าต้องการจะขอเงินรางวัล(ทิป) จากลูกค้า 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคมและชุมชน  เสมือนเป็นภารกิจหลักท่ีจะสร้างสรรค์
โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมท้ังสนับสนุนด้าน
การศึกษา สนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ 

แนวทางปฎิบัติ 

    บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการ
สังคม  รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   105   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   

    บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้ความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด  และส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด 

    บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน  ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 

    ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเนื่อง 

การรับ  การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ 

การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสม  อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
และอาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์  บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับการกระท าดังกล่าว  

แนวทางปฏิบัติ 

    พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้  การยอมรับหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

    พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีตประเพณี  โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ  หรือมีเจตนาแอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็นของส่วนกลาง 

    หากได้รับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ ท่ีมีมูลค่าพอสมควร  จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท างาน 

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นท่ีจะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ท้ังสุขอนามัย และ
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  จึงก าหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

แนวทางการปฏิบัติ 

    บริษัทฯ ก าหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการท างานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน  
รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเร่ืองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  

    บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน  เพื่อความรู้ความเข้าใจเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน เพื่อป้องกัน
อันตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า  

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ของธุรกิจ ท าให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีก าไร 
สามารถท าให้ธุรกิจด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุก
ด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค   

แนวทางการปฏิบัติ 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   106   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   

    บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้าและ
ผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน   

    บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและการบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการ และสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

    บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน  ไม่
บิดเบือน  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

    บริษัท ฯ ต้องให้ความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้บริโภค อย่าง
เคร่งครัด  และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาจากบริษัทฯ เอง 

    บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติท่ีดี  รวมท้ังความ
ปลอดภัยต่อกลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง 

    บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เรื่อง
ร้องเรียน ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว  

10.7   แนวปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ จัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
การก ากับดูแลกิจการและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายในร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การน ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจน ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานท่ีมีเหตุ
อันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฏหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   107   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
   

1111..  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกลส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจ
ต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทาน
ความเหมาะสมและประสิทธผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจาก
การสูญหายหรือน าไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอ
ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบใน
เรื่องที่ส าคัญ  ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ค าแนะน าต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่
ส าคัญ นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกคือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2558 ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่
พบข้อบกพรอ่งที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยแบบประเมินนี้ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of Tread way Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 
ส่วน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและ เหมาะสมทั้ง 5 ส่วน 

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   108   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
   

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาววรรณา มหาพงษ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีปรสบการณ์และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   109   รายการระหวา่งกัน 

 

1122..  รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน  

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2558 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์                
ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

1) บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ตารางที่ 12.1.1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพันธ์ 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”) 

1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ  99.43 ของทุ นที่ ช า ระแล้ ว  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2558  

2. ทั้ ง ส อ งบ ริ ษั ท มี ก ร รม ก าร ร่ ว ม กั น คื อ               
รศ .ดร.น .พ .วิชัยวนดุรงค์วรรณ ผศ . พญ . สายสุณี                
วนดุรงค์วรรณ และ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวฒัน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”) 

 เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.56  ของทุนที่ ช าระแล้ ว ณ  วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2558 

 ทั้ ง ส อ งบ ริ ษั ท มี ก ร รม ก าร ร่ ว ม กั น คื อ                       
รศ.ดร.น.พ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ. พญ.สายสุณี 
วนดุรงค์วรรณ และนายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา            

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศกึษา จ ากัด  
(“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”)  
(เดิมชื่อโรงเรียน ศรีวิชัยอาชวีศึกษา) 

1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.98 ของทุนที่ ช าระแล้ว   ณ  วันที่  31 
ธัน วาคม  พ .ศ .2558  (บริษั ท  โรง เรีย น  ศ รี วิ ชั ย
อาชีวศึกษา จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2553 เพื่อด าเนินธุรกิจให้การฝึกอบรม
และการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเตรียมบุคลากร
ทางด้านพนักงานผู้ช่วยของพยาบาล โดยใน ช่วงก่อตั้ง
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา ในช่ วงปลายเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2553 ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว คือ รศ.ดร.นพ.
วิชัย วนดุรงค์วรรณ  (ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ )  , นพ .พงษ์ศักดิ์  วัฒนา , นายศักดา    



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   110   รายการระหวา่งกัน 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพันธ์ 

ตั้งจิตวัฒนากร  (ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
การเงินของ บริษัทฯ)  และ น.ส.รัชฎา ฟองธนกิจ  (ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทฯและเลขานุการบริษัท) โดยทั้งสี่ท่านได้โอนขาย
หุ้นของศรีวิชัยอาชีวศึกษา ให้แก่บริษัทฯในราคาหุ้นละ 
5 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของศรีวิชัย
อาชีวศึกษา ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ.2554  

2. ทั้ ง ส อ งบ ริ ษั ท มี ก ร รม ก าร ร่ ว ม กั น คื อ                  
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 

3. ทั้ งสองบริษั ทมี กลุ่ มผู้ ถือ หุ้นที่ มี อ านาจ
ควบ คุ ม ร่ วมกั น  คื อ  กลุ่ ม วน ดุ รงค์ ว รรณ  โด ย                
กลุ่ ม วนดุ ร งค์ ว รรณ ถื อ หุ้ น โดยตรงใน บ ริษั ท ฯ               
คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ช าระแล้วของ บริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ ถือหุ้นโดยอ้อม
ในศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยผ่าน ทางบริษัทฯ คิดเป็น
ร้อยละ 49 .80  ของทุ นที่ ช าระแล้ วของศรีวิชั ย
อาชีวศึกษา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย 

(ปี 55-57 ไม่มีรายการ) 

1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ศรีวิชัย เป็นสหกรณ์        
ออมทรัพย์ที่ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมของ
พ นั ก ง า น ใ น ก ลุ่ ม โ ร ง พ ย า บ า ล วิ ชั ย เว ช ฯ                               
อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาคร
เวชวิวัฒน์ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา  

2. กรรมการของบริษัทฯได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย 
วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ.สายสุณี   วนดุรงค์วรรณ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย
ด้วย 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของ บริษัทฯ
, สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

2. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯและศรีวิชัย
อาชีวศึกษา โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 
258 ของ รศ.ดร.นพ.วิชัย ถือหุ้น รวมกันทั้งทางตรง
และทางอ้อมในบริษัทฯ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 1.51 และ 0.005 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   111   รายการระหวา่งกัน 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพันธ์ 

ออกเสี ยงทั้ งหมดของแต่ ละบริษั ท  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2558  

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการของ 
บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

2. เป็นผู้ ถือ หุ้น ใหญ่ของบริษัทฯ , สายวิชัย
พัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน์และศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดย 
ผศ.พญ. สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 258 ของ ผศ.
พญ.สายสุณี ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัทฯ, และศรีวิชัยอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ คิด
เป็นร้อยละ 1.51 และ 0.005 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้ งหมดของแต่ ละบริษั ท  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2558 

นางสาววลิาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานคณะท างานวางแผนการท างานและการลงทุน 
และกรรมการในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการและรองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 

2. น .พ .พงษ์ศักดิ์และบุคคลตามมาตรา 258 
ของ นพ.พงษ์ศักดิ์ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็น ร้อยละ 
0.32 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

นพ.มงคล วณชิภักดีเดชา 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯและ              
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ 

2. น.พ. มงคลและบุคคลตามมาตรา 258 ของ 
น.พ.มงคล ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 10.85 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

นายศักดา ตัง้จิตวฒันากร 1. ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน ของบริษัทฯและกรรมการของสายวิชัยพัฒนา



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   112   รายการระหวา่งกัน 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพันธ์ 

และศรีสาครเวชวิวัฒน์ และรักษาการรองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 

2. นายศักดาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
0.30 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

พญ.รังสิมา วณชิภักดีเดชา 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 

2. เป็ น บุ ต รี ข อ ง  ร ศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แ ล ะ                       
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของ 
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 

3. ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 10.85 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 

2. เป็ น บุ ต รข อ ง  รศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แ ล ะ                        
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ  

3. ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 16.40 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. ด ารงต าแหน่ งกรรมการของศรีส าคร               
เวชวิวัฒน์ 

3. นายพฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ของ
นายพฤทธิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 16.11 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของ บริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล  1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 

2. เป็ น บุ ต รี ข อ ง  รศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แ ล ะ                     
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของ
นายพฤทธิ์   โรจน์มหามงคล 

3. ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 16.11 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ              



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   113   รายการระหวา่งกัน 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพันธ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่ งกรรมการของศรีส าคร                  
เวชวิวัฒน์และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทฯ 

2. เป็ น บุ ต รี รขอ ง  รศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แล ะ                    
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 

3. ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 4.91 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ  1. ด า รงต า แหน่ งก รรม ก ารขอ งศรี วิ ชั ย
อาชีวศึกษา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจของ             
บริษัทฯและเลขานุการบริษัท 

2. ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   114   รายการระหวา่งกัน 

 

2) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (“สายวิชัยพัฒนา”)  

ตารางที่ 12.1.2  แสดงความสัมพันธ์ระห ว่างบริษัท  สายวิชั ยพัฒนา จ ากัด  และบุคคล                               
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชววิัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) 

ดูในตารางที่ 12.1.1 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวฒัน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”) 

1. สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์เป็น
บริษัทย่อยในล าดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ช าระแล้ว
ของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558
และบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของ
ทุนที่ช าระแล้วของศรีสาครเวชวิวัฒน์ ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2558 

2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ รศ .ดร.
นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ , ผศ .แพทย์หญิ ง    
สายสุณี วนดุรงค์วรรณ, นายศักดา   ตั้งจิตวัฒนากร 
และกรรมการร่วมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด มี
นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ (ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด เมื่อเดือน
สิงหาคม 2555) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ศรีวิชัย
เวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ที่ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออม ของ
พ นั ก ง า น ใน ก ลุ่ ม โ ร ง พ ย า บ า ล วิ ชั ย เว ช ฯ                     
อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาคร
เวชวิวัฒน์ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา  

2. กรรมการของสายวิชัยพัฒนา ได้แก่ รศ.ดร.
นพ .วิชัย วนดุรงค์วรรณ  และ ผศ .พญ . สายสุณี                 
วนดุรงค์วรรณ  ด ารงต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ศรีวิชัยด้วย 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ข อ ง                 
สายวิชัยพัฒนา  

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   115   รายการระหวา่งกัน 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ด า รงต าแหน่ งรองป ระธาน กรรมการขอ ง        
สายวิชัยพัฒนา  

 
3) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”) 

ตารางที่ 12.1.3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด และบุคคล              
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) 

   ดูในตารางที่ 12.1.1  

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”)  

   ดูในตารางที่ 12.1.2  

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของศรีสาคร 
เวชวิวัฒน์  

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่ งรองประธานกรรมการของ            
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

 
4) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”) (เดิมชื่อโรงเรียนศรีวิชัย 

อาชีวศึกษา) 

ตารางที่ 12.1.4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท โรงเรียน ศรี วิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด                           
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ์ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชววิัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) 

ดูในตารางที่ 12.1.1  



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 116 รายการระหวา่งกัน 

ตารางที่ 12.1.5 รายการระหว่างกันระหว่างบรษิัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  

(“สายวิชัยพัฒนา”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.1 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์:  
ราย ได้ ที่ บ ริษั ท ฯ ได้ รับ จาก   
สายวิชัยพัฒนาในส่วนนี้  เกิด
จากการที่สายวิชัยพัฒนาส่ง
คนไข้ของตนมารับบริการรักษา 
พยาบาล  และการแพทย์ที่
บริษัทฯ 

 
 
    บริษัทฯได้รับรายได้
ค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์
จ ากส าย วิ ชั ยพั ฒ น า 
จ านวนทั้งสิ้น 0.13 ล้าน
บาท โดยมียอดลูกหนี้
ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธั น ว า ค ม  พ .ศ .255 7 
ทั้งสิ้น 0.04 ล้านบาท 
 

 
 
    บริษัทฯได้รับรายได้ค่า
รักษาพยาบาลและบริการ
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ จ า ก     
สายวิชัยพัฒนา จ านวน
ทั้ งสิ้ น  3 .01  ล้ านบาท 
โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ 
วั น ที่  31 ธั น ว า ค ม 
พ .ศ .2558  ทั้ งสิ้ น  2 .80 
ล้านบาท 
 
 

 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและ
สายวิชัยพัฒนา โดยบริษัทฯเรียกเก็บราคาการให้บริการทาง
การแพทย์และรักษาพยาบาล จากสายวิชัยพัฒนา เท่ากับร้อย
ละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของ
การให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการ
ก าหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯใช้กับศรี
สาครเวชวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง  

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์: 
ต้นทุนที่เกิด ขึ้น ในส่วนนี้ เกิด
จากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของ
ตนมารับบริการรักษาพยาบาล

 
 
     บริษัทฯมีต้นทุนค่า
รั ก ษ าพ ย าบ าล แ ล ะ
บริการทางการแพทย์

 
 
     บริษัทฯมีต้นทุนค่ า
รักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์กับสายวิชัย

 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและ



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 117 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

และการ แพ ทย์ ที่ ส ายวิ ชั ย
พัฒนา 
 
 

กั บ ส า ย วิ ชั ย พั ฒ น า 
จ านวนทั้งสิ้น 2.25 ล้าน
บาท โดยมียอดเจ้าหนี้
ค งค้ า ง   ณ  วั น ที่  31 
ธัน ว าค ม  พ .ศ . 2557 
ทั้งสิ้น 0.16 ล้านบาท 

พั ฒ น า  จ าน วน ทั้ งสิ้ น 
10.78  ล้านบาท โดยมี
ย อด เจ้ าห นี้ ค งค้ า ง  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 ทั้ งสิ้ น  5.49 ล้ าน
บาท 

สายวิชัยพัฒนา โดยบริษัทฯต้องช าระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการ
ให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่สายวิชัย
พัฒนา เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ 
ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มี
ส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับ
นโยบายที่บริษัทฯใช้กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
อีกบริษัทหนึ่ง 
 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวฒัน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.1 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์:  
ในปี 2557 รายได้ในส่วนนี้ที่
เกิ ด ขึ้ น เป็ น ไป ต าม สั ญ ญ า
ให้บริการทางการแพทย์และ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ร่ ว ม กั น 
(สถานพยาบาลเครือข่าย ) ที่
จัดท าขึ้นระหว่างบริษัทฯและ
ศรีสาครเวชวิวัฒน์  โดยตาม
สัญญาดังกล่าวบริษัทฯและ   
ศรีสาครเวชวิวัฒน์จะร่วมกัน
ให้บริการทางการแพทย์และ

 
 
     บริษัทฯได้รับรายได้
ค่ารักษา พยาบาลและ
บริการทางการ แพทย์
จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 1.62 ล้าน
บาท โดยมียอดลูกหนี้
ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธั น ว า ค ม  พ .ศ .2557 
ทั้งสิ้น 0.05 ล้านบาท 

 
 
     บริษัทฯได้รับรายได้
ค่ารักษา พยาบาลและ
บริการทางการ แพทย์
จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 1.30 ล้าน
บาท  โดยมี ยอดลูกหนี้   
ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธั น ว า ค ม  พ .ศ .2558 
ทั้งสิ้น 0.12 
ล้านบาท 

 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษัทฯและศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและ
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยบริษัทฯเรียกเก็บราคาการให้บริการ
ทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดย
นโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่
บ ริ ษั ท ฯ ใช้ กั บ ส า ย วิ ชั ย พั ฒ น า ซึ่ ง เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย                   
อีกบริษัทหนึ่ง 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 118 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

รักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน
ตามโครงการประกันสังคม ตาม
จ า น วน แ ล ะ ร าย ชื่ อ ที่ ท า ง
ส านั ก งานป ระกั น สั งคม ได้
ก าหนดมอบให้ ตามหน้าที่และ 
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ขอ งส านั ก งาน
ประกันสั งคม  โดยรายได้ ที่
บริษัทฯได้รับจากศรีสาครเวช
วิวัฒน์ในส่วนนี้ เกิดจากการที่
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของ
ตนมารับบริการรักษาพยาบาล
และการแพทย์ที่บริษัทฯ 
 

 
 
 
 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์: 
ในปี 2557  ต้นทุนในส่วนนี้ที่
เกิ ด ขึ้ น เป็ น ไป ต าม สั ญ ญ า
ให้บริการทางการแพทย์และ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ร่ ว ม  กั น 
(สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่

 
 
     บ ริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุ น  
ค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์
กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 0.72 ล้าน

 
 
     บ ริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุ น    
ค่ ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์กับ
ศ รี ส า ค ร เ ว ช วิ วั ฒ น์ 
จ านวนทั้งสิ้น 0.28 ล้าน

 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษัทฯและศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและ
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยบริษัทฯต้องช าระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการ
ให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่ศรีสาครเวช



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 119 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

จัดท าขึ้นระหว่างบริษัทฯและ
ศรีสาครเวชวิวัฒน์  โดยตาม
สัญญาดังกล่าวบริษัทฯ และ  
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกัน
ให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน 
ตามโครงการประกันสังคม ตาม
จ า น วน แ ล ะ ร าย ชื่ อ ที่ ท า ง
ส านั ก งานป ระกั น สั งคม ได้
ก าหนดมอบให้ ตามหน้าที่และ
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ขอ งส านั ก งาน
ประกันสั งคม  โดยต้นทุ นที่
เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจากการที่
บริษัทฯส่งคนไข้ของตนมารับ
บริการรักษาพยาบาลและ 
การแพทย์ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
 

บาท โดยมียอดเจ้าหนี้ 
ค งค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธั น ว า ค ม  พ .ศ .2557 
ทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท 

บาท โดยมียอดเจ้ าหนี้  
ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31
ธั น ว า ค ม  พ .ศ .2558 
ทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท 

วิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ 
ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มี
ส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับ
นโยบายที่บริษัทฯใช้กับสายวิชัยพัฒนาซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีก
บริษัทหนึ่ง 
 
 

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย
อาชีวศึกษา จ ากัด  
(“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”)  

ดูในตารางที่ 
12.1.1 

รายการปล่อยเช่าพื้นที่ 

ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา: 
บริษัทฯปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วน

 
 
     ในช่วง ปี พ.ศ.2557 

 
 
ใ น ช่ ว ง  ปี  พ .ศ .2558 

 

 

     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯปล่อย



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 120 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

ของชั้น 7 อาคาร 1 ของอาคาร
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งมีเนื้อที่
ป ระม าณ  50 ต ารา ง เม ต ร 
เพื่ อให้ศรีวิชัยอาชีวศึกษาใช้
เป็นพื้ นที่ท าการของศรีวิชัย
อาชีวศึกษาเอง โดยบริษัทฯ
เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่จากศรีวิชัย
อาชีวศึกษาในอัตราเดือนละ 
5,000 บาท โดยสัญญาเช่าที่
จัดท าขึ้นระหว่างบริษัทฯและ
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีก าหนด
อายุ 3 ปี เร่ิมอายุการเช่า ตั้งแต่ 
วันที่  1 มกราคม  พ .ศ .2557 
และสิ้นสุดในวันที่ 31ธันวาคม 
พ .ศ .2559 โ ด ย ห ลั ง จ า ก ที่
สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ศรีวิชัย
อาชีวศึกษาสามารถขอต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ 
 

บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่า
เช่ า รั บ จ า ก  ศ รี วิ ชั ย
อาชี วศึ กษ า  จ าน วน
ทั้งสิ้น 60,000 บาท ณ 
วั น ที่  31 ธั น ว า ค ม 
พ.ศ.2557 

บริษัทฯรับรู้รายได้ค่าเช่า
รับจากศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
จ าน วน ทั้ ง สิ้ น  60,000
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 

เช่าพื้นที่บางส่วนของชั้น 7อาคาร 1 ของโรงพยาบาลวิชัยเวช 
อิ น เต อ ร์ เน ชั่ น แ น ล  อ้ อ ม น้ อ ย  ซึ่ ง มี เนื้ อ ที่ ป ระม าณ               
50 ตารางเมตร เพื่อให้ศรีวิชัยอาชีวศึกษาใช้เป็นพื้นที่ท าการ
ของศรีวิชัยอาชีวศึกษาเอง โดยที่รายการเช่าดังกล่าวมีการ
จัดท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าเป็นปกติทางการค้าทั่วไป เป็นรายการที่ มีความ
สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
โรงพ ยาบ าล เอกชน ของกลุ่ ม โรงพ ยาบ าลวิ ชั ย เวชฯ              
โดยรวม โดยที่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่ง
ผลิตพนักงานผู้ช่วยของพยาบาลส าหรับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัย
เวชฯ  ปี 2556 มีการลดอัตราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท 
 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 121 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

  เงินกู้ระยะสั้น: 

ปี พ .ศ.2557 บริษัทฯได้กู้ เงิน
ระยะสั้นจากศรีวิชัยอาชีวศึกษา
จ านวนทั้ งสิ้ น   2 ล้ านบ าท  
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยบริษัทฯได้ออกตั๋วสัญญา  
ใช้เงินก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวง
ถาม ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
เพื่อน าเงินไปใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ  

 

 ยอดคงค้าง ณ วันที่ 
31 ธ.ค.57  2 ล้านบาท 
 
 
หมายเหตุ  
บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
ส าหรับปี 2557 

 

 ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 
ธ.ค. 2558  

ยอดยกมา    2  ล้านบาท 

ท า ช าระ    (2)  ล้านบาท 
คงเหลือ      0   บาท 
 

 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทฯกู้เงินระยะ
สั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่
ศรีวิชัยอาชีวศึกษาเป็นการด าเนินการที่มีความสมเหตุสมผล
และท าให้การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของ  บริษัทฯ
และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึง
การที่บริษัทฯกู้เงินจากศรีวิชัยอาชีวศึกษาจะมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการที่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความ
ยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปีที่ต้องช าระ
ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษาต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯต้องช าระ
ให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการค้ าประกันโดย
การจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการเช่าที่ดิน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

กรรมการ, ผู้บริหารของ 

บริษัทฯและสายวิชัยพฒันา 
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับบุคคล 

ดูในตารางที่ 
12.1.1 

การซื้อหุ้นของสายวิชัยพัฒนา
และศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
กรรมการ, ผู้บริหารของบริษัทฯ
และสายวิชัยพัฒนา ศรีสาคร

 

 
     ได้ จ่ าย เงิน ซื้ อ หุ้ น
จากผู้ ถื อ หุ้นรายย่อย

 
 
 

- 

     
 
    ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
จ านวน 17,391,620 บาท จ านวนทั้งสิ้น 1,402,500 หุ้น ใน



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 122 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย รศ.
ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ,  

ผศ .พญ .สายสุณี  วนดุ รงค์
วรรณ,  

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา,  

นพ .มงคล วณิชภักดี เดชา , 
พญ .รังสิมา วณิชภักดีเดชา , 
นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล , 
พญ .พัฎ  โรจน์มหามงคล ,  
นพ.บวรรัฐ  วนดุรงค์วรรณ , 
นส .พั ชรพรรณ   วนดุ รงค์
วรรณ,  

นายศักดา ตั้งจิตวัฒนากร  

 

เว ช วิ วั ฒ น์  แ ล ะ บุ ค ค ล ที่
เกี่ ยวข้องกับบุคคลดั งกล่ าว 
รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขาย
หุ้นของสายวิชัยพัฒนา และศรี
สาครเวชวิวัฒน์   ในปี  2557 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินให้สายวิชัย
พัฒนา จ านวน 17,391,620 
บาท จ านวนทั้งสิ้น 1,402,500 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.40 บาท 
(ราค า  Par 5  บ าท )  ท า ให้
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนเป็น
รัอยละ 99.43 และได้จ่ายเงิน
ไห้ศรีสาครเวชวิวัฒน์จ านวน 
14,324,582.40 บาท จ านวน
ทั้งสิ้น 916,480 หุ้น ในราคา
หุ้ น ละ  15 .63  บ าท  (ราค า
ทุนเดิม 5 บาท) ท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 
99 .56  โดยใช้ เงิน กู้ ยื ม จ าก
สถาบันการเงิน 

จ านวน 17,391,620 
บ าท  จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น
1,402,500 หุ้น ในราคา
หุ้ น ล ะ  1 2 .4 0  บ า ท 
(ราคาเดิม 5 บาท) ท า
ให้สั ดส่ วนการถือ หุ้น
เป ลี่ ย น เป็ น รั อ ย ล ะ 
99.43 และได้จ่ายเงิน
ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นราย
ย่ อ ย จ า น ว น 
14,324,582.40 บาท 
จ านวนทั้งสิ้น 916,480 
หุ้ น  ใน ร า ค า หุ้ น ล ะ 
15 .6 3  (ร าค า  Par 5 
บาท) ท าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อย
ละ 99.56 โดยใช้ เงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ราคาหุ้นละ 12.40 บาท (ราคา Par 5 บาท) ท าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นเปลี่ยนเป็นรัอยละ 99.43 และได้จ่ายเงินซื้อหุ้นจากผู้
ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 14,324,582.40 บาท จ านวนทั้งสิ้น 
916,480 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15.63 บาท (ราคา Par 5 บาท) 
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.56 โดยใช้เงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 123 รายการระหวา่งกัน 

ตารางที่ 12.1.6 รายการระหว่างกันระหว่างสายวิชัยพัฒนาและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความ    
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

บริษัท ศรีสาครเวช
วิวัฒน์ จ ากัด  

(“ศรีสาครเวช
วิวัฒน”์) 

ดูในตารางที่ 
10.1.2 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์: 
รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามสัญญาให้บริการทางการ
แพทย์ และรักษาพยาบาล
ร่ ว ม กั น  (ส ถ าน พ ย าบ า ล
เครือข่าย) ที่จัดท าขึ้นระหว่าง
สายวิชัยพัฒนาและศรีสาคร
เวชวิวัฒน์  โดยตามสัญญา
ดังกล่าวสายวิชัยพัฒนาและ 
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกัน
ให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน
ตามโครงการประกันสังคม
ตามจ านวนและรายชื่อที่ทาง
ส านั กงานประกันสั งคมได้
ก าหนดมอบให้ ตามหน้ าที่
และหลักเกณฑ์ของส านักงาน

 
 
     ส า ย วิ ชั ย พั ฒ น า มี
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
กั บ ศ รี ส าคร เวช วิ วัฒ น์ 
จ านวนทั้งสิ้น 3.45 ล้าน
บาท โดยมียอดลูกหนี้คง
ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ .ศ .2557  ทั้ งสิ้ น  0 .11
ล้านบาท 

 
 
     สายวิชัยพัฒนามีรายได้
ค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์กับศรีสาคร
เวชวิ วัฒ น์  จ าน วนทั้ งสิ้ น 
3.56 ล้านบาท โดยมียอด
ลูกหนี้คงค้าง ณ  วันที่  31 
ธันวาคม พ .ศ .2558 ทั้งสิ้น 
1.78ล้านบาท 

 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของทั้งสอง
บริษัท โดยสายวิชัยพัฒนาเรียกเก็บราคาการให้บริการทาง
การแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาคร เวชวิวัฒน์ เท่ากับ
ร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภท
ของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบาย                     
การก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนา
ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนาและ   
ศรีสาครเวชวิวัฒน์  
 
 
 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 124 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความ    
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

ประกันสั งคม โดยรายได้ที่
เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจาก การ
ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้
ข อ ง ต น ม า รั บ บ ริ ก า ร
รักษาพยาบาลและการแพทย์
ที่สายวิชัยพัฒนา 
 
 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและ 
บริการทางการแพทย์:  
ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไป 
ตามสัญญาให้บริการทางการ 
แพทย์ และรักษาพยาบาล
ร่ ว ม กั น (ส ถ า น พ ย า บ า ล
เครือข่าย) ที่จัดท าขึ้นระหว่าง
สายวิชัยพัฒนาและศรีสาคร
เวชวิวัฒน์  โดยตามสัญญา
ดังกล่าวสายวิชัยพัฒนาและศรี
สาคร เวชวิวัฒน์จะร่วมกัน

 
 
     สายวิชัยพัฒนาได้จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์ 
ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 0.03 ล้าน
บาท โดยมียอดเจ้าหนี้คง
ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ .ศ .2557  ทั้ งสิ้ น  0.0 1 
ล้านบาท 

 
 
     สายวิชัยพัฒนาได้จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย์ ให้แก่
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ านวน
ทั้งสิ้น 0.50 ล้านบาท โดยมี
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 
31 ธั น ว า ค ม  พ .ศ .2558 
ทั้งสิ้น 0.25 ล้านบาท 
 

 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
ทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็น
รายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวช
วิวัฒน์  โดยสายวิชัยพัฒนาจ่ายราคาการให้บริการทาง
การแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับ
ร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภท
ของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการ
ก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนาใช้
กับบริษัทฯซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนาและศรี



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 125 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความ    
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

ให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน
ตามโครงการประกันสังคม 
ตามจ านวนและรายชื่อที่ทาง
ส านั กงานประกันสั งคมได้
ก าหนดมอบให้ตามหน้าที่และ
หลั ก เกณ ฑ์ ของส านั ก งาน
ประกันสังคม โดยต้นทุนใน
ส่วนนี้ที่สายวิชัยพัฒนาต้อง
จ่ายให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
เกิดจากการที่สายวิชัยพัฒนา
ส่งคนไข้ของตนมารับบริการ
รักษาพยาบาลและการแพทย์
ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
 
 
 
 
 

 สาครเวชวิวัฒน์  
 
 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 126 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความ    
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

ผศ.พญ.สายสุณี            
วนดุรงค์วรรณ 

ดูในตารางที่ 
12.1.2 

ค่าอาคารจ่ายล่วงหน้า-ตัด
จ่าย 

ใน ปี  พ .ศ .2547 ส า ย วิ ชั ย
พั ฒ น า ได้ เข้ า ท า ห นั ง สื อ
ยิ น ย อ ม ให้ ใช้ อ าค า รแ ล ะ
สถานที่ กับ ผศ.พญ .สายสุณี  
วนดุรงค์วรรณ เพื่อใช้พื้นที่
ของบ้านเลขที่  33/1 หมู่  11 
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของ ผศ.พญ.สาย
สุณี โดยสายวิชัยพัฒนาจะใช้
พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ใน
การประกอบกิจการเกี่ยวกับ
คลินิก, ใช้เป็นโรงซักผ้าและใช้
เป็นสถานที่เก็บเอกสาร โดย
ในปัจจุบัน สายวิชัยพัฒนา
ไม่ได้มีการใช้สถานที่ดังกล่าว
เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับ

 

     ในช่วง ปี พ.ศ.2557 

สายวิชัยพัฒนาได้มีการตัด
จ่ าย ค่ า เช่ าอาค ารจ่ าย
ล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท 

 

     ในช่วง ปี พ.ศ.2558 

สายวิชัยพัฒนาได้มีการตัด
จ่ า ย ค่ า เช่ า อ า ค า ร จ่ า ย
ล่ ว งหน้ า เป็ น จ าน วน เงิน
ทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท 

 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สายวิชัยพัฒนาได้เข้า
ท าหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ กับ ผศ.พญ.สายสุณี  
วนดุรงค์วรรณในปี พ.ศ.2547 เพื่อใช้พื้นที่ของบ้านเลขที่ 33/1 
หมู่ 11 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก , ใช้เป็น
โรงซักผ้า และใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสาร โดยที่สายวิชัยพัฒนา
ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ให้แก่ ผศ .พญ .สายสุณี     
แต่อย่างใด เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของสายวิชัยพัฒนา โดยเงื่อนไขที่
ส าคัญที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่
ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติตาม
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 127 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความ    
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

คลินิกหรือใช้ เป็นโรงซั กผ้ า  
แต่อย่างใด มีแต่การใช้พื้นที่
ดั งกล่ าว เพื่ อ ใช้ เป็ น ที่ เก็ บ
เอกสารที่ ไม่ใช้แล้วของสาย
วิชัยพัฒนา โดยตามหนังสือ
ยิ น ย อ ม ให้ ใช้ อ าค า รแ ล ะ
ส ถ า น ที่ ซึ่ ง ล ง วั น ที่  15 
พฤษภาคม พ.ศ.2547ดังกล่าว  
มีการก าหนดเงื่อนไขที่ส าคัญ  
ก็คือ 

1) สายวิชัยพัฒนาสามารถ 
ปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว                
ให้ เหมาะสมกับลักษณะ
ข อ ง  ก า ร ใช้ ป ระ โย ช น์
ส ถ าน ที่  โด ย  ส าย วิ ชั ย
พัฒนาจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
พื้นที่ทั้งหมด 

 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 128 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความ    
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

2) ผศ .พญ .สายสุณี  ซึ่ งเป็ น 
เจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จะ
อนุญาตให้สายวิชัยพัฒนา
ใช้พื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

3)  ห า ก  ผ ศ .พ ญ .ส า ย สุ ณี 
ต้องการจะใช้พื้นที่ดังกล่าว 
สายวิชัยพัฒนาต้องขนย้าย
ท รั พ ย์ สิ น อ อ ก ไป จ า ก
สถานที่ดั งกล่าว และส่ง
มอบอาคารและสถานที่  
คืนให้แก่ ผศ.พญ .สายสุณี 
ในสภาพเรียบร้อย ภายใน
เวลาที่ก าหนด โดยสายวิชัย
พัฒนาจะเรียกร้องค่าขน
ย้ายหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกิดขึ้นจาก ผศ .พญ .สาย
สุณี ไม่ได้ 

ทั้ งนี้  ในการปรับปรุงพื้ นที่
ดั งกล่ าว เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่ 129 รายการระหวา่งกัน 

บุคคลที่อาจมีความ    
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอม
ให้ใช้อาคารและสถานที่ สาย
วิชัยพัฒนาได้ก่อสร้างอาคาร 2 
แ ห่ ง บ น พื้ น ที่ ดั ง ก ล่ า ว                 
ใน ปี  พ .ศ .2547-2548 เป็ น
จ านวนเงินรวม 1.40 ล้านบาท 
โดยไม่มีการท าสัญญาเช่าที่ดิน 
โดยสายวิชัยพัฒนาได้บันทึก
สิ่ งก่อสร้างที่ สร้างบนพื้ นที่
ดังกล่าวเป็นอาคารบนที่เช่า  

ตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ในปี 
พ.ศ.2554 สายวิชัยพัฒนาได้มี 

การปรับปรุงบัญชี โดยบันทึก 

ค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นค่าเช่า
จ่ายล่วงหน้า และตัดจ่ายค่า
อ า ค า รจ่ า ย ล่ ว งห น้ า เป็ น
ค่าใช้จ่าย ในอัตราเส้นตรง 20 
ปี  โด ยตั ดจ่ าย ไตรมาสละ 
0.017 ล้านบาท  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   130   รายการระหวา่งกัน 

 

รายการระหว่างกันประเภทอื่นๆระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                         
ทางผลประโยชน์ 

นอกจากรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯและศรีวิชัยอาชีวศึกษา รวมถึงรายการ
ระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังมีรายละเอียด                 
ในตารางที่ 12.1.5-12.1.6 แล้ว กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                      
ทางผลประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย 

1) รายการจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่คณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารรวมถึงญาติสนิทของกรรมการบาง
ท่าน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์ 

1. น .ส .วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ .ดร.นพ .วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ น .ส .วิลัดดา                                   
ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 0.012 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558  

2. น ายวิช า วนดุ รงค์ วรรณ  (ญ าติ สนิ ท ของ รศ .ดร .นพ .วิชั ย  วนดุ รงค์ วรรณ  และ นายวิช า                                   
ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558  

ลักษณะของรายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาส าหรับงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ น .ส.วิลัดดา                 
วนดุรงค์วรรณ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นปีละ 0.23 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง น.ส.วิลัดดา ให้ท าหน้าที่
ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากที่ผ่านมาทาง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯไม่ได้มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยตรง ในขณะที่กิจกรรมทางด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ประสบความส าเร็จ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง น.ส.วิลัดดาให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่า                                 
น.ส.วิลัดดา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์                       
มานาน และที่ผ่านมา  น.ส.วิลัดดาเองก็มีประสบการณ์ในการจัดงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทชั้นน า                 
ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายบริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมา  น.ส.วิลัดดา ก็ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ในการท างานและให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อย่างต่อเนื่อง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่ น .ส.วิลัดดา                 
ซึ่งเป็นญาติสนิทของประธานกรรมการบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   131   รายการระหวา่งกัน 

 

2) รายการค้ าประกันเงินกู้และภาระผูกพันของบริษัทฯและบรษิทัย่อยโดยกรรมการบางท่าน 

     บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์ 

-  รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ (ดูรายละเอียดการด ารงต าแหน่งและการถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล                        
วิชัยเวชฯในตารางที่ 12.1.1) 

-  ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ (ดูรายละเอียดการด ารงต าแหน่งและการถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล                             
วิชัยเวชฯในตารางที่ 12.1.1) 

ลักษณะของรายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจ  ใช้ในการซื้อเคร่ืองมือทางการแพทย์รวมถึงก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงคืนเงินกู้ให้แก่สถาบัน
การเงิน (Refinance) ภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ที่ รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ ได้ค้ าประกัน) และยัง
มียอดคงค้าง   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558  มีดังต่อไปนี้ 

1)  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายนอก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งดังนี้  1) วงเงิน 75                                
ล้านบาท  โดยเริ่มช าระคืนเงินต้นงวดละ 1.25 ล้านบาท  ทั้งหมด 60 งวด โดยครบก าหนดในปี 2563 อัตราดอกเบี้ย 
MLR-1.25 ถึง MLR-1 ต่อปี  2) วงเงิน 110 ล้านบาท  โดยเร่ิมช าระคืนเงินต้นงวดละ 0.60 - 1.25 ล้านบาท  ทั้งหมด 
60  งวด  โดยครบก าหนดในปี 2564 3) วงเงิน  140 ล้านบาท โดยเริ่มช าระคืนเงินต้นงวดละ  0.6 -0.76 ล้านบาท 
ทั้งหมด 60-72 งวด โดยเงินกู้ยืมดังกล่าว ค้ าประกันโดยจดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อย) มีเงินกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงิน 120 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ก่อสร้างอาคารและซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
โดยก าหนดช าระคืนตั้งแต่งวดละ 1.43 ล้านบาท ถึงงวดละ 2.74 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ครบก าหนด
ช าระคืน  เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 และวงเงิน 70 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาล 5 หลัง  โดยก าหนด
ช าระคืน ตั้งแต่งวดละ1 ล้านบาท ถึงงวดละ 1.15 ล้านบาท รวมทั้งหมด 66 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ถึง MLR ต่อ
ปี ครบก าหนดช าระคืนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 
(บริษัทย่อย) และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) มีเงินกู้กับธนาคารแห่ง
หนึ่งวงเงิน 15 ล้านบาท มีการเบิกมาใช้แล้วจ านวน 10 ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ภายใน 60 เดือน นับแต่วันเบิกเงินกู้งวด
แรก โดยช าระคืนเงินต้นงวดละ 278,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ถึง MLR-1 ต่อปี ค้ าประกันโดยจดจ านอง
ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยดังกล่าว 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   132   รายการระหวา่งกัน 

 

2)  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง                                  
ในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ กับส านักงานประกันสังคมและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวนเงิน 14 ล้านบาทในงบการเงินรวม โดยเป็นการค้ าประกันโดยส่วนตัวของ                              
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ  และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง                                  
ในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนเงิน 3 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การค้ าประกันเงินกู้ยืมและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการ
บริษัท รวมถึงการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาค้ าประกันเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ เป็นไป
ตามเงื่อนไข ที่ก าหนดโดยธนาคารพาณิชย์โดยการค้ าประกันเงินกู้และภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต     กรรมการบริษัทฯและบริษัทย่อยก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ าประกัน  

รายละเอียดของนิติบุคคลอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

นอกจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในตารางที่ 12.1.1-12.1.4 แล้ว ยังมีอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช
โดยตรง แต่กรรมการบางท่านของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯได้เข้าไปเป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย นิติบุคคล  
ดังกล่าวได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยดังต่อไปนี้ 

 มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวชิัยได้รบัอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 

1. ให้การสนับสนุนในงานด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 

2. ให้การสนับสนุนงานดา้นสาธารณกุศล การบริจาค การให้และการบ าเพ็ญทาน 

3. ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 

4. ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 

   กรรมการของบริษัทจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ                
และ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา เป็นกรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยด้วย 

  จากการพิจารณางบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปี พ.ศ.  2556 รวมถึง การสอบถาม
ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ พบว่าในช่วง ปี พ.ศ.  2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้มีการบริจาคเงิน
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   133   รายการระหวา่งกัน 

 

ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยแต่อย่างใด แต่ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีการบริจาค เงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย 
จ านวน 10,000 บาท 

  การพิจารณาว่ามูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยจะน าเงินที่ได้รับบริจาคไปด าเนินการด้านสาธารณกุศลในด้านใด                  
จะเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการของมูลนิธิ    ที่ผ่านมาการด าเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย                          
แยกต่างหากและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยก็ไม่ได้                   
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย 
และรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                     
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ  ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี พ .ศ.2556 เป็นรายการ                            
ที่มีความสมเหตุสมผล มีการก าหนดราคาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เป็นธรรม เช่นเดียวกับการก าหนดราคาให้กับบุคคลหรือ
กิจการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (สามารถดูรายละเอียดของ แต่ละรายการได้ในตาราง 12.1.5 และ 12.1.6 รวมถึงส่วนที่เก่ียวกับรายการระหว่าง
กันประเภทอื่นๆระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัท ฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหว่างกันและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก าหนดของทางการ  บริษัท ฯ จึงได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือความเก่ียวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องหรือเก่ียวโยง
กัน  และได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติในการท ารายการกับบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกันเพื่อขจัดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการพิจารณาท ารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกัน  จะ
ด าเนินการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับการท าธุรกรรมกับ
ลูกค้าทั่วไป รวมทั้งก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่ วมในการอนุมัติ
รายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

บริษัท ฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่พิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่               
เก่ียวโยงกัน เพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัท ฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
รวมทั้งรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต.   และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีก าหนด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้คู่มือ การท ารายการ  ที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
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หลักการว่ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯและบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใน
การท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัท ฯ และบริษัทย่อย จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนรวมถึงหน่วยงานก ากับ
ดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

     12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ส าหรับการท ารายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษั ทฯและบริษัทย่อย และ
พิจารณาก าหนดราคาและเงื่อนไขของการท ารายการให้เป็นไปตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการท ารายการระหว่างกันส าหรับรายการประเภทต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ดังต่อไปนี้  

1. รายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ในกรณีที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีความจ าเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ในการด าเนินกิจการหรือขยายธุรกิจ ก็จะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก 
อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า 

 การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจและการด าเนินงานแก่
บริษัทฯและบริษัทย่อย  

 เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผลไม่เป็นการเอ้ือหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมี
ส่วนได้เสียในการท ารายการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินและการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยดีกว่า
การกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก  

บริษัทฯและบริษัทย่อยก็อาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ก็จะต้องด าเนินการขออนุมัติการท ารายการจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท(ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะ
ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการท ารายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
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เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ส าหรับรายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ใน
การด าเนินธุรกิจ คาดว่ารายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งถ้าเกิดรายการประเภทดังกล่าวขึ้น จะมีการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป หรือเงื่อนไขตามราคาที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นส าคัญ  

3. ในกรณีที่บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องเข้าไปค้ าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย บริษัทฯจะค้ าประกันเงินกู้ยืม
ดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยแต่ละบริษัท 

4. ส าหรับการค้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยกรรมการ
บริษัทนั้น หลังจากที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กรรมการบริษัทจะ
ไม่ค้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย อีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ได้ก าหนดเงื่อนไขให้มี
การค้ าประกันเงินกู้โดยกรรมการบริษัท ซึ่งในกรณีนี้ก็จะต้องด าเนินการขออนุมัติการท ารายการจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท(ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะ
ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการท ารายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการก ากับตลาดทุนรวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

5. ส าหรับการท ารายการธุรกิจปกติระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย เช่น การซื้อขายยาและเวชภัณฑ์และการ
เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมระหว่างบริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมถึงรายการปล่อยเช่าเครื่องมือแพทย์และการขายสินทรัพย์ถาวร (เครื่องมือแพทย์) บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจะก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยค านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกก าไรที่เหมาะสม หรือราคาปกติธุรกิจ โดยถือ
ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นส าคัญ 
โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและเงื่อนไขการท ารายการ 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

6. ส าหรับการเข้าท าสัญญาที่ปรึกษาประเภทต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
หรือช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการก าหนดเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นธรรม มีความ
สมเหตุสมผล และต้องมีการจัดท าสัญญากับที่ปรึกษาทุกราย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะ เป็นที่ปรึกษาที่เป็น
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่ โดยบริษัทฯได้ก าหนดให้การอนุมัติ
การเข้าท าสัญญากับที่ปรึกษาใหม่หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย) จะเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญากับที่ปรึกษารายใหม่ หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม (แล้วแต่กรณี)  โดย
กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในการอนุมัติการเข้าท าสัญญาหรือ การต่อสัญญา (แล้วแต่
กรณี) จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงอนุมัติการท ารายการได้และในกรณีที่ขนาดของรายการมีนัยส าคัญ จน



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่   136   รายการระหวา่งกัน 

 

ต้องขออนุมัติการท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้า
ท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่าง
เคร่งครัด 

7. นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จะให้บริการจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีฝ่าย
จัดซื้อของบริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ โดยค านึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัทเป็นส าคัญ  

8. ส าหรับการท ารายการระหว่างกันประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในข้อ 1.-7. ข้างต้น บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจะพิจารณาเงื่อนไขและราคาในการเข้าท ารายการให้มี
ความสมเหตุสมผลและไม่เป็นการเอ้ือหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

  12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ฯ จะจัดให้ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการท า
รายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการท ารายการ) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมี
นโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด  
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1133..  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

13.1   งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานสอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี  2556 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย   
น าย เติ มพ งษ์ โอปนพั น ธุ์  ผู้ สอบ บัญ ชี รับ อนุญ าต  เลขท ะ เบี ยน  4501 บริษั ท  ส านั ก งาน  อี วาย  จ ากั ด                            
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยถูกต้องตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ในปี 2556 บริษัทฯ  และบริษัทย่อย ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี  2557 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย    
น าย เติ มพ งษ์  โอปนพั น ธุ์  ผู้ ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าต  เลขทะ เบี ยน  4501 บริษั ท  ส านั กงาน  อี วาย  จ ากั ด                                                
(เดิมชื่อ “บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด”) ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและ                                     
กระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี  2558 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย    
น าย เติ มพ งษ์  โอปนพั น ธุ์  ผู้ ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าต  เลขทะ เบี ยน  4501 บริษั ท  ส านั กงาน  อี วาย  จ ากั ด                                                
ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที ่138 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบปี 2556, ปี 2557 และ ปี 2558  
 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน                        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด      143,882.56  12.81%           96,686.23  7.46% 133,186.59 9.21%      82,455.98  9.86%        39,632.53  3.75% 70,117.29 5.81% 
เงินลงทนุชัว่คราว                     -    0.00%                       -    0.00% - 0.00%                   -    0.00%                      -    0.00% - 0.00% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น      117,446.84  10.45%         192,114.81  14.82% 185,550.34 12.84%      65,436.69  7.82%      120,982.92  11.44% 105,053.65 8.70% 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั                     -    0.00%                       -    0.00% - 0.00%                   -    0.00%                      -    0.00% - 0.00% 
ยา เวชภณัฑ์และวสัดคุงเหลือ        23,757.72  2.11%           24,771.54  1.91% 29,697.44 2.05%        9,265.65  1.11%          8,995.98  0.85% 12,152.46 1.01% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น          5,399.01  0.48%             4,156.03  0.32% 5,476.81 0.38%           693.37  0.08%             474.79  0.04% 517.36 0.04% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      290,486.13  25.86%        317,728.60  24.51% 353,911.18 24.48%    157,851.69  18.87%     170,086.22  16.08% 187,840.76 15.56% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                     -    0.00%                       -    0.00% 0.00%-     236,415.60  28.26%      268,131.80  25.35% 268,131.80 22.21% 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น                     -    0.00%           40,500.00  3.12% 40,500.00 2.80%                   -    0.00%        40,500.00  3.83% 40,500.00 3.35% 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ        23,448.74  2.09%           23,109.83  1.78% 23,516.64 1.63%                   -    0.00%                      -    0.00% - 0.00% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์      641,512.11  57.10%         751,047.11  57.94% 874,865.31 60.52%    437,728.04  52.32%      574,878.60  54.36% 699,894.91 57.89% 
สิทธิการเชา่      139,696.36  12.43%         133,657.80  10.31% 127,291.57 8.81%                   -    0.00%                      -    0.00% - 0.00% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี          9,161.54  0.82%             8,368.51  0.65% 4,191.01 0.29%                   -    0.00%                      -    0.00% - 0.00% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น        19,114.67  1.70%           21,737.61  1.68% 21,287.97 1.41%        4,691.28  0.56%          3,924.71  0.37% 10,796.17 0.89% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      832,933.42  74.14%        978,420.85  75.49% 1,091,652.51 75.57%    678,834.92  81.13%     887,435.12  83.92% 1,019,322.88 84.44% 
รวมสินทรัพย์   1,123,419.55  100.00%      1,296,149.45  100.00% 1,445,563.69 100.00%    836,686.61  100.00%   1,057,521.33  100.00% 1,207,163.65 100.00% 

 

 

(หน่วย  : พนับาท) 
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รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน                         
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                     -    0.00%                       -    0.00% - 0.00%                   -    0.00%                      -    0.00% - 0.00% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น      151,012.90  13.44%         183,253.63  14.14% 236,908.82 16.39%      61,409.88  7.34%        88,382.40  8.36% 127,460.43 10.56% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้อง                     -    0.00%                       -    0.00% - 0.00%                   -    0.00%          2,000.00  0.19% - 0.00% 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี        68,496.00  6.10%           73,506.00  5.67% 70,088.00 4.85%      36,000.00  4.30%       25,550.00  2.42% 51,720.00 4.28% 
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี          2,995.02  0.27%             3,266.82  0.25% 5,054.61 0.35%           648.75  0.08%          1,606.43  0.15% 1,691.53 0.14% 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย          4,185.12  0.37%             5,436.23  0.42% 7,267.97 0.50%        2,866.66  0.34%          5,144.12  0.49% 7,231.13 0.60% 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น          1,618.31  0.14%             4,898.39  0.38% 2,185.38 0.15%           458.58  0.05%          2,637.69  0.25% 739.69 0.06% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน      228,307.35  20.32%         270,361.07  20.86% 321,504.79 22.24%    101,383.87  12.12%      125,320.64  11.85% 188,842.78 15.64% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน                     
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี        82,074.00  7.31%         179,968.00  13.88% 186,380.00 12.89%      14,600.00  1.74%      160,450.00  15.17% 174,230.00 14.43% 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี          2,006.88  0.18%             9,077.26  0.70% 9,215.22 0.64%           876.26  0.10%          2,536.26  0.24% 1,398.86 0.12% 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน        12,497.94  1.11%           11,369.23  0.88% 12,827.12 0.89%        4,024.38  0.48%          4,814.95  0.46% 5,457.61 0.45% 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี          5,712.61  0.51%             5,674.45  0.44% 5,757.84 0.40%        4,390.17  0.52%          4,164.28  0.39% 4,081.87 0.34% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน      102,291.43  9.11%         206,088.95  15.90% 214,180.18 14.82%      23,890.81  2.86%      171,965.49  16.26% 185,159.34 15.34% 
รวมหนีสิ้น      330,598.78  29.43%         476,450.02  36.76% 535,684.97 37.06%    125,274.68  14.97%      297,286.12  28.11% 374,002.12 30.98% 

(หน่วย  : พนับาท) 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที ่140 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

  

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้น                         
ทนุเรือนหุ้น                         
ทนุจดทะเบียน                         
หุ้นสามญั 570,666,666 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท                        
(31 ธันวาคม 2556 : หุ้นสามญั 535,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 535,000.00 47.62% 570,666.67 44.03% 570,666.67 39.48% 535,000.00 63.94% 570,666.67 53.96% 570,666.67 47.27% 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แล้ว                      
หุ้นสามญั 570,665,433 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท                      
(31 ธันวาคม 2556 : หุ้นสามญั 535,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 535,000.00 47.62% 570,665.43 44.03% 570,665.43 39.48% 535,000.00 63.94% 570,665.43 53.96% 570,665.43 47.27% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        37,938.12  3.38%           37,938.12  2.93% 37,938.12 2.62%      37,938.12  4.53%        37,938.12  3.59%        37,938.12  3.14% 
ก าไรสะสม                     
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย        12,513.42  1.11%           16,842.67  1.30% 21,059.64 1.46%      12,513.42  1.50%        16,842.67  1.59% 21,059.64 1.74% 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร      156,437.39  13.93%         174,509.59  13.46% 260,371.99 18.01%    125,960.39  15.05%      134,788.99  12.75% 203,498.35 16.86% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น        34,614.61  3.08%           18,669.50  1.44% 18,669.50 1.29%                   -    0.00%                      -    0.00% - 0.00% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ      776,503.54  69.12%         818,625.31  63.16% 908,704.67 62.86%    711,411.93  85.03%      760,235.21  71.89% 833,161.53 69.02% 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 
ของบริษัทยอ่ย        16,317.23  1.45%             1,074.13  0.08% 1,174.05 0.08%                   -    0.00%                     -    0.00% - 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      792,820.77  70.57%         819,699.43  63.24% 909,878.72 62.94%    711,411.93  85.03%      760,235.21  71.89% 833,161.53 69.02% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,123,419.55  100.00%      1,296,149.45  100.00% 1,445,563.69 100.00%    836,686.61  100.00%   1,057,521.33  100.00% 1,207,163.65 100.00% 

 

 

(หน่วย  : พนับาท) 



 
 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที ่141 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2556,ปี 2557 และ ปี 2558 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

รายการ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 
  พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายได้               

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล  1,106,683.38  97.97% 1,247,101.98  97.70% 1,344,338.01 98.22%   522,577.22  97.31% 622,942.14  97.61% 678,533.37 97.85% 

เงินปันผลรับ                    -    0.00%                       -    0.00% - 0.00%      9,418.09  1.75% 10,879.79  1.70% 11,269.18 1.63% 

รายได้อ่ืน       22,948.15  2.03%        29,308.94  2.30% 24,373.51 1.78%      5,008.56  0.93%      4,380.33  0.69% 3,654.70 0.53% 

รวมรายได้  1,129,631.52  100.00%   1,276,410.92  100.00% 1,368,711.52 100.00%  537,003.86  100.00%  638,202.27  100.00% 693,457.25 100.00% 

ค่าใช้จ่าย                  

ต้นทนุกิจการโรงพยาบาล     845,963.38  74.89%    938,594.17  73.53% 1,011,883.07 73.93%   372,531.61  69.37% 430,304.33  67.42% 477,967.15 68.93% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย       30,956.25  2.74%       37,897.44  2.97% 39,244.49 2.87%    10,504.29  1.96%    10,425.52  1.63% 13,395.94 1.93% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร     163,008.85  14.43%      173,383.24  13.58% 183,824.08 13.43%     78,294.99  14.58%     89,450.59  14.02% 95,466.77 13.77% 

รวมค่าใช้จ่าย  1,039,928.49  92.06%  1,149,874.86  90.09% 1,234,951.64 90.23%   461,330.90  85.91% 530,180.77  83.07% 586,829.87 84.62% 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้       89,703.04  7.94%      126,536.06  9.91% 133,759.88 9.77%     75,672.97  14.09%     108,021.50  16.93% 106,627.38 15.38% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน       11,282.78  1.00%         7,609.88  0.60% 6,932.26 0.51%       4,689.10  0.87% 2,504.36  0.39% 3,615.67 0.52% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       78,420.26  6.94%    118,926.18  9.32% 126,827.62 9.27%     70,983.87  13.22%    105,517.14  16.53% 103,011.71 14.85% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้       16,782.61  1.49%    23,528.97  1.84% 25,189.61 1.84%     12,155.13  2.26%       18,932.20  2.97% 18,672.28 2.69% 

ก าไรสุทธิ       61,637.64  5.46%     95,397.21  7.47% 101,638.01 7.43%     58,828.74  10.95%       86,584.94  13.57% 84,339.43 12.16% 
การแบง่ปันก าไร 
สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ       61,091.48  5.41% 

          
94,398.13  7.39% 101,492.46 7.42% 58,828.74 10.95% 

           
86,584.94  13.57% 84,339.43 12.16% 

สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย            546.17  0.05% 999.08 0.08% 145.55 0.01% - - - - - - 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) 0.11  0.17  0.18  0.17   0.15    0.15  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ล้านหุ้น)  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

570.67 570.67 570.67 570.67 570.67 570.67 489.26 535.00 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 สว่นที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้าที่   142   ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั 

งบกระแสเงินสด  (ปี 2556, ปี 2557 และ ปี 2558) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

รายการ 2556 2557  2558 2556 2557  2558 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
ก าไรกอ่นภาษี 78,420.26  118,926.18  126,827.63 70,983.87  105,517.14  103,011.71 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)           
จากกิจกรรมด าเนินงาน           
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 85,535.85  79,381.78  75,643.58 23,917.04  24,596.76  27,416.52 
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู(โอนกลับ) (912.67) 867.78  504.40 170.14  1,178.93  518.56 
    การปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 116.16  152.36  123.66 86.43  155.25  118.89 
    ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์ (1,214.12) (4,120.29) (562.52) (773.96) (1,194.25) (471.13) 
    ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,079.45  227.54  120.25 1,026.98  178.86  32.86 
    ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่่ายตัดจ่าย 2.09  - - 2.05  - - 
    ค่าใช้จ่ายในการตดัจ าหน่ายภาษีเงนิได ้ - - 11,913.95 - - 0.77 
    ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,577.03  1,599.50  1,656.74 841.29  665.37  741.41 
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย - -  (9,418.09) (10,879.79) (11,269.18) 
    ดอกเบ้ียรับ (1,789.68) (1,074.66) (592.25) (1,533.17) (497.12) (193.12) 
    ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 11,282.78  7,609.88  6,932.26 4,689.10  2,504.37  3,615.67 

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์           
และหนี้สินด าเนนิงาน 175,097.14  203,570.06  222,567.69 89,991.68  122,225.50  123,522.97 
สินทรัพย์ด าเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)            
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ (19,161.99) (75,680.45) 6,026.42 (12,330.11) (56,898.26) 15,410.70 
    ยาเวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ (713.34) (1,166.17) (5,049.56) (0.92) 114.42  (3,275.37) 
    สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 325.35  301.17  (1,320.78) (148.53) (723.23) (42,566) 
    สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ (3,379.95) (305.46) (632.75) (3,210.00) 675.96  (872.29) 
หนี้สินด าเนนิงานเพิม่ขึน้           
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 5,855.51  24,062.44  28,492.16 5,097.09  21,624.02  20.988.93 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 254.15  315.97  (2,713.00) 106.68  179.11  (1,898.00) 
    จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - - (198.86) - - (98.76) 
เงินสดจากกิจการด าเนินงาน 158,276.87  151,097.57  247,171.32 79,505.89  87,197.53  153,735.60 
จ่ายภาษีเงินได ้ (15,508.09) (23,156.94) (22,657.96) (8,121.08) (15,513.79) (16,667.68) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 142,768.78  127,940.62  224,513.36 71,384.81  71,683.74  137,067.93 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน            

    ดอกเบ้ียรับ 1,918.10  1,219.36  625.90 1,670.76  670.22  193.12 
    เงินลงทนุชั่วคราวลดลง  40,000.00  - - 40,000.00  - - 
   เงินลงทนุระยะยาวเพิ่มขึน้ - (40,500.00) (556.83) - (40,500.00) - 
    ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (67.65) - - - - - 
    ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (66,518.62) (163,305.84) (160,731.19) (45,206.17) (152,655.72) (133,195.92) 
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (1,685.42) (542.07) (234.19) - - - 
    ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,077.49) (95.32) (7,728.94) (332.67) (86.22) (6,145.66) 
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย - - - 9,418.09  10,879.79  11,269.18 
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 1,325.77  6,268.80  564.46 804.94  2,584.50  473.06 
    เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นสามญัจากผู้มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
ของบริษัทย่อย - (31,706.90) 0 - (31,706.90) - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (26,105.32) (228,661.98) (168,060.80) 6,354.94  (210,814.34) (127,406.23) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน           
    เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,444.18) - - - - - 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

รายการ 2556 2557  2558 2556 2557  2558 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้ง -  - - - 2,000.00  20,000.00 
    จ่ายคืนเงินเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้อง - - - - - (22,000.00) 
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 29,000.00  172,000.00  76,500.00 - 172,000.00  65,500.00 
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (66,550.00) (69,096.00) (73,506.00) (36,000.00) (36,600.00) (25,550.00) 
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,273.99) (5,542.76) (5,427.80) (840.70) (2,713.26) (2,520.98) 
    จ่ายเงินปันผล (16,088.26) (36,390,793) (11,383.19) (16,091.09) (36,392,921) (11,385.65) 
    จ่ายเงินปันผลแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย (501.91) (552.21) (45.62) - - - 
    จ่ายดอกเบ้ีย (11,102.93) (6,893.22) (6,089.60) (4,748.24) (1,986.68) (3,220.31) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (68,961.26) 53,525.02  (19,952.20) (57,680.02) 96,307.14  20,823.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 47,702.20  (47,196.34) 36,500.36 20,059.73  (42,823.46) 30,484.76 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 96,180.36  143,882.56  96,686.23 62,396.26  82,455.98  39,632.53 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 143,882.56  96,686.23  133,186.59 82,455.98  39,632.53  70,117.29 

 

13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.27 1.18 1.10 1.56 1.36 0.99 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.14 1.07 0.99 1.46 1.28 0.93 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.64 0.51 0.76 0.74 0.63 0.87 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) * 10.30 8.06 7.12 8.79 6.68 6.00 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 35.45 45.30 51.27 41.51 54.61 60.80 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เท่า) * 36.06 38.68 37.15 40.02 47.13 45.20 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 10.12 9.44 9.82 9.12 7.75 8.08 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า (เท่า) * 5.75 5.62 4.82 6.40 5.75 4.43 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วัน) 63.49 64.99 75.78 57.03 63.53 82.41 

วงจรเงินสด (วัน) (17.93) (10.26) (14.69) (6.40) (1.17) (13.54) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)       

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 23.56% 24.74% 24.73% 28.71% 30.92% 29.56% 

อัตราต้นทุนการบริการ (%) 76.44% 75.26% 75.27% 71.29% 69.08% 70.44% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.03% 7.80% 8.14% 11.72% 14.89% 13.51% 

อัตราก าไรอื่น (%) 2.03% 2.30% 1.78% 2.69% 2.39% 2.15% 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 159.16% 101.11% 167.85% 94.33% 66.36% 128.55% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 5.46% 7.47% 7.43% 10.95% 13.57% 12.16% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) * 8.10% 11.84% 11.75% 8.53% 11.77% 10.59% 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) * 8.07% 10.46% 9.76% 9.15% 11.41% 9.42% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) * 22.80% 25.10% 21.81% 19.43% 21.96% 17.53% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) * 1.02 1.06 1.00 0.65 0.67 0.61 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)       

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.58 0.59 0.18 0.39 0.45 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 7.95 16.63 19.30 16.14 43.13 29.49 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า) 0.94 0.40 0.84 0.73 0.24 0.67 

อัตราการจา่ยเงินปันผล (%) 26.27% 75.98% 11.25% 27.28% 82.84% 13.53% 

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผ่านมา 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร                  
รวมท้ังสิ้นจ านวน 3 โรงพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” โดยให้การรักษาพยาบาล                                      
ทุกสาขาโรค ด าเนินงานโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง                        
และเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานสากล กลุ่มโรงพยาบาลประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อย                                
ซึ่งได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.43 ของหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  ในปี 2557 ),                                           
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์  จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.56  ของหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในปี   2557) และ                                                 
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ในปี พ.ศ. 2554) 

กลุ่มโรงพยาบาลมีช่องทางในการจัดหาแพทย์และพยาบาลผ่านเครือข่ายของผู้บริหาร และมีการผลิต
พนักงานผู้ช่วยพยาบาลผ่านโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) นอกจากนี้  ในส่วนของยาและเวชภัณฑ์                                       
บริษัทฯ ท าการจัดซื้อจากผู้ผลิตยาและผู้แทนจ าหน่ายรายใหญ่ภายในประเทศเกือบท้ังหมด กลุ่มลูกค้า 2 ประเภทหลัก 
คือ  1) กลุ่มลูกค้าท่ัวไปซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง (Non-Capitation)  และ 2) กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายโครงการ
ภาครัฐ (Capitation) โดยในปี พ.ศ. 2558 รายได้  995.13 ล้านบาทมาจากกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้า
เหมาจ่ายโครงการภาครัฐ มีรายได้ 349.21 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย โครงการประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าและโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ท้ังนี้สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ัวไป และลูกค้าเหมาจ่าย
เปลี่ยนแปลง จาก  355.59 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ  ท่ีต้องการขยายฐานลูกค้าท่ัวไป 
ให้มีจ านวนมากข้ึนโดยการท าตลาดอย่างสม่ าเสมอ 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลเท่ากับ 
1,129.63 ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับร้อยละ 10.08 โดยมีอัตราก าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 23.56 
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 21.14 ในปี พ.ศ. 2555 อัตราก าไรข้ันต้นท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เป็นผลจากกลุ่มโรงพยาบาล มุ่งเน้น
การเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่งผลให้รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม รวมท้ังการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้ ปี พ.ศ. 2556 กลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีอัตราก าไรข้ันต้นสูงข้ึน 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2557 รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลเท่ากับ 1,276.41 ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 
2556เท่ากับร้อยละ 12.99 โดยมีอัตราก าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 24.74 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 23.56 ในปี พ.ศ. 
2556 อัตราก าไรข้ันต้นท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เป็นผลจากนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาล ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้า
ท่ัวไป ต้ังแต่ปี 2556 ส่งผลให้รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลวิชัยเวช                               
อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม รวมท้ังการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้ ปี พ.ศ. 2557                          
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีอัตราก าไรข้ันต้นสูงข้ึน 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
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ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลเท่ากับ 1,344.34  ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 
2557เท่ากับร้อยละ 7.80 โดยมีอัตราก าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 24.73 ซึ่งใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีอัตราก าไร
ข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 24.74 จากนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาล ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ัวไปต้ังแต่ปี 2556 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน  ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 193.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.53 ของรายได้จากการให้บริการ  โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อรายได้รวมใน ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับร้อยละ 17.17 
ขณะท่ี ในปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 211.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.94 ของ
รายได้จากการบริการ  ซึ่งเพิ่มข้ึน 17.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.92 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นผลจาก
นโยบายการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่งผลให้ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากข้ึนในทุกด้าน โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร ต่อรายได้รวมในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 16.55 

ในปี พ.ศ. 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 223.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของ
รายได้จากการบริการ  ซึ่งเพิ่มข้ึน 11.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.58 จาก 211.28 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน  เป็นผลจากนโยบายการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่งผลให้ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากข้ึนในทุกด้าน โดยมี
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต่อรายได้รวมในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 16.30                                                                   

จากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2555 และ
ความสามารถในการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์  การเสนอบริการใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ
และความพร้อมด้านการเพิ่มบุคคลากรทางการแพทย์  การมุ่งพัฒนาการให้บริการท่ีเป็นเลิศ รวมท้ังการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ก าไรสุทธิของกลุ่มโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อ ง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 โดยก าไรสุทธิเท่ากับ 61.64 ล้านบาท  95.40 ล้านบาท และ 101.64 ล้านบาท 
ตามล าดับหรือคิดเป็นร้อยละ 5.46   ,7.47  และ 7.43 ของรายได้รวมตามล าดับ  

แผนภาพแสดงรายได้รวม ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในช่วงปี 2556 –2558 

 

พนับาท 
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ในปี  พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,123.42 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2555 
จ านวน 22.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 สาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน จ านวน 
7.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.65 เป็นผลมาจากการเติบโตของผลประกอบการ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เพิ่มข้ึน จ านวน 19.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.46 เป็นผลมาจากการขยายฐานลกูหนี้กลุม่เอกชน ส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้การค้าท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 0.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.59 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการบริการและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน จ านวน 6.12 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 47.11 เป็นผลมาจากการลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการให้บริการคนไข้  ส่วนหนี้สินรวม มีจ านวน 
330.60 ล้านบาท ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 22.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.39 โดยหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมลดลง จ านวน 36.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.24 เป็นผลมาจากการช าระคืนเงินกู้ตามสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,296.15 ล้านบาท เพิ่มข้ึน
จากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 172.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.38 สาเหตุมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มข้ึน                        
จ านวน 74.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.57 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางบิลของหน่วยงาน
ราชการส่งผลให้ลูกหนี้กลุ่มราชการไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด รวมถึงจากการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเอกชน                                     
ขณะท่ียา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 1.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.25 เป็นผลมาจากการเติบโต
ของรายได้จากการบริการ รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด จ านวน 40.50 ล้าน
บาท และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มข้ึน 109.54 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวม มีจ านวน 476.45 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
พ.ศ. 2556 จ านวน 145.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.12 โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 103.80 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.48 เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มข้ึน 97.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
119.29 เพื่อใช้ ในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าท่ัวไป สอดคล้อง
กับนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาลท่ีมุ่งเน้นการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,445.56 ล้านบาท เพิ่มข้ึน
จากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 149.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.53 สาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเพิ่มข้ึน จ านวน 36.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.74 รวมถึงยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 
4.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.90 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการบริการ และท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เพิ่มข้ึน 123.81 ล้านบาท จากการขยายอาคารเพิ่มเติมเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าท่ัวไปตามนโยบายบริษัทฯ  ขณะท่ี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจ านวน 6.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.41 ส่วนหนี้สินรวม มีจ านวน 535.67 
ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 59.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.43 โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน 
จ านวน 51.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.91 เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มข้ึน 53.66 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 29.28  
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แผนภาพแสดงสินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 1,129.63 ล้านบาท และ 1,276.41                        
ล้านบาท ตามล าดับ ปี พ.ศ. 2556 อัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 10.08 และ ปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการ
เติบโต ร้อยละ 12.99 จากปี พ.ศ. 2556 

ส าหรับปี พ.ศ. 2556 รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เพิ่มข้ึน 103.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
10.08 จากจ านวน 1,026.21 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 1,129.63 ล้านบาท โดยรายได้ร้อยละ 97.97                                            
เป็นรายได้จากการบริการ   ปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการบริการเพิ่มข้ึน 97.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.71                                    
จากรายได้จากการบริการในงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีจ านวน 1,008.71 ล้านบาท เป็น 1,106.68 ล้านบาท                                                              
สัดส่วนรายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปต่อกลุ่มลูกค้าเหมาจ่าย ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 72.14 : 27.86  

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เพิ่มข้ึน 146.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
12.99 จากจ านวน 1,129.63 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 1,276.41 ล้านบาท โดยรายได้ร้อย ละ 97.70                                            
เป็นรายได้จากการบริการ   ปี พ.ศ. 2557 รายได้จากการบริการเพิ่มข้ึน 140.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.69                                   
จากรายได้จากการบริการในงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีจ านวน 1,106.68 ล้ านบาท เป็น 1,247.10 ล้านบาท                                                              
สัดส่วนรายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปต่อกลุ่มลูกค้าเหมาจ่าย ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 71.49 : 28.51 

ส าหรับปี พ.ศ. 2558 รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เพิ่มข้ึน 92.30 ล้านบาทหรือคิดเป็น                                   
ร้อยละ 7.23 จากจ านวน 1,276.41 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 1,368.71 ล้านบาท โดยรายได้                                      
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ร้อยละ 98.22 เป็นรายได้จากการบริการ   ปี พ.ศ. 2558 รายได้จากการบริการเพิ่มข้ึน 97.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น                     
ร้อยละ 7.80 จากรายได้จากการบริการในงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีจ านวน 1,247.10 ล้านบาท เป็น 1,344.34 ล้าน
บาท  สัดส่วนรายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปต่อกลุ่มลูกค้าเหมาจ่าย ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 74 : 26   ปี พ.ศ. 2558  
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีรายได้จากการบริการเพิ่มข้ึน 56.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.30 จาก 
329.28 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 386.23 ล้านบาท และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อยน้อย มีรายได้จาก
การบริการเพิ่มข้ึน  55.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.92 จาก 622.94 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น 
678.53 ล้านบาท และรายได้จากการบริการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สุมทรสาคร ลดลง  3.68  ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 1.22 จาก 302.74 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น 299.06 ล้านบาท การเพิ่มข้ึนของรายได้จากการ
บริการเป็นผลจากกลุ่มโรงพยาบาลได้มีเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล และการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไปด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์  การเสนอบริการใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและความพร้อมด้านการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์  
การมุ่งพัฒนาการให้บริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อรองรบัการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าท่ัวไป 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกตามประเภทลูกค้า 

โรงพยาบาล 
2556 2557 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ       

รายได้ Capitation 308,340.53 27.86% 355,587.17  28.51% 349,209.02 25.98% 

รายได้ Non-Capitation 798,342.84 72.14% 891,514.81  71.49% 995,128.99 74.02% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,106,683.37 100.00% 1,247,101.98  100.00% 1,344,338.02 100.00% 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แบ่งตามประเภทลูกค้า 

โรงพยาบาล 
2556 2557 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย           

รายได้ Capitation   208,567.18  19% 242,989.71  19% 240,478.85 18% 

รายได้ Non-Capitation   314,010.04  28% 379,952.43  30% 438,054.52 32% 

รวมรายได้จากการให้บริการ   522,577.22  47% 622,942.14  50% 678,533.37 50% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม             

รายได้ Capitation        1,188.95  0% 757.81  0% 2,329.44 0% 

รายได้ Non-Capitation   299,601.89  27% 328,522.02  26% 383,902.04 28% 

รวมรายได้จากการให้บริการ   300,790.84  27% 329,279.83  26% 386,231.48 28% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร             

รายได้ Capitation     98,584.40  9% 111,839.65  9% 106,400.73 8% 

รายได้ Non-Capitation   200,470.11  18% 190,901.53  15% 192,665.06 14% 

รวมรายได้จากการให้บริการ   299,054.51  27% 302,741.18  24% 299,065.79 22% 

รวมรายได้จากการให้บริการก่อน  1,122,422.57  100% 1,254,963.15  100% 1,363,830.65 100% 
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โรงพยาบาล 
2556 2557 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หักรายการระหว่างกัน 

หักรายการระหว่างกัน      15,739.19    7,861.17    19,492.63  

รายได้จากการให้บริการของ 
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  1,106,683.38    1,247,101.98    1,344,338.02  

*  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ออกจากระบบประกันสังคม ต้ังแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 

แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ของลูกค้าแต่ละประเภทในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

1. รายได้ของลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation)  

แบ่งออกเป็น 3 คือโครงการประกันสังคม, โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และโครงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากโครงการภาครัฐรวม 308.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.86                         
ของรายได้จากการบริการ   โดยโครงการประกันสังคมมีรายได้สูงสุด 273.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.69                       
รองลงมาคือ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 25.84 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 2.33 และโครงการประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีรายได้ลดลง 24.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.62            
จาก 33.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.36 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 9.29 ล้านบาท                   
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.84 ของรายได้บริการ ปี พ.ศ. 2556 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2557 รายได้จากโครงการภาครัฐรวม 355.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.51                         
ของรายได้จากการบริการ   โดยโครงการประกันสังคมมีรายได้สูงสุด 324.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.02                       
รองลงมาคือ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 25.04 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 และโครงการประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีรายได้ลดลง 3.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.20            



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   151   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   

จาก 9.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.84 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 6.02 ล้านบาท                   
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.48 ของรายได้บริการ ปี พ.ศ. 2557 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 รายได้จากโครงการภาครัฐลดลง 6.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.80 จาก 355.59                 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.51 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 349.21 ล้านบาท      
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.98 ของรายได้จากการบริการ   โครงการประกันสังคมมีรายได้ลดลง 4.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.43 จาก 324.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.02 ของรายได้จากการบริการ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น  
319.90 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 23.80 ของรายได้จากการบริการ เป็นผลจากจ านวนผู้ประกันตนใช้บริการท่ี
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และโรงพยาบาล วิชัยเวชฯ สมุทรสาครลดลง  รองลงมาคือ โครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ามีสัดส่วนใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยเพิ่มข้ึน 1.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.59 จาก 25.04 
ล้านบาท หรือคิดเป็น    ร้อยละ 2.01 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 26.19 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.95 ในปี 
พ.ศ. 2558 ประกอบกับภาครัฐ มีนโยบายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีรายได้ลดลง 2.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.17 จาก 6.02 ล้านบาท 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 3.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
0.23 ของรายได้บริการ ปี พ.ศ. 2558 

ท้ังนี้  รายได้เหมาจ่ายโครงการภาครัฐอาจมีการแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ส าคัญต่างๆ                      
ท่ีระบุในเง่ือนไขสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับท่ีหน่วยงานภาครัฐใช้กับโรงพยาบาล
คู่สัญญาท่ัวไป โดยปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบกับรายได้ ได้แก่ อัตราเหมาจ่ายต่อคนท่ีก าหนดตามโครงการสุขภาพของ
ภาครัฐ จ านวนผู้ประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนกับโรงพยาบาล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการเกิด การตาย การย้ายถ่ินฐาน                         
และการออกนอกระบบ เป็นต้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ของโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง                            
และโรคภาระเสี่ยงของผู้ประกันตนดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

แผนภาพแสดงรายได้ของลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

พนับาท 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   152   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   

2. รายได้ของลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation)  

ประกอบด้วยรายได้จากผู้ป่วยนอก และรายได้จากผู้ป่วยใน ส าหรับในปี พ.ศ. 2556 รายได้กลุ่มลูกค้า
ท่ัวไป มีจ านวน 798.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 72.14  ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยนอก 
439.55 ล้านบาท และรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยใน 358.80  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 39.72 และ 32.42 
ตามล าดับ รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปปี พ.ศ. 2556 เพิ่มข้ึน 81.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.43 โดยรายได้จากลูกค้า
ท่ัวไปประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มข้ึน 37.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.43  ขณะท่ีรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วย
ในเพิ่มข้ึน 44.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.98  ตามล าดับ การเพิ่มข้ึนของรายได้จากการบริการเป็นผลจากกลุ่ม
โรงพยาบาลเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และกลุ่มโรงพยาบาลได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการขยายตลาด
กลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่งผลให้รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปเติบโตข้ึน เป็นปัจจัยท่ีท าให้สัดส่วนลูกค้าท่ัวไป ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มข้ึน   
จาก 71.03 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 72.14 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 

รายได้อื่น ปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน 22.95 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 5.45 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.14                      
จาก 17.50 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2557 รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปมีจ านวน 891.52 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 71.49  
ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยนอก 468.30 ล้านบาท และรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยใน 
423.22  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 37.55 และ 33.94 ตามล าดับ รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปปี พ.ศ. 2557 เพิ่มข้ึน 93.17                 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.67 โดยรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มข้ึน 28.75 ล้านบาทหรือคิดเป็น                      
ร้อยละ 6.54  ขณะท่ีรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มข้ึน 64.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.95 
ตามล าดับการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการบริการเป็นผลจากกลุ่มโรงพยาบาลได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการขยายตลาดกลุ่ม
ลูกค้าท่ัวไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเพิ่มบุคคลากรทางการแพทย์  และการมุ่งพัฒนาการให้บริการท่ีเป็น
เลิศ และการเสนอบริการใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 

รายได้อื่น ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 29.31 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 6.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.71 
จาก 22.95 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปมีจ านวน 995.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 74.02  
ประกอบด้วยรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยนอก 495.67 ล้านบาท และรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยใน 
499.46  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.87 และ 37.15 ตามล าดับ รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปปี พ.ศ. 2558 เพิ่มข้ึน 
103.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.62 โดยรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มข้ึน 27.37 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.85 ขณะท่ีรายได้จากลูกค้าท่ัวไปประเภทผู้ป่วยในเพิ่มข้ึน 76.24 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.01 
ตามล าดับการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการบริการเป็นผลจากกลุ่มโรงพยาบาลได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการขยายตลาดกลุ่ม
ลูกค้าท่ัวไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเพิ่มบุคคลากรทางการแพทย์  และการมุ่งพัฒนาการให้บริการท่ีเป็น
เลิศ และการเสนอบริการใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และ
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดให้บริการคลินิกเท่ียงคืน  

รายได้อื่น ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 24.37 ล้านบาท ลดลง 4.94  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.86 จาก 
29.31 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 รายได้อื่น ประกอบด้วย 1) ค่าเล่าเรียนผู้ช่วยพยาบาล  2) รายได้ค่าเช่าตลาดในพื้นท่ี
ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร   3) รายได้ค่าเช่าพื้นท่ีอาคาร   4) รายได้ดอกเบ้ียรับ 5) อื่นๆ  ซึ่งรายได้อื่นส่วน



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
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ใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าตลาดและค่าน้ า ค่าไฟตลาด 7.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.30 ของรายได้อื่น 
เพิ่มจากปี 2557 ท่ีมีจ านวน 7.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.94 ของรายได้อื่น รองลงมาได้แก่ รายได้ค่าเล่าเรียน
พนักงานผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 3.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.54 ของรายได้อื่น ลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีจ านวน 4.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.83 ของรายได้อื่น และรายได้ค่าเช่าพื้นท่ีอาคาร มูลค่า 
2.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.65 ของรายได้อื่น เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีจ านวน 2.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.40 ของรายได้อื่น  

แผนภาพแสดงรายได้ของลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

ต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และเงินเดือนบุคลากร    
ทางการแพทย์ โดยในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน 845.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.44 ของรายได้จากการบริการ
ประกอบด้วย ต้นทุนยาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ลดลงจากร้อยละ 14.31ในงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 
13.21 ค่าแพทย์ ลดลงจากร้อยละ 21.64 เป็นร้อยละ 21.44 ค่าตอบแทนพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี  ลดลงจากร้อยละ 
17.49  เป็นร้อยละ 16.15  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้บริการลดลงจากร้อยละ 15.77 เป็นร้อยละ14.99 จากการบริหาร
จัดการต้นทุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราการขยายตัวของต้นทุนการให้บริการ
เท่ากับร้อยละ 6.35 ซึ่งต่ ากว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากการบริการซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 9.71  ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ประกอบกับการเติบโตของรายได้กลุ่มคนไข้ท่ัวไป ส่งผลให้อัตราก าไรข้ันต้นของกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวสูงข้ึนเป็น   
ร้อยละ 23.56 จากร้อยละ 21.14 ในงวดเดียวกันของปีก่อน 

ต้นทุนการให้บริการในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 938.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.26 ของรายได้จาก             
การบริการประกอบด้วย ต้นทุนยาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ลดลงจากร้อยละ 13.21 ในงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น                              

พนับาท 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   154   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   

ร้อยละ 12.63 ค่าแพทย์ ลดลงจากร้อยละ 20.44 เป็นร้อยละ 20.29 ค่าตอบแทนพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี  ลดลงจาก                           
ร้อยละ 16.15  เป็นร้อยละ 15.08  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้บริการลดลงจากร้อยละ 14.99 เป็นร้อยละ 14.00  

ในปี พ.ศ. 2557 ต้นทุนการให้บริการท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ ค่าแพทย์จ านวน 253.04 ล้านบาท หรือคิดเป็น                  
ร้อยละ 20.29 ของรายได้จากการบริการ ขณะท่ีปี พ.ศ. 2556 ค่าแพทย์มีมูลค่า 226.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
20.44รองลงมาคือ ค่าตอบแทนพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 188.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.08                      
ขณะท่ีปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 178.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.15 และค่าใช้จ่ายในการบริการ ปี พ.ศ. 2557                        
มีจ านวน 174.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.00 ขณะท่ี ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 165.92 ล้านบาท หรือคิดเป็น                                 
ร้อยละ 14.99 

ต้นทุนการให้บริการในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 1,011.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.27 ของรายได้จาก             
การบริการประกอบด้วย ต้นทุนยาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ เพิ่มข้ึน จากร้อยละ 12.63  ในงวดเดียวกันของปีก่อน
เป็นร้อยละ 20.84 ค่าแพทย์ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 20.29 เป็นร้อยละ 20.48 ค่าตอบแทนพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี  เพิ่มข้ึน                     
จากร้อยละ 15.08  เป็นร้อยละ 15.21  ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการให้บริการลดลงจากร้อยละ 14.00 เป็นร้อยละ 13.65  

ในปี พ.ศ. 2558 ต้นทุนการให้บริการท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ ค่าแพทย์จ านวน 275.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น                  
ร้อยละ 20.48 ของรายได้จากการบริการ ขณะท่ีปี พ.ศ. 2557 ค่าแพทย์มีมูลค่า 253.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
20.29รองลงมาคือ ค่าตอบแทนพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 204.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.21                      
ขณะท่ีปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 188.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.08 และค่าใช้จ่ายในการบริการ ปี พ.ศ. 2558                        
มีจ านวน 183.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.65 ขณะท่ี ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 174.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น                                 
ร้อยละ 14.00 

จากการบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราการ
ขยายตัวของต้นทุนการให้บริการเท่ากับร้อยละ 7.81 ซึ่งสอดคล้องอัตราการเติบโตของรายได้จากการบริการซึ่งอยู่ท่ี 
ร้อยละ 7.80  ในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับการเติบโตของรายได้กลุ่มคนไข้ท่ัวไป ส่งผลให้อัตราก าไรข้ันต้นของกลุ่ม
โรงพยาบาลมีสัดส่วนใกล้เคียงเป็นร้อยละ 24.73 จากร้อยละ 24.74 ในงวดเดียวกันของปีก่อน 

แผนภาพแสดงต้นทุนการให้บริการ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

พนับาท 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   155   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าวารสาร
สิ่งพิมพ์ ค่าสาธารณูปโภคของฝ่ายสนับสนุนธุรกิจหลัก และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เป็นต้น ค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ านวน 193.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.17 ของรายได้รวม ลดลง 3.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60 จาก 197.13 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน   

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2556 มีจ านวน 30.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.74 เพิ่มข้ึน 1.08 ล้านบาท                        
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61 ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายขายจ านวน 15.37                  
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.36 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นร้อยละ 49.64 ของค่าใช้จ่ายในการขาย รองลงมา ได้แก่     
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 6.59 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.29 ของค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน 163.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.43 ของรายได้รวม                      
มีจ านวนลดลง 4.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.54 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยค่าตอบแทนพนักงาน 
107.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.51 ของรายได้รวม หรือร้อยละ 65.87 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ
รองลงมาคือ  ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 20.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนท่ีมีจ านวน 20.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของรายได้รวม ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี พ.ศ. 
2556 ท่ีลดลงนั้น เป็นผลจากการท่ีกลุ่มโรงพยาบาล สามารถควบคุมค่าใช้จ่ ายต่างๆ อย่างเข้มงวดท าให้การบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ านวน 211.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.55 ของรายได้
รวม เพิ่มข้ึน 17.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.92 จาก 193.97 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน   

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2557 มีจ านวน 37.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.97 เพิ่มข้ึน 6.94 ล้านบาท                        
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.42 จาก 30.96 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน   ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายขายจ านวน 15.90 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.25 ของรายได้รวม หรือคิดเป็น
ร้อยละ 41.95 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีมูลค่า 15.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1.36 หรือคิดเป็นร้อยละ 49.64 ของค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นผลจากการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตลาดใน
กลุ่มลูกค้าท่ัวไป รองลงมา ได้แก่ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 12.52 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.98 ของ
รายได้รวมหรือคิดเป็นร้อยละ 33.03 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีมูลค่า 6.59 
ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของรายได้รวมในงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.29 ของค่าใช้จ่ายใน
การขายเป็นผลจากนโยบายการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่งผลให้ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากข้ึนในทุกด้าน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 173.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.58 ของรายได้รวม                      
มีจ านวนเพิ่มข้ึน 10.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.36 จาก 163.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.43 ของ
รายได้รวม ในงวดเดียวกันของปีก่อน   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยค่าตอบแทนพนักงาน 117.57 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.21 ของรายได้รวม หรือร้อยละ 67.81 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขณะท่ีงวดเดียวกันของปีก่อน
ค่าตอบแทนพนักงานเท่ากับ 107.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.51 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นเป็นร้อยละ 65.87 
ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรองลงมาคือ ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 16.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของรายได้รวม 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
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ซึ่งลดลง จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีจ านวน 20.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.79 ของรายได้รวม ท้ังนี้ค่าใช้จ่าย                        
ในการขายและบริหาร ปี พ.ศ. 2557 ท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลจากค่าธรรมเนียมตลาดหลักท รัพย์ ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าท่ัวไป 

ปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ านวน 223.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.30 ของรายได้
รวม เพิ่มข้ึน 11.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.58 จาก 211.28 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน   

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2558 มีจ านวน 39.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87 ของรายได้รวม เพิ่มข้ึน 
1.34 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 3.54 จาก 37.90 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน   ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายขายจ านวน 16.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของรายได้รวม 
หรือคิดเป็นร้อยละ 42.51 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีมูลค่า 15.91 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.98 ของค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นผลจากการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับ
การขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าท่ัวไป รองลงมา ได้แก่ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 11.80 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.87 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นร้อยละ 33.08 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ี
มีมูลค่า 12.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.98 ของรายได้รวมในงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.03 
ของค่าใช้จ่ายในการขายเป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวดท าให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 183.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.43 ของรายได้รวม                      
มีจ านวนเพิ่มข้ึน 10.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.03 จาก 173.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.58 ของ
รายได้รวมในงวดเดียวกันของปีก่อน   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยค่าตอบแทนพนักงาน 118.83 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.68 ของรายได้รวม หรือร้อยละ 64.65 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขณะท่ีงวดเดียวกันของปีก่อน
ค่าตอบแทนพนักงานเท่ากับ 117.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.22 ของรายได้รวม หรือร้อยละ 67.81 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและรองลงมาคือ ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 16.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของรายได้รวม ซึ่ง
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีจ านวน 16.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของรายได้รวม ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร ปี พ.ศ. 2558 ท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลจากค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และ
การเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าท่ัวไป 

แผนภาพแสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   157   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ปี พ.ศ. 2556 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ มี
จ านวน 89.70 ล้านบาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 7.94 ของรายได้รวม เพิ่มข้ึน 56.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 166.88 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน ท้ังนี้เป็นผลจากการมุ่งขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไปส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาล มีรายได้จากการ
บริการคนไข้ท่ัวไป เพิ่มข้ึน 81.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.43 และรายได้จากการบริการเพิ่มข้ึน 97.97 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.71 ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงจากร้อยละ 98.40 ของรายได้จากการบริการใน
งวดเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 93.97 ของรายได้จากการบริการ 

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ มีจ านวน 126.54 ล้านบาทหรือคิดเป็น                          
ร้อยละ 9.91 ของรายได้รวม เพิ่มข้ึน 36.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 41.07 จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีจ านวน                  
89.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 ของรายได้รวม ท้ังนี้เป็นผลจากการมุ่งขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไปส่งผลให้                      
กลุ่มโรงพยาบาล มีรายได้จากการบริการคนไข้ท่ัวไป เพิ่มข้ึน 93.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.67 และรายได้                              
จากการบริการเพิ่มข้ึน 140.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.69 ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการ                        
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงจาก                            
ร้อยละ 93.97 ของรายได้จากการบริการในงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 92.20 ของรายได้จากการบริการ 

ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ มีจ านวน 133.76 ล้านบาทหรือคิดเป็น                          
ร้อยละ 9.77 ของรายได้รวม เพิ่มข้ึน 7.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.71 จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีจ านวน                  
126.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.91 ของรายได้รวม ท้ังนี้เป็นผลจากการมุ่งขยายตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไปส่งผลให้                      
กลุ่มโรงพยาบาล มีรายได้จากการบริการคนไข้ท่ัวไป เพิ่มข้ึน 103.62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.62 และรายได้                              
จากการบริการเพิ่มข้ึน 97.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.80 ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการ                        
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงจาก                            
ร้อยละ 92.20 ของรายได้จากการบริการในงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 91.87 ของรายได้จากการบริการ 

แผนภาพแสดงก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  

 

พนับาท 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   158   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   

ก าไรสุทธิ 

 ก าไรสุทธิของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในปี พ.ศ. 2556 ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึน 49.06 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 389.98 จาก 12.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.23 ของรายได้รวม ในช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เป็น 61.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของรายได้รวม โดยก าไรสุทธิผันแปรตามรายได้ของกลุ่ม
โรงพยาบาลท่ีเพิ่มข้ึน 103.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.08 จาก 1,026.21 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน
เป็น 1,129.63 ล้านบาท และสัดส่วนต้นทุนบริการท่ีลดลงจากร้อยละ 78.86 ของรายได้จากการบริการในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 76.44 ของรายได้บริการปี พ.ศ. 2556 รวมท้ังสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ี
ลดลงจากร้อยละ 19.54 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 17.53 ของรายได้จากการ
บริการปี พ.ศ. 2556 ประกอบกับต้นทุนทางการเงินและดอกเบ้ียจ่ายลดลง 5.41 ล้านบาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 32.41 
จาก 16.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.65 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 11.28 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของรายได้จากการบริการ ปี พ.ศ. 2556  

ปี พ.ศ. 2557 ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึน 33.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.77 จาก 61.64                  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย5.46 ของรายได้รวม ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 95.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.47                
ของรายได้รวม โดยก าไรสุทธิผันแปรตามรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลท่ีเพิ่มข้ึน 146.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ                     
12.99 จาก 1,129.63 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 1,276.41 ล้านบาท และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารท่ีลดลงจากร้อยละ 17.53 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 16.94 ของรายได้                           
จากการบริการปี พ.ศ. 2557 ประกอบกับต้นทุนทางการเงินและดอกเบ้ียจ่ายลดลง 3.67 ล้านบาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 
32.54 จาก 11.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของรายได้จากการบริการในช่ วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 7.61 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.61 ของรายได้จากการบริการปี พ.ศ. 2557  

ปี พ.ศ. 2558 ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพิ่มข้ึน 6.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.54 จาก 95.40                  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 7.47 ของรายได้รวม ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 101.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.43  ของรายได้รวม โดยก าไรสุทธิผันแปรตามรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลท่ีเพิ่มข้ึน 92.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 7.23 จาก 1,276.41 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 1,368.71 ล้านบาท และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารท่ีลดลงจากร้อยละ 16.94 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ 16.60 ของรายได้                           
จากการบริการปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับต้นทุนทางการเงินและดอกเบ้ียจ่ายลดลง 0.68 ล้านบาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 
8.90จาก 7.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.61 ของรายได้จากการบริการในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 6.93 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของรายได้จากการบริการปี พ.ศ. 2558  

จากการปรับกลยุทธ์มุ่ ง เน้ นการขยายตลาดกลุ่ มลูก ค้า ท่ั วไป ด้วยเทคโน โลยีทางการแพทย์                                                               
และการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์  และการมุ่งพัฒนาการให้บริการท่ีเป็นเลิศ ส่งผลให้รายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปของ                                                   
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เติบโตข้ึน 103.62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.62 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน                                                  
ซึ่งรายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไป โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เติบโต 55.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.86 ของ
รายได้ จากการบริการ  โดยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีอัตราก าไรสุทธิสูงสุด เท่ากับร้อยละ 12.16 ของรายได้
รวม ซึ่งลดลงจากร้อยละ 13.57 ในงวดเดียวกันของปีก่อน และรองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม อัตรา
ก าไรสุทธิ  ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 4.96 ของรายได้รวม  เติบโตจากการขาดทุนในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ (0.03)  
ขณะท่ีโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สุมทรสาคร อัตราก าไรสุทธิ ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 2.52 ลดลงจากร้อยละ 5.72 ใน
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งวดเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันภาครัฐมีนโยบายพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประกันสังคม ส่งผลให้รายได้
จากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ลดลง 2.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.23 
เป็นสาเหตุให้โรงพยาบาล วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีอัตราก าไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

แผนภาพแสดงก าไรสุทธิ  ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ท่ีผ่านมา กลุ่มโรงพยาบาลไม่มีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีชัดเจน โดยจะพิจารณาจากความ
จ าเป็นในการใช้เงิน และความต้องการของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติก าหนดนโยบายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้และหักส ารองต่างๆทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆท่ีบริษัทผูกพันอยู่ รวมท้ัง
ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน  ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนก าไร                
จากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 6.03 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีเท่ากับร้อยละ 1.60 เป็นผลจากรายได้จาก                   
การบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.71 ขณะเดียวกัน ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึนร้อยละ 
4.77  

ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.10 ซึ่งเพิ่มข้ึน                          
จาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555  ท่ีเท่ากับร้อยละ 2.03 ซึ่งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนมีสาเหตุจากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน                 
จาก 12.58  ล้านบาทใน ปี พ.ศ. 2555 เป็น 61.64 ในปี พ.ศ. 2556  

ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 7.80 เพิ่มข้ึนจาก              
งวดเดียวกันของปีก่อนท่ีเท่ากับร้อยละ 6.03 เป็นผลจากรายได้จากการบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.69 ขณะเดียวกัน                          
ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.57  
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ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.84 ซึ่งเพิ่มข้ึน                          
จาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556  ท่ีเท่ากับร้อยละ 8.10  ซึ่งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนมีสาเหตุจากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน                  
จาก 61.64  ล้านบาทใน ปี พ.ศ. 2556 เป็น 95.40 ในปี พ.ศ. 2557 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 8.14 เพิ่มข้ึน
จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีเท่ากับร้อยละ 7.80  เป็นผลจากรายได้จากการบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.80 ขณะเดียวกัน                          
ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.40 จากการปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการขยาย
ตลาดกลุ่มลูกค้าท่ัวไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ และการมุ่งพัฒนาการให้บริการ                   
ท่ีเป็นเลิศ และความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.75 ซึ่งลดลง                          
จาก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557  ท่ีเท่ากับร้อยละ 11.84  ซึ่งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นท่ีลดลง เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของทุนหุ้น
สามัญ จาก 535 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 570.67 ล้านบาท และมีสาเหตุจากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน จาก 95.40  ล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2557 เป็น 101.64 ในปี พ.ศ. 2558 

แผนภาพแสดงอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

 

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจ านวน 1,123.42 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 
จ านวน 22.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 สาเหตุมาจาก สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 27.92 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.63 ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน จ านวน 7.70 ล้านบาท หรือ
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คิดเป็นร้อยละ 5.65  เป็นผลมาจากการเติบโตของผลประกอบการ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน จ านวน 19.95 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.46 เป็นผลมาจากการขยายฐานลูกหนี้กลุ่มเอกชน ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าท่ียังไม่ถึง
ก าหนดช าระ ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึน จ านวน 0.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.59 โดยวัสดุสิ้นเปลือง
ทางการแพทย์เพิ่มข้ึน จ านวน 1.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.68 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการ
บริการ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน จ านวน 6.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.11 เป็นผลมาจากการลงทุน
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการให้บริการคนไข้ 

                       สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 1,296.15 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 
172.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.38   สาเหตุมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 27.24 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.38 ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน จ านวน 74.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
63.57 เป็นผลมาจากวิกฤตการณ์การเมือง เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 – ช่วงกลาง ปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ลูกหนี้กลุ่ม
ราชการไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด รวมถึงจากการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเอกชน และยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
เพิ่มข้ึน จ านวน 1.01 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.25  โดยยาและเคมีเวชภัณฑ์เพิ่มข้ึน  จ านวน 1.06 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.93 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการบริการ  

                       สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 1,445.56 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 
149.41ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.53 สาเหตุมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 36.18 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11.39 ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 36.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
37.74 อันเนื่องมาจากการรับเงินจากลูกหนี้ในกลุ่มราชการช่วงปลายปี 2558 และยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึน 
จ านวน 4.93  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.90  โดยยาและเคมีเวชภัณฑ์ เพิ่มข้ึน  จ านวน 4.15 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 28.76 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการบริการ และมีการเพิ่มข้ึนในส่วนของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์จ านวน 123.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยท่ัวไปหลังใหม่ 
ตามนโยบายการขยายกลุ่มลูกค้าท่ัวไปของกลุ่มโรงพยาบาล 

 ในปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 8.07 ,10.46                 
และ 9.76 ตามล าดับ และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่ากับ 1.02 เท่า, 1.06 เท่า และ 1.00 เท่า ตามล าดับ อัน
เนื่องจากบริษัทฯ มกีารใช้ทรัพย์สินในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลูกหน้ีการค้า 

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 ลูกหนี้การค้าสุทธิมีจ านวน 71.11 ล้านบาท ,86.91 ล้านบาท และ 
113.56 ล้านบาท  ตามล าดับ เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.66  ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการเพิ่มข้ึนดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม
รายได้จากการบริการท่ีเพิ่มข้ึน  โดยกลุ่มโรงพยาบาลมีนโยบายก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ประมาณ 60 – 180 วัน 
ข้ึนอยู่กับลูกค้าแต่ละประเภท กล่าวคือ 1) ลูกค้าคู่สัญญาและบริษัทประกัน มีการให้เครดิต  60 วัน, 2) ลูกค้าโครงการ
รัฐและกองทุนทดแทน ยกเว้นโครงการประกันสังคม มีการให้เครดิต 120 วัน และ 3) ลูกค้าประกันสังคมและลูกค้า
โครงการรัฐท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงมีการให้เครดิต 180 วัน ท้ังนี้ ส าหรับลูกหนี้การค้าโครงการประกันสังคมในท่ีนี้นั้น จะ
หมายถึงลูกหนี้ท่ีเกิดจากรายการรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากส านักงานประกันสังคมเพิ่มเติม
เป็นรายกรณี โดยกลุ่มโรงพยาบาลมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยตามงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  เท่ากับ 
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35.45 วัน, 45.30 วัน และ 51.27 วัน ตามล าดับ โดยรายละเอียดของลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 –พ.ศ. 2558 มี
ดังนี้  

ลูกหน้ีการค้า 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ลูกหนี้การค้าท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 54,312.60  75.65% 66,749.98  75.23% 90,954.66 78.49% 

ลูกหนี้ท่ีเกินก าหนดช าระ           

น้อยกว่า 3 เดือน 12,314.44  17.15% 14,986.07  16.89% 15,028.45 12.97% 

3 - 6 เดือน 2,860.52  3.98% 1,894.55  2.14% 4,341.11 3.75% 

6 - 12 เดือน 1,723.75  2.40% 1,764.04  1.99% 3,155.20 2.72% 

มากกว่า 12 เดือน 585.53  0.82% 3,330.17  3.75% 2,401.36 2.07% 

รวม 71,796.84  100.00% 88,724.80  100.00% 115,880.77 100.00% 

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (684.60)   (1,816.07)   (2,320.47)  

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 71,112.24    86,908.73    113,560.30  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้การค้าสุทธิมีจ านวน 71.11 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 40.47 จาก                        
ณ สิ้นปีท่ีแล้ว ซึ่งมีจ านวน 50.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ ลูกหนี้การค้าบริษัทเอกชนท่ีเพิ่มข้ึนจากจ านวน 37.45                     
ล้านบาท เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็น 51.67 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้การค้าประเภทบริษัทคู่สัญญา เป็นผลจากการประชาสัมพันธ์กับบริษัทเพื่อขยายฐานลูกค้าคู่สัญญา ท าให้กลุ่ม
โรงพยาบาลมีลูกหนี้การค้าประบริษัทคู่สัญญาเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ลูกหนี้การค้า แบ่งออกเป็นลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ , 
ค้างช าระน้อยกว่า 3 เดือน ,ค้างช าระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน ,และค้างช าระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน เป็น
จ านวน 54.31ล้านบาท, 12.31 ล้านบาท, 2.86 ล้านบาท และ 1.72 ล้านบาท  ตามล าดับ ในขณะท่ีลูกหนี้ค้างช าระ
มากกว่า12 เดือนข้ึนไป ลดลงจาก 1.47 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 0.59 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้มีการ
ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มโรงพยาบาลลดลงจาก 1.47 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 0.69 ล้านบาทในปี พ.ศ. 
2556  

ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีลูกหนี้อื่น-กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน จ านวน 2.96 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน                    
1.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.14 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก มีภาษีถูกหักของเงินปันผลท่ี                                     
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) จ่ายให้กับบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มข้ึนจ านวน 0.94                    
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.76 ของลูกหนี้อื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ลูกหนี้การค้าสุทธิมีจ านวน 86.91 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.22 จาก                        
ณ สิ้นปีท่ีแล้ว ซึ่งมีจ านวน 71.11 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ ลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการท่ีเพิ่มข้ึนจากจ านวน 
18.41ล้านบาท เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็น 26.58 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้การค้าประเภทประกันสังคมนอกเหนือเหมาจ่าย เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางบิลของ
หน่วยงานราชการส่งผลให้ลูกหนี้กลุ่มราชการไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ท้ังนี้ ลูกหนี้การค้า แบ่งออกเป็นลูกหนี้
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ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ, ค้างช าระน้อยกว่า 3 เดือน ,ค้างช าระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน ,และค้างช าระมากกว่า 6 
เดือนถึง 12 เดือน เป็นจ านวน 66.75 ล้านบาท, 14.99 ล้านบาท, 1.90 ล้านบาท และ 1.76 ล้านบาท  ตามล าดับ 
ในขณะท่ีลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 12 เดือนข้ึนไป เพิ่มข้ึนจาก 0.59 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เป็น 3.33 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2557 นอกจากนี้มีการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนจาก 0.68 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 
เป็น 1.82 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557  

ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีลูกหนี้อื่น-กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน จ านวน 4.27 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 
1.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.26 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเงินมัดจ าค่าสินค้า เพิ่มข้ึนจ านวน 2.03 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  2,770.03 เป็นผลจากเงินมัดจ าค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ัวไป ตาม
นโยบายของกลุ่มโรงพยาบาล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ลูกหนี้การค้าสุทธิมีจ านวน 113.56 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.66 จาก                        
ณ สิ้นปีท่ีแล้ว ซึ่งมีจ านวน 86.91 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ ลูกหนี้การค้าบริษัทเอกชนท่ีเพิ่มข้ึนจากจ านวน 60.07                   
ล้านบาท เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็น 82.36 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นผลจากการ
เพิ่มข้ึนของลูกหนี้ประกันชีวิต และลูกหนี้ พรบ.เป็นส่วนใหญ่   ขณะเดียวกันลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการเพิ่มข้ึนจาก
จ านวน 26.58 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็น 30.96 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าประเภทประกันสังคมนอกเหนือเหมาจ่าย เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางบิล
ของหน่วยงานราชการ  ส่งผลให้ลูกหนี้กลุ่มราชการไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ท้ังนี้ ลูกหนี้การค้า แบ่งออกเป็น
ลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ, ค้างช าระน้อยกว่า 3 เดือน ,ค้างช าระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน ,และค้างช าระมากกว่า 
6 เดือนถึง 12 เดือน เป็นจ านวน 90.95 ล้านบาท, 15.03 ล้านบาท, 4.34 ล้านบาท และ 3.16 ล้านบาท  ตามล าดับ 
ในขณะท่ีลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 12 เดือนข้ึนไป ลดลงจาก 3.33 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 เป็น 2.40 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2558 นอกจากนี้มีการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนจาก 1.82 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 
เป็น 2.32 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2558  

ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีลูกหนี้อื่น-กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน จ านวน 3.10 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
1.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.40 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเงินมัดจ าค่าสินค้า ลดลงจ านวน 2.36 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.03 เป็นผลจากปี พ.ศ. 2557 มีเงินมัดจ าค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับ
ผู้ป่วยท่ัวไปตามนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาล 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มียา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ จ านวน 23.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 2.11 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 0.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.59 โดยวัสดุ
สิ้นเปลืองทางการแพทย์เพิ่มข้ึน จ านวน 1.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.68 เนื่องจาก ผันแปรตามรายได้ท่ี
เพิ่มข้ึน และปี พ.ศ. 2556 มีการต้ังส ารองค่าเผื่อสินค้าด้อยคุณภาพ จ านวน 0.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51 
ของสินค้าคงเหลือปลายงวด ส าหรับยาหมดอายุท่ีรอการท าลาย โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 10.12 วัน จาก
การบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงเหลือท าให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2556 ลดลงจาก 10.77 วัน ในงวด
เดียวกันของปีก่อน เป็น 10.12 วันส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าได้ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มียา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ จ านวน 24.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.91 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 1.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.25 โดย ยาและเคมี
เวชภัณฑ์เพิ่มข้ึนจ านวน 1.06 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 7.93  และ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์เพิ่มข้ึน จ านวน 
0.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16  เนื่องจาก ผันแปรตามรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน และปี 2557 มีการต้ังส ารองค่าเผื่อ
สินค้าด้อยคุณภาพ จ านวน  0.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 ของสินค้าคงเหลือปลายงวด ส าหรับยาหมดอายุท่ี
รอการท าลาย  โดยระยะเวลา ขายสินค้าเฉลี่ย ปี 2557 เท่ากับ 9.44 วัน จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงเหลือท า
ให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยปี 2557 ลดลงจาก 10.12 วัน ในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 9.44 วัน ส่งผลให้กลุ่ม
โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าได้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มียา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ จ านวน 29.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.05 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 4.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.90 โดย ยาและเคมี
เวชภัณฑ์ เพิ่มข้ึนจ านวน 4.15 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 28.76  และ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์เพิ่มข้ึน จ านวน 
0.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.46  เนื่องจากผันแปรตามรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน และปี 2558 มีการต้ังส ารองค่าเผื่อ
สินค้าด้อยคุณภาพ จ านวน  0.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.31 ของสินค้าคงเหลือปลายงวด ส าหรับยาหมดอายุท่ี
รอการท าลายโดยระยะเวลา ขายสินค้าเฉลี่ย ปี 2558 เท่ากับ 9.82 วัน  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 
664.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.19 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 8.12 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.21 เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคาสะสมท่ีเพิ่มสูงข้ึน ขณะท่ีกลุ่มโรงพยาบาลมีการลงทุนในเครื่องมือ เครื่องใช้                        
และอุปกรณ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ท่ัวไปเพิ่มข้ึน จ านวน 27.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.37 และมีการก่อสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ชั่วคราว) เพิ่มข้ึนจ านวน 22.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.95 ขณะเดียวกันยานพาหนะ
และอุปกรณ์ลดลง จ านวน 2.35 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ าหน่ายรถยนต์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 751.05             
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.94 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 109.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 17.08 เนื่องจากมีงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มข้ึน จ านวน 135.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 348.83 จากการ
ก่อสร้างงานขยายอาคารหลังใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ขณะท่ีกลุ่มโรงพยาบาลมีการลงทุนในเครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มข้ึน จ านวน 9.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.07 และมีการก่อสร้างอาคารและ         
สิ่งปลูกสร้าง (ชั่วคราว) เพิ่มข้ึนจ านวน 2.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.90 ขณะเดียวกันยานพาหนะและอุปกรณ์
ลดลง จ านวน 5.43  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 9.69 เป็นผลมาจากการจ าหน่ายรถยนต์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 874.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
60.52 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 123.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 เนื่องจากมีอาคาร
และ สิ่งปลูกสร้างเพิ่มข้ึน จ านวน 139.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.10 จากอาคารหลังใหม่ เพื่อรองรับกลุ่ม
ลูกค้าท่ัวไป ขณะท่ีส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มข้ึน จ านวน 112.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135.44 
และกลุ่มโรงพยาบาลมีการลงทุนในเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มข้ึน จ านวน 43.38 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 21.11  ขณะเดียวกันยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน จ านวน 15.00 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 29.64                            
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เป็นผลมาจากการซื้อรถ X-ray  อุปกรณ์เสริมโรงพยาบาล ฯลฯ  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ
ของกลุ่มโรงพยาบาล 

สิทธิการเช่า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีสิทธิการเช่า จ านวน 139.70 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 
4.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.08 เนื่องจาก มีการตัดจ่ายค่าเช่าตามสัญญา โดยแบ่งออกเป็น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
จ านวน 139.23 ล้านบาท สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2.07 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสะสม – สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 
1.60 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีสิทธิการเช่า จ านวน 133.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 6.04 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.32 เนื่องจาก มีการตัดจ่ายค่าเช่าตามสัญญา โดยแบ่งออกเป็น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า จ านวน 
133.23 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้างสิทธิการเช่า จ านวน 0.02 ล้านบาท สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2.07 ล้านบาท 
และค่าเสื่อมราคาสะสม – สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 1.66 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีสิทธิการเช่า จ านวน 127.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 6.37 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.77 เนื่องจาก มีการตัดจ่ายค่าเช่าตามสัญญา โดยแบ่งออกเป็น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า จ านวน 
126.94 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้างสิทธิการเช่า จ านวน 0.02 ล้านบาท สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2.07 ล้านบาท 
และค่าเสื่อมราคาสะสม – สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 1.74 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีกระแสเงินสดประเภทต่างๆ ในช่วงปี 2556 –2558 ดังนี้                                                                                                                                                              
                                                                                                               หน่วย: พันบาท 

รายการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

กระ แส เงิน ได้ ม า  (ใช้ ไป ) ใน กิ จ ก รรม
ด าเนินงาน 142,768.78 127,940.62 224,513.36 
กระแสเงินได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน -26,105.32 -228,661.98 -168,060.80 
กระแสเงินได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน -68,961.26 53,525.02 -19,952.20 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 47,702.20 -47,196.34 36,500.36 

ส าหรับปี พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานรวม จ านวน 142.77 ล้าน
บาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 58.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.76 สาเหตุมาจาก ก าไรจากการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ประกอบด้วย ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 68.06 ล้านบาท สินทรัพย์จากการด าเนินงานลดลง จ านวน 52.45 ล้าน
บาท หนี้สินจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 45.39 ล้านบาท และภาษีเงินได้ จ านวน 15.51 ล้านบาท 

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานรวม จ านวน 127.94 ล้าน
บาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 14.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.38 สาเหตุมาจาก ก าไรจากการ
ด าเนินงานลดลง กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ประกอบด้วย ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
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สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 28.47 ล้านบาท สินทรัพย์จากการด าเนินงานลดลง จ านวน 53.92 ล้าน
บาท หนี้สินจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 18.27 ล้านบาท และภาษีเงินได้ จ านวน 23.16 ล้านบาท 

ส าหรับปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานรวม จ านวน 224.51 ล้าน
บาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 96.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.48 สาเหตุมาจาก ก าไรจากการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ประกอบด้วย ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 19.00 ล้านบาท สินทรัพย์จากการด าเนินงานลดลง จ านวน 75.87 ล้าน
บาท จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  หนี้สินจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน 1.20 ล้านบาท และภาษีเงินได้ จ านวน 
22.66 ล้านบาท 

ส าหรับปี พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 26.11 ล้านบาท 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 93.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.22 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน     
ส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าในอนาคต 

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 228.66  ล้านบาท 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 202.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 775.92 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
ส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนในส่วนก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าในอนาคต 

ส าหรับปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 168.06  ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 60.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.50 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วน
ใหญ่ใช้ในการลงทุนในส่วนก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าในอนาคต 

ส าหรับปี พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 68.96 ล้านบาท              
ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 96.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 350.04 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                       
ส่วนใหญ่ใช้ในการช าระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงิน 

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 53.53 ล้านบาท              
เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 122.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 177.62 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงินส่วนใหญ่ใช้ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

ส าหรับปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 19.95 ล้านบาท              
ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 73.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 137.27 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                       
ส่วนใหญ่ใช้ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

วงจรเงินสดปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ -17.93 วัน ขณะท่ีปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ -22.80 วัน เป็นผลมาจาก
ระยะเวลาช าระหนี้ ในปี พ.ศ. 2556 สั้นกว่าปี พ.ศ. 2555 คือ 63.49 วัน และ 73.63 วัน ตามล าดับ และระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2556 เก็บหนี้ได้เร็วกว่าปี พ.ศ. 2555 คือ 35.45 วัน และ 40.06 วัน ตามล าดับ ส่วนระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 10.12 วัน และ 10.77 วัน ตามล าดับ วงจรเงินสดเป็นลบ เนื่องมาจากระยะเวลาช าระหนี้
ยาวกว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย กลุ่มโรงพยาบาลได้รับช าระค่าบริการด้วยเงินสดเป็นส่วน
ใหญ่ ขณะท่ีได้รับเครดิตจากผู้ขายสินค้าในการช าระต้นทุนบริการ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ส่งผลให้วงจรเงินสดติดลบ 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   167   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   

วงจรเงินสดปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ -10.26 วัน ขณะท่ีปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ -17.93 วัน เป็นผลมาจาก
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2557 สั้นกว่าปี พ.ศ. 2556 คือ 9.44 วัน และ 10.12 วัน ตามล าดับ ขณะท่ี
ระยะเวลาช าระหนี้ในปี พ.ศ. 2557 ช้ากว่าปี พ.ศ. 2556 คือ 64.99 วัน และ 63.49 วัน ตามล าดับ และระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ย ในปี พ.ศ. 2557 เก็บหนี้ได้ช้ากว่าปี พ.ศ. 2556 คือ 45.30 วัน และ 35.45 วัน ตามล าดับ วงจรเงินสดเป็นลบ 
เนื่องมาจากระยะเวลาช าระหนี้ยาวกว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย กลุ่มโรงพยาบาลได้รับ
ช าระค่าบริการด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีได้รับเครดิตจากผู้ขายสินค้าในการช าระต้นทุนบริการ เช่น ยา เวชภัณฑ์ 
ส่งผลให้วงจรเงินสดติดลบ 

วงจรเงินสดปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ -14.69 วัน ขณะท่ีปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ -10.26 วัน เป็นผลมาจาก
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2558 ยาวกว่าปี พ.ศ. 2557 คือ 9.82 วัน และ 9.44 วัน ตามล าดับ ขณะท่ี
ระยะเวลาช าระหนี้ในปี พ.ศ. 2558 ช้ากว่าปี พ.ศ. 2557 คือ 75.78 วัน และ 64.99 วัน ตามล าดับ และระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ย ในปี พ.ศ. 2558 เก็บหนี้ได้ช้ากว่าปี พ.ศ. 2557 คือ 51.27 วัน และ 45.30 วัน ตามล าดับ วงจรเงินสดเป็นลบ 
เนื่องมาจากระยะเวลาช าระหนี้ยาวกว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย กลุ่มโรงพยาบาลได้รับ
ช าระค่าบริการด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีได้รับเครดิตจากผู้ขายสินค้าในการช าระต้นทุนบริการ เช่น ยา เวชภัณฑ์ 
ส่งผลให้วงจรเงินสดติดลบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.27 เท่า เพิ่มข้ึนจากปี 
พ.ศ. 2555 เนื่องจาก สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.63 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 1) เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.65 จากปีก่อน และ 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20.46 จาก
ปีก่อน ส่วนหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.45 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.37 จากปีก่อน และ 2) ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.13 
จากปีก่อน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.18 เท่า ลดลงจาก                                 
ปี พ.ศ. 2556 เนื่องจาก สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ  9.38 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 1) ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 63.57 จากปีก่อน และ 2) หนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 18.42 จากปีก่อน สาเหตุ
หลักมาจาก 1) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 119.30 จากปีก่อน และ 2) เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 21.35 จากปีก่อน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.10 เท่า ลดลงจาก                                 
ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจาก สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ  11.39 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 1) เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 37.74 จากปีก่อน และ 2) หนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 18.91 จากปีก่อน 
สาเหตุหลักมาจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.28 จากปีก่อน และ 2) หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 54.43 จากปีก่อน 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก 1.07 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 0.99 เท่า ในปี พ.ศ. 2558 
เนื่องจาก หนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 18.91 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 1) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 54.43 จากปีก่อน  และ 2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 29.28 จากปี
ก่อน 
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หน้ีสิน 

หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจ านวน 330.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.43 ของ
สินทรัพย์รวม โดยมีหนี้สินหมุนเวียนรวมและหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม คิดเป็นร้อยละ 20.32 และ 9.11 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดับ หนี้สินหมุนเวียนท่ีมีจ านวนสูงสุด คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น คิดเป็นร้อยละ 66.14 ของหนี้สิน
หมุนเวียนรวม รองลงมาคือ ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี คิดเป็นร้อยละ 30 ของหนี้สิน
หมุนเวียนรวม ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีมีจ านวนสูงสุด คือ เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี คิดเป็นร้อยละ 80.23 ของหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 

หนี้สินรวมปี พ.ศ. 2556 ลดลงจ านวน 22.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.39 จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนโดยหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 13.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.45 และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
ลดลง จ านวน 36.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.24 จากการช าระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้เงินกู้ยืม
ระยะยาวลดลง จ านวน 40.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.25  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2556 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.48 เท่า เป็น 0.43 เท่า 

หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 476.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.76 ของ
สินทรัพย์รวม โดยมีหนี้สินหมุนเวียนรวมและหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม คิดเป็นร้อยละ 20.86 และ 15.90 ของสินทรัพย์
รวม ตามล าดับ หนี้สินหมุนเวียนท่ีมีจ านวนสูงสุด คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น คิดเป็นร้อยละ 67.77 ของหนี้สิน
หมุนเวียนรวม รองลงมาคือ ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี คิดเป็นร้อยละ 27.18 ของหนี้สิน
หมุนเวียนรวม  ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีมีจ านวนสูงสุด คือ เงินกู้ยืมระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของหนี้สินไม่
หมุนเวียนรวม 

หนี้สินรวมปี 2557 เพิ่มข้ึนจ านวน 145.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.12 จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนโดยหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 42.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.42 และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
เพิ่มข้ึน จ านวน 103.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.48 จากการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน ส่งผลให้เงินกู้ยืม
ระยะยาวเพิ่มข้ึน จ านวน 97.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 119.29  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2557 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.43 เท่า เป็น 0.58 เท่า 

หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 535.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.06 ของ
สินทรัพย์รวม โดยมีหนี้สินหมุนเวียนรวมและหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม คิดเป็นร้อยละ 22.24 และ 14.82 ของสินทรัพย์
รวม ตามล าดับ  หนี้สินหมุนเวียนท่ีมีจ านวนสูงสุด คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของหนี้สิน
หมุนเวียนรวม รองลงมาคือ ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี คิดเป็นร้อยละ 21.80 ของหนี้สิน
หมุนเวียนรวม  ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีมีจ านวนสูงสุด คือ เงินกู้ยืมระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 87.02 ของหนี้สินไม่
หมุนเวียนรวม 

หนี้สินรวมปี 2558 เพิ่มข้ึนจ านวน 59.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.43 จากงวดเดียวกันของปีก่อน                      
โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 51.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.91 และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน 
จ านวน 8.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.93 จากการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน ส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มข้ึน 
จ านวน 6.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.57  อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นปี  2558 เพิ่มข้ึนจาก                                     
ช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.58 เท่า เป็น 0.59 เท่า 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 792.82 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 45.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.03 เป็นผลมาจาก ปี พ.ศ. 2556 กลุ่ม
โรงพยาบาลมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีจ านวน 12.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.23 ของ
รายได้รวม เป็น 61.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของรายได้รวมในปี พ.ศ. 2556 โดยแบ่งเป็นก าไรส่วนท่ีเป็น
ของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.55 ล้านบาท และก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
61.09 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี พ.ศ. 2555 จ านวน  16.05 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไร
สะสมท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน 45.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.35 จากเดิม 123.91 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี
ก่อน เป็น 168.95 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 819.70 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน  
26.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.39 เป็นผลมาจาก ปี 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนท่ีมีจ านวน  61.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของรายได้รวม เป็น 95.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 7.47 ของรายได้รวมในปี 2557 โดยแบ่งเป็นก าไรส่วนท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย  1.00 
ล้านบาท และก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 94.40 ล้านบาท และปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 
จ านวน 16.09 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน 22.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.26 จากเดิม 
168.95 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 191.35 ล้านบาท ในปี 2557 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 909.88 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน  
90.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.00 เป็นผลมาจาก ปี 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก งวด
เดียวกันของปีก่อน ท่ีมีจ านวน  95.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.47 ของรายได้รวม เป็น 101.64 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของรายได้รวมในปี 2558 โดยแบ่งเป็นก าไรส่วนท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย  0.15 ล้านบาท และก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 101.49 ล้านบาท และปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2557 จ านวน 11.41 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน 90.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
47.07 จากเดิม 191.35 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 281.43 ล้านบาท ในปี 2558 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.43 เท่า                          
ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก หนี้สินรวมลดลง จ านวน 22.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.39 เป็น
ผลมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ตามสัญญา ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจ านวน 45.04 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.16 เป็นผลมาจากก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.58 เท่า                          
ซึ่งเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก หนี้สินรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 145.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.12 
เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจ านวน 26.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.39 เป็นผลมาจากก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.59 เท่า                          
ซึ่งเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก หนี้สินรวมเพิ่มข้ึน จ านวน 59.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.43                           
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เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจ านวน 90.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 11.00 เป็นผลมาจากก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน 

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

14.2.1 การเปิดเสรีธุรกิจโรงพยาบาลในเขตอาเซียนตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN 
Economic Community (AEC) อาจท าให้โครงสร้างการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียนให้สิทธินักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึงสัดส่วนร้อยละ 70 จากเดิม
ประมาณร้อยละ 49 ในกิจการต่างๆ ในประเทศรวมท้ัง ธุรกิจโรงพยาบาลด้วย โดยจะมีการด าเนินการเต็มรูปแบบในปี 
2558 การเปิดเสรีดังกล่าวมีความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผล
ดังนี้ 

1. กลุ่มโรงพยาบาลจ าเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันท่ีเข้มข้นข้ึน จากการท่ีนักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศเพิ่มเติม ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเสริมศักยภาพด้านทุนทรัพย์และ
เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่แข่ง หรืออาจเป็นการเข้ามาต้ังโรงพยาบาลเพื่อแข่งขันโดยตรงเลยก็
เป็นได้ 

2. การเปิดเสรี AEC อาจเป็นโอกาสให้เครือโรงพยาบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจบริการด้านการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้าน หากการลงทุนมีความเหมาะสม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจของโรงพยาบาล 

3. การเคลื่อนย้ายทางอาชีพของบุคลากรแพทย์ท่ีส าคัญเช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลท่ีมี
ประสบการณ์สูง มีโอกาสเกิดได้ในหลายมิติ ท้ังในแง่ของแพทย์ชาวต่างชาติท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศ และแพทย์ไทย
ท่ีจะออกไปรับงานในอาเซียน กลุ่มโรงพยาบาลจึงต้องให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม 
โดยอาจพิจารณาว่าจ้างแพทย์ต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาบุคลากร ท่ีส าคัญให้ท างานกับกลุ่มโรงพยาบาลต่อไปด้วย 

14.2.2  การเปลี่ยนแปลงของอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามโครงการสุขภาพของภาครั ฐจะส่งผลกับรายได้ของ                          
กลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้ 

    1.     โครงการประกันสังคม ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย และค่าบริการทางการ
แพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย หรือการจ่ายเพิ่มกรณีโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง รวมท้ังอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง 
และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ โดย ในปี พ.ศ. 2556 รูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์เป็นการเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวนผู้ประกันตนในอัตราค่ารักษาโรคท่ัวไป 1,446 บาท  ความเสี่ยง 432 บาท 
และค่าบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 80 บาท  รวมถึงการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ท่ีมีค่าสัมพันธ์ปรับตามวันนอน 
(Adjusted Relative Weight : AdjRw) มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ท่ีผ่านมาค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการ
ประกันสังคม จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มทุกๆ 2 – 3 ปี โดยข้ึนอยู่กับอัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
และในปี พ.ศ. 2557 - 2558 รูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นการเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวนผู้ประกันตน
ในอัตราค่ารักษาโรคท่ัวไป 1,460 บาท  ความเสี่ยง 432 บาท และค่าบริการทางการแพทย์ท่ีได้รับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 80 บาท รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
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(Diagnosis Related Groups : DRGs) ท่ี มี ค่าสัมพั นธ์ปรับตามวันนอน  (Adjusted Relative Weight : AdjRw) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ท่ีผ่านมาค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคม จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มทุกๆ 2 – 
3 ปี โดยข้ึนอยู่กับอัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  

2.     โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัว เป็น
จ านวน 2,546.48 บาท เพิ่มข้ึน 145.15 บาทจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับงบเหมาจ่ายรายหัว 2,401.33 บาท โดยเมื่อต้น 
ปี พ.ศ. 2554 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการหารือกับคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับ เพิ่มงบประมาณส าหรับ
โครงการในปี พ.ศ. 2555  

ส าหรับปี พ.ศ. 2555 – 2557 นโยบายภาครัฐจัดงบเหมาจ่ายรายหัว เป็นจ านวน 2,755.60 บาทต่อคนต่อปี                                   
ในอัตราคงท่ี 3 ปี งบประมาณ คือปี พ.ศ. 2555 – 2557 เพิ่มข้ึน 209.12 จากปี 54 

      3.     โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วยอัตราค่าตรวจสุขภาพคนละ 600 บาท                        
และค่าประกันสุขภาพ 1,300 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็น 1,900 บาทต่อคนต่อปี ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวอาจได้รับ
ผลกระทบ หากรัฐบาลท าการปรับเพิ่มหรือลดจ านวนแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนในอนาคต ประกอบกับภาครัฐมี
นโยบายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว หากบุคคลใดสามารถพิสูจน์สัญชาติได้จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม ท าให้
รายได้ต่างด้าวลดลง  

14.2.2 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้า
ต่างชาติในประเทศต่างๆ ผ่านเครือข่ายตัวแทนและพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ อีกท้ังเริ่มมีการเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการลูกค้าต่างชาติ เช่น การคัดสรรพนักงานท่ีมีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติม ท้ังนี้ การขยาย
จ านวนลูกค้าของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศนั้น อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการท า
ก าไรของกลุ่มโรงพยาบาลในอนาคต 

14.2.3 จากการท่ีกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2555 และได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการและขยายธุรกิจของโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ และความสามารถใน
การท าก าไรของกลุ่มโรงพยาบาลเป็นส าคัญ รวมถึงประโยชน์อื่นๆจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนท้ังด้านการลด
ต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการเงินทุนในอนาคต และภาพพจน์ท่ีดีในการเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมนับสนุน
ให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากข้ึน ด้านประโยชน์ดังกล่าวส่งผลให้ในอนาคตกลุ่มโรงพยาบาลจะมีรายได้และ
ก าไรท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

14.2.4 การใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในปี พ.ศ. 2555 

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทท่ีท าการเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์จะต้องปรับมาตรฐานการบัญชีเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การก าหนดให้
บริษัทคิดหรือทยอยคิดผลประโยชน์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่าย และการต้ังหนี้เผื่อส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว นอกจากนี้ 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมของทรัพย์สินท่ีตีราคาใหม่ และการคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินแยกตาม
องค์ประกอบของทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญ และการก าหนดให้บริษัททบทวนค่าซากและอายุการใช้ประโยชน์อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งรวมถึง ปี พ.ศ. 2555 การเพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม
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หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกับก าไรผลตอบแทน หนี้สิน และอัตราส่วนทางการเงิน      
ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
โดยได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีเพื่อให้สามารถปรับตัว และวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

14.2.5 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ท่ีมุ่งเน้นรายได้จากลูกค้าท่ัวไปมากข้ึ น รวมถึง การขยายธุรกิจ                 
จากภายใน  และการร่วมทุนกับพันธมิตรในการขยายสาขาโรงพยาบาล 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีนโยบายท่ีจะให้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมยกเลิกการเป็นโรงพยาบาล
คู่สัญญากับโครงการประกันสังคมในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจะท าให้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมไม่มีรายได้เหมาจ่ายจาก
การเป็นคู่สัญญากับโครงการภาครัฐใดๆ ในปีดังกล่าว โดยทางสายวิชัยพัฒนาได้จัดสรรพื้นท่ีและทรัพยากรท่ีแต่เดิมใช้ใน                        
การให้บริการลูกค้าประกันสังคม มาใช้ในการให้บริการกลุ่มลูกค้าท่ัวไป ท าให้โรงพยาบาลสามารถรองรับลูกค้าท่ัวไปได้
เพิ่มข้ึน และจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าเหมาจ่ายของโรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้                  
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีแผนการขยายธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนลูกค้าท่ัวไปซึ่งจ่ายค่าบริการตามการรักษา
จริง เช่นกลุ่มลูกค้าบริษัทประกันภัย และกลุ่มลูกค้าท่ัวไป เป็นต้น และการวางนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายดังกล่าวอาจท าให้สัดส่วนของรายได้ระหว่างลูกค้าท่ัวไปและลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มโรงพยาบาล
ในอนาคต  

14.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ส าหรับปี พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.27 ล้านบาท 

ส าหรับปี พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน 2.37 ล้านบาท 

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนเงิน 2.37 ล้านบาท 

ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงิน 2.37 ล้านบาท 

ข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญ 

1) ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของบริษัทฯเมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11.41 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน
เงิน 1.52 ล้านบาท 

2) ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของบริษัทฯเมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติให้
แต่งต้ัง นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501, นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4958 และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313  ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังข้างต้นเป็น
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ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้อนุมัติ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นเงินท้ังสิ้น 2.37 ล้านบาท 

3) ท่ีประชุมวิสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีมติ
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 
เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ จ านวน 2,809,635.37 
บาท  จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อช าระภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่ เกิน 
3.96 ล้านบาท  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 35,666,666 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าท้ังสิ้นไม่เกิน 35.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การจ่ายปันผล 0.06666667 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.06666667 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลท้ังในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ  0.07407408 บาท     
คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 39.63 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด ท้ังนี้ 
ก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลท้ังท่ีจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 
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แบบ 56-1 หน้าที่ 175 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  รศ.ดร.นพ. วิชัย                                      
 วนดุรงค์วรรณ 

/ ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ 

/ 22 ก.พ. 2554 

 

 

 

 

76  ปริญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 วุฒิบัตรแพทย์กีฬา F.I.M.S. จาก 
International Federation of Sport 
Medicine 

 อนุมัติบัตรผู้เช่ียวชาญ สาขาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขา
ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 Directors Certification Program,     
รุ่นที่ 30/2003, the Thai Institute of 
Directors Association (IOD) 

 Directors Accreditation Program,  
รุ่นที่ 89/2011, the Thai Institute of 
Directors Association (IOD) 

 

1.51 เป็นคู่สมรสของ 
ผศ.พญ.สายสุณี  
วนดุรงค์วรรณ และ
เป็นบิดาของคู่สมรส
ของนพ.มงคล   
วณิชภักดีเดชา 

2554-ปัจจุบัน 
 
2536-2554 
 
2530-ปัจจุบัน 
 
2537-ปัจจุบัน 
 
2557–ปัจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ และ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการ และ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการ 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด/ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 
 

2.  ผศ.พญ.สายสุณี  
 วนดุรงค์วรรณ  
 

70  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์   
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1.51 เป็นคู่สมรสของ   
รศ.ดร.นพ.วิชัย   
วนดุรงค์วรรณ และ

2554-ปัจจุบัน 
 
 

รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 176 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  /รอ งป ระธ านกรรมก า ร
บริษัท , ประธาน เจ้ าหน้าที่
บริหาร, กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 
 
/ 22 ก.พ. 2554 

 ประกาศนียบัตรช้ันสูง วิทยาศาสตร์    
การแพทย์คลินิก สาขาพยาธิวิทยา 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ประกาศนียบัตร โครงการผู้บริหาร  รุ่นที่ 

31 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 ประกาศนียบัตร แพทย์กีฬาเวชศาสตร์ 
สมาคมกฬีาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุ่นที่ 52, the Thai Institute 
of Directors Association (IOD) 
 

เป็นมารดาของคู่
สมรสของนพ.มงคล  
วณิชภักดีเดชา 

 
2536-2554 
 
 
 
2530-ปัจจุบัน 
 
 
2537-ปัจจุบัน 
 
 
 

บริหาร 
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
รองประธานกรรมการ 
และผู้มีอ านาจลงนาม
และกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ
และผู้มีอ านาจลงนาม
และกรรมการบริหาร 
 
 

 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
 
 
บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด/ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
 

3. นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ วัฒนา 

/ กรรมการบริษัท, รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, 
กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 
 

76  อนุมัติบัตรผู้เช่ียวชาญศัลยกรรม 
 ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)  
 คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 Diplomat of American Board of 

Orthopedic Surgery ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์   

0.32 ไม่มี 2554-ปัจจุบัน 
 
 
2540-2554 
 
 
 
2553-ปัจจุบัน 

กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และ ผู้มี

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
 
 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด/ธุรกิจ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 177 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

/ 22 ก.พ. 2554 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 หลักสูตร Directors Certification 

Program, รุ่นที่ 30/2003, the Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 
 

 
 
 
 

อ านาจลงนาม 
 
 
 
 
 

โรงเรียนฝึกและให้การอบรมเพ่ือเตรียมพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาล 
 

4.  นายแพทย์มงคล  
วณิชภักดีเดชา 

/ กรรมการบริษัท, 
กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, คณะท างาน
วางแผนการเงินและการลงทุน  

 / 22 ก.พ. 2554 

44  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 วุฒิบัตร สาขาศลัยศาสตร์ทั่วไป แพทย
สภา  

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทยสภา  

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข  

 หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุ่นที่ 52, the Thai Institute 
of Directors Association 
 

10.85 เป็นบุตรเขยของ 
รศ.ดร.นพ.วิชัย   
วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ.สายสุณี  
วนดุรงค์วรรณ 

2554-ปัจจุบัน 
 
 
2548-2554 
 
2551-ปัจจุบัน 

กรรมการและ ผู้มี
อ านาจลงนาม และ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ และ ผู้มี
อ านาจลงนาม 
กรรมการ และ ผู้มี
อ านาจลงนาม และ
กรรมการบริหาร 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 

5.  นายวิระ มาวิจักขณ์ 72  ปริญญาโท MS. in Chemical ไม่มี ไม่มี 2554-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 178 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

/ กรรมการบริษัท, 
กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, ประ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน      

 / 22 ก.พ. 2554 

Engineering from University of 
Texas at  Austin, USA 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลยั 

 หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุ่นที่ 26, the Thai Institute 
of Directors Association (IOD)  

 Audit Committee Program (ACP) , 
รุ่นที่ 26 ,Thai Institute Directors 
Association. 

 Role of the Chairman Program 
(RCP),รุ่นที่ 17 ,Thai Institute 
Directors Association 

 FND - Finance for Non-Finance 
Directors , รุ่นที่ 23 ,Thai Institute 
Directors Association 

 

 
2551-2554 
 
2547-ปัจจุบัน 
 
 
2546-ปัจจุบัน 

 
 
2553-ปัจจุบัน 

ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
(อิสระ) 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ(อิสระ) 
 

โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท โกลบอล คอนเน็กช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)/
ตัวแทนจ าหน่ายวัตถุดิบที่เก่ียวเน่ืองกับพลาสติก
และปิโตรเคมี 
บริษัท รีฟายน์เทค จ ากัด /บริการก าจัดและรับ
ซ้ือของเสียประเภทสารละลายและสารเคมีที่ใช้
แล้วก าจัดของเสียจากกิจการอุตสาหกรรม 
บริษัท บี.เอส.เมทัล จ ากัด/ผลิตและจ าหน่าย
เหล็กแปรรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น รีดร้อน เคลือบ
สังกะสีและรับจ้างตัดเหล็ก 
 

6. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 

/ กรรมการบริษัท, 
กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

68  เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการคลัง     
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX 8) 
 

 หลักสูตร Directors Accreditation 

ไม่มี ไม่มี 2554-ปัจจุบัน 
 
2551-ก.พ.2554 
 
 
2552-ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระและ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
 
บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจจ าหน่ายและ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 179 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ค่าตอบแทน 

/ 22 ก.พ. 2554 

Program, รุ่นที่ 59/2006, the Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุ่นที่ 147/2011, the Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 Risk Management (RMT) รุ่นที่ 5 Thai 
Institute of Directors Association 

 Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 14, Thai 
Institute of Directors Association 

 

 
 
2552-ปัจจุบัน 
 
2542-2551 
 
2551-2551 
2549-2551 
2548-2549 

กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลหนักใช้แล้วส าหรับงาน
ก่อสร้าง 
บริษัท ไทย-นิชิเวนเจอร์ จ ากัด/รับเป็นที่ปรึกษา 
ให้ค าแนะน า ให้ข้อมลู วิจยั วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)/ธนาคาร
พาณิชย์ 
บริษัท บีที่ ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด/ที่ปรึกษาธุรกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ ากัด/หลักทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ ากัด/
บริหารจัดการกองทุนรวม 
 

7. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 

/ กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

/ 22 ก.พ. 2554 

69  พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์    
มหาวิทยาลยั 

 MBA from Northern Illinois 
University, USA 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 
38 

 นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 12, 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

ไม่มี ไม่มี 2554-ปัจจุบัน 
 
2551-ปัจจุบัน 
 
 
 
ปัจจุบัน 
 
2549-ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท (อิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จ ากัด/ประกอบ
กิจการเก่ียวกับบริการเช้ือเพลิงอากาศยานซ่ึง
รวมทั้งการด าเนินการให้บริการระบบน้ ามัน
เช้ือเพลิงอากาศยานผ่านท่อ 
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ 
จ ากัด 
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 180 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

เรือน 
 หลักสูตร Directors Certification      

Program, รุ่นที่ 77/2006, the Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP), รุ่นที่ 15/2006, the Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP), รุ่นที่ 2/2007, the 
Thai Institute of Directors 
Association (IOD) 

 หลักสูตร Monitoring of the Quality 
of Financial Report (MFR), รุ่นที่ 
7/2009, the Thai Institute of 
Directors Association (IOD) 

 หลักสูตร Monitoring of the System 
of the Internal Control and Risk 
Management (MIR), รุ่นที่ 1/2007, 
the Thai Institute of Directors 
Association (IOD) 

 
 
2552-2557 
 
2549-2557 
 
 
 
 

 
 
กรรมการกลั่นกรองการ
จัดต้ังทุนหมุนเวียน 
กรรมการบริษัท 
 

(มหาชน)/ส่งเสริม ก่อสร้าง จัดต้ังด าเนินกิจการ
เก่ียวกับระบบสั่งจ่ายเช้ือเพลิงเข้าอากาศยาน 
กระทรวงการคลัง/หน่วยงานราชการ 
 
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด/ประกันภัย 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 181 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นางสาววิลาวรรณ  
                วนดุรงค์วรรณ 
 
    / กรรมการบริษัท, รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง, 
ประธานคณะท างานวาง
การเงินและการลงทุน 
และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 
    / 15 มิ.ย. 2555 

68  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Risk Management Committee 
Program รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี เป็นน้องสาวของ  
รศ.ดร.นพ. วิชัย    
วนดุรงค์วรรณ 

2555 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
 
ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด /ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี  
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภากาชาดไทย 
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

9.นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 
 
    / กรรมการบริษัท และ

คณะท างานวางแผน
การเงินและการลงทุน 

 
 
   / 17 ตุลาคม 2557 

61  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
(สาขาบญัชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(สาขาการบัญชี ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Role of the Compensation 
Committee (RCC) ปี 2552 

 Audit Committee Program (ACP) ปี 
2553 

 Director Certification Program 

ไม่มี  ไม่มี  2557 – ปัจจุบัน 
 
2557 -  ปัจจุบัน 
 
 
 
2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม และกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
 
 
บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
บจก. บีบีทีวี  แซทเทลวิช่ัน 
บจก. จี  แอล แอสเซทส์ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 182 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(DCP) ปี 2553 
 Financial InstitutionsGovernance 

Program (FGP) ปี 2554 
 Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) ปี 2556 
 Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) ปี 2558 
 

2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน   
2557 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน  
    
2556 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน   
2555 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน  
2553 – ปัจจุบัน       
2553 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. มหากิจ โฮลด้ิง 
บจก. บีบีทีวี  โปรดัคชันส์ 
BBTV Alliance Ltd. 
BBTV Bond Street Building Ltd. 
บมจ. ศรีอยุธยาแคปปิตอล 
 
บมจ. ศรีอยุธยาแคปปิตอล 
บจก. ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป 
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 
บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
BBTV International Holding Co., Ltd. 
บจก. ซันไรส์ อีคิวต้ี 
บจก. บีบีทีวี เอ็คควิต้ี 
บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน  จ ากัด 
บริษัท เขาเขียวคันทร่ีคลับ จ ากัด 
บริษัท สยามภูริเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
บริษัท สยามภูริมงคล จ ากัด 
บริษัท ซีเคเอส โฮลด้ิง จ ากัด 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด 
บริษัท ซี.เค.อาร์ จ ากัด 
บริษัท ไทยล าเลยีง จ ากัด 
บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จ ากัด 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 183 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากัด 
 

10. นายทินวรรธน์  มหธราดล 
   
       / กรรมการบริษัท และ

คณะท างานวางแผน
การเงินและการลงทุน 

 
   / 17 ตุลาคม 2557 

57  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ball State 
University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Directors Certification Program, รุ่น
ที่ 205, Thai Institute Directors 
Association.  

 Risk Management Committee 
Program รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบัน 
 
2552-ปัจจุบัน  
2558–ปัจจุบัน  
2558–ปัจจุบัน    
2551-2552 
2551-2552 
 
2548-2552 
 
2548-2552 
 
 
2545-2552 

กรรมการ 
 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร 
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านบริหารการเงิน 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงสินทรัพย์และ
หน้ีสิน 
กรรมการ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บจก. มหธราดล 
บริษัท ซันไรส์ อีคิวต้ี จ ากัด 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด 
บจก. อยุธยา แคปปิตอล ลีส 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
 
บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา 
 

11. ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร 

/ ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน 

59  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสนประศาสตร์ 
มหาวิทยลัยทักษิณ (มสว.ภาคใต้) 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

0.30 % ไม่มี 2554-ปัจจุบัน 
 
2551-2554 
 
2546-ปัจจุบัน 
 

ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน 
ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน 
กรรมการบริษัท 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 184 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุ่นที่ 185/2014, the Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 

2550-ปัจจุบัน 
 
2553-ปัจจุบัน 
 
 
2557 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด/ธุรกิจ
โรงเรียนฝึกและให้การอบรมเพ่ือเตรียมพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาล 
บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 
 

12. นางสายนิชาภา  เรือนทอง
ดี 

/ ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
และการเงิน 

37  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลยัสยาม 

 การจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ส าหรับธุรกิจบริการ 

 Consolidate Financial Statement 
แนวการจัดท างบการเงินรวมตาม
มาตรฐานบัญชี 

 สุดยอดเทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

 โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ กลยุทธ์
การจัดท างบประมาณเพ่ือการวางแผน
และการควบคุม 

 โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพเทคนิค
การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพและ
การวางแผนระบบการควบคุมภายใน  

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
2554 – 2557 
 
2545 – 2553 

ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
และการเงิน 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการ
บัญชีและการเงิน 
หัวหน้าแผนกบัญชี 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 185 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 
       
   / กรรมการและกรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
สายวิชัยพัฒนา จ ากัด   
 
  /2540 

43  Certificate, Fellowship in Laser and 
Cosmetic Surgery, Washington 
Institute of Dermatologic Laser 
Surgery, USA (2551) 

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารเทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(2545) 

 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2543) 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
(2543) 

 Diploma in Dermatology สถาบันโรค
ผิวหนัง (2540) 

 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒน์ 
ประสานมิตร (2539) 

 

10.85 เป็นบุตรของ  
รศ.ดร.นพ.วิชัย     
วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ. สายสุณี   
วนดุรงค์วรรณ และ
เป็นคู่สมรสของ 
นพ.มงคล วณิช
ภักดีเดชา 

2540-ปัจจุบัน 
 
2552-ปัจจุบัน 
 
 
2546-2552 
 

กรรมการบริษัท 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจ าภาควิชาตจ
วิทยา 
อาจารย์แพทย์ประจ า
ภาควิชาตจวิทยา 

บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบันการศึกษา 
 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบันการศึกษา 

14. พญ.พัฎ โรจน์มหามงคล  
 

42  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 
1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

16.11 เป็นบุตรของ  
รศ.ดร.นพ.วิชัย     

2545-ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท 
 

บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 186 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     / กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท สายวิชัยพฒันา 
จ ากัด   

 
      / 2545 

(2541) 
 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี (2545) 

 อนุมัติบัตรกุมารแพทย์สาขาพัฒนาการ
และพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี (2547) 

 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551) 
 

วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ. สายสุณี       
วนดุรงค์วรรณ และ
เป็นคู่สมรสของ   
นายพฤทธิ์        
โรจน์มหามงคล  

2553-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2547-2553 
 

อาจารย์แพทย์ประจ า
สาขาพัฒนาการและ
พฤติกรรม หน่วยกุมาร
เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ 
อาจารย์แพทย์ประจ า
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ 

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบันการศึกษา 

15. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 
 
     / กรรมการและกรรมการ

ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท สายวิชัยพฒันา 
จ ากัด  

 
         / 2545 

39  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี (2541) 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2543) 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2553) 

 วุฒิบัตร ผู้เช่ียวชาญทางศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ (2546) 

 อนุมัติบัตร ผู้เช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ 
ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

16.40 เป็นบุตรของ  
รศ.ดร.นพ.วิชัย     
วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ. สายสุณี       
วนดุรงค์วรรณ 

2545-ปัจจุบัน 
 
2549-ปัจจุบัน 
 
 
 
2544-2549 

กรรมการบริษัท 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบัด 
อาจารย์แพทย์ประจ า
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์ และ
กายภาพบ าบัด 
 

บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบันการศึกษา 
 
 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบันการศึกษา 
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 187 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พยาบาล  แพทยสภา (2547) 

16. นส.พัชรพรรณ  
 วนดุรงค์วรรณ 
 

/ กรรมการและกรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จ ากัด 
 

 / 2551 

30  บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

4.91 เป็นบุตรของ  
รศ.ดร.นพ.วิชัย     
วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ. สายสุณี       
วนดุรงค์วรรณ 

2551-ปัจจุบัน 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
2551-2554 

กรรมการบริษัท 
 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาธุรกิจ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
 
 

17. นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล 
      / กรรมการและกรรมการ

ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
และคณะท างานวางแผน
การเงินและการลงทุน 
จ ากัด  

    / 2550 

45  ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุ่นที่ 135/2010, the Thai 
Institute of Directors Association 
(IOD) 

 

16.11 เป็นบุตรเขยของ 
รศ.ดร.นพ.วิชัย   
วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ. สายสุณี 
วนดุรงค์วรรณ และ
เป็นคู่สมรสของ 
พญ.พัฏ โรจน์มหา
มงคล 

2549-ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด/โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน) 

18. ดร.รัชฏา ฟองธนกิจ 
 
     / เลขานุการบริษัทและ

ผู้บริหาร, กรรมการและ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

61  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการ
พัฒนา สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐ

0.17 ไม่มี 2554-ปัจจุบัน 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
 

เลขานุการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด/ธุรกิจ
โรงเรียนฝึกและให้การอบรมเพ่ือเตรียมพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาล 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 188 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ผูกพันของบริษัท โรงเรียน 
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด               

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์(นิด้า) 

 นิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุ่นที่ 185/2014, the Thai 
Institute of Directors Association 

 Directors Certification Program, รุ่น
ที่ 185/2014, the Thai Institute of 
Directors Association (IOD) 

 Company Secretary Program (CSP) 
รุ่นที่ 41/2554, the Thai Institute of 
Directors Association 

 ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท 
(FPCS) รุ่นที่ 26/2555, the Thai 
Institute of Directors Association  

 Corporate Governance for 
executive รุ่นที่ 3/2558, the Thai 
Institute of Directors Association 

2554-ปัจจุบัน 
 
2551- 2554 

ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาธุรกิจ 
ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด /โรงพยาบาลและ
ให้บริการทางการแพทย์ 

19.แพทย์หญิงสุนีย์  67  แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 189 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

           ธีรการุณวงศ์ 
 
/ กรรมการบริหาร และ

กรรมการและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 

 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 วุฒิบัตรด้านศัลยกรรมกระจกตา 
มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์จุนเท็นโด 
ประเทศญี่ปุ่น 

 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันการตาบอดและการดูแลสุขภาพ
ตา โดยการร่วมมือ 

 ระดับภูมิภาค องค์การอนามัยโลก WHO 
และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จุนเท็น
โด ประเทศญี่ปุ่น 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้บริหารแพทย์ระดับสูง กระทรวง
สาธารณสุข 

2557 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ 
 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการ 
 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน  
 
จักษุแพทย ์
คณะกรรมการจัดงาน 

รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย 
 
 
โรงพยาบาลบางประกอก 3  
โรงพยาบาลพิจิตร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.
สมุทรสงคราม 
โรงพยาบาลพิจิตร 
จักษุวิทยา และโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
โรงพยาบาลพิจิตร 
โรงพยาบาลพิจิตร 
กระทรวงสาธารณสุข 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 หน้าที่ 190 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทและบริษัทร่วม 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ศรีวิชัยเวชววิฒัน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทย่อและบริษัทที่เก่ียวข้อง 

รายชื่อ บริษัท ฯ 
บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง  

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-32 33 34 35 

1. รศ.ดร.นายแพทย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ X I I  I     
      

  
2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ II, III II, III II       

      
  

3. นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา II, III         
      

  

4. นายวิระ มาวิจักขณ์ I, IV     I I I  
      

  
5. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ I, IV        I I     

 
  

6. นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต I         
 

       

8. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล I, IV         
 

   I I I  
9. นายทินวรรธน์ มหธราดล I, IV         

 
    I I III 

10. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ I, IV         
 

I I I     

11. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา II, IV I II,III       
 

       
12. ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร III, IV I I I, III I     

      
  

13. นางสาวณิชาภา เรือนทองดี III         
      

  

14. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา  I        
      

  
15. พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล  I        

      
  

16. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ  I        
      

  

17. นาย พฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล   I       
      

  
18. นางสาวพัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ   I       

      
  

19. ดร.รัชฏา ฟองธนกิจ    I, III      
      

  

20. พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์  II, III        
      

  
21. นางสาวขวัญยืน สุขสมโภชน์  II        

      
  

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 หน้าที่ 191 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทและบริษัทร่วม 

 

 หมายเหต ุ
 1. X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการ,   II = กรรมการบริหาร,  III = ผู้บริหาร, IV=กรรมการชุดย่อย (เช่น กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน) 
 2. รายชื่อบริษัทย่อย 
  A = บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  B = บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด   C = บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด  
 3. รายชื่อบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  1 = บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 2 = บริษัท โกบอล คอนเน็กชั่นส์ จ ากัด  3 = บริษัท รีฟายน์เทค จ ากัด   
  4 = บริษัท บี.เอส.เมทัล จ ากัด  5 = บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)   6 = บริษัท ไทย-นิชิเวนเจอร์ จ ากัด  
  7 = มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  8 = สภากาชาดไทย    9 = คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 = บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  11 = บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง   12 = บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
13 = บจก. บีบีทีวี  แซทเทลวิชั่น  14 = บจก. จี  แอล แอสเซทส ์   15 = บจก. มหากิจ โฮลด้ิง 
16 = บจก. บีบีทีวี  โปรดัคชันส์  17 = BBTV Alliance Ltd.    18 = BBTV Bond Street Building Ltd 
19 = บจก. ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซลัแทนต์กรุ๊ป 20 = บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 21 = บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
22 = บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 23 = บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จ ากัด   24 = บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด 
25 = บริษัท สยามภูริเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26 = บริษัท สยามภูริมงคล จ ากัด   27 = บริษัท ซีเคเอส โฮลด้ิง จ ากัด 
28 = บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด 29 = บริษัท ซี.เค.อาร์ จ ากัด   30 = บริษัท ไทยล าเลียง จ ากัด 
31 = บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จ ากัด 32 = บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากัด   33 = บจก. บีบีทีวี เอ็คควิต้ี 
34 = บจก. ซันไรส์ อีคิวต้ี   35 = บจก. มหธราดล      

 
    

   
    
  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2558  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หน้าที่ 192 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
/ วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 
 

อายุ 
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ณ 30 ธ.ค. 
58 (ตามมาตรา258) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

น.ส.วรรณา มหาพงษ์ 

/ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 

/ 1 มิถุนายน 2558 

 การศึกษา 
ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
การอบรม 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบส าหรับผู้ตรวจสอบ

มือใหม่ โดย สมาคมตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

 โครงการอบรมเพื่อวุฒิบัตรด้านการ
ตรวจสอบ โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 COSO กรอบแนวทางระบบควบคุมภายใน 
โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ของประเทศไทย (CPIAT) รุ่น 36 โดย 
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 การป้องกันการทุจริตในองค์กร โดย สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 Fraud Risk Management (FRM) และ 
Financial Statement Review วิธีการ
สอบทานงบการเงิน โดย สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ไม่มี          ไม่มี 2558 – ปัจจุบัน 
 
2554 – 2558 
 
2549 - 2554 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและให้บริการทางการแพทย์ 
ส านักงาน สอบบัญชี ดี ไอ เอ  / ธุรกิจ ตรวจสอบ
บัญชี, การวางระบบบัญชี และตรวจสอบภายใน 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   193   เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย 
   

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 44  รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน 

ได้แก่ 
  1. นายวิระ    มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ 
  3. นายวิสุทธิ ์  มนตริวัต กรรมการตรวจสอบ 
 4. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการตรวจสอบ  

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปประเด็นท่ีส าคัญ คือ 

1. ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบ
บัญชี ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงิน
ดังกล่าวได้จัดท าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นท่ีเชื่อถือได้ 

2. พิจารณาและอนุมัติแผนงานและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า แผนงานและระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะ
ช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ประเมินไว้ 

3. พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อบกพร่องท่ีจะกระบทต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ 

4. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวเป็นท่ีเปิดเผยและเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เป็น
อิสระ อันได้แก่ คุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ คุณ
กฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 และ/หรือ คุณมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุดปี 2558 

6. พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี และอัตราก าลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร    
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีท่ีจะพัฒนา
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพื่อท าให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   194   เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย 
   

 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ

บริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางท่ีดีและ
สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย   
1.  ดร.วิโรจน์  มาวิจักขณ์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 2.  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  ประธานคณะกรรมการ 
 3.  ดร.ศักดา  ต้ังจิตวัฒนากร  กรรมการ 

4.  นางขนิษฐา  โปราณานนท์  กรรมการ 
 5.  นางหทัยวัลย ์  สุวรรณทวีรักษ์  กรรมการ 
 6.  นางสาวปริวันท์ โอภาเจริญสุข  กรรมการ 
 7. นางกัลยาณี  กัฬหะสูตร  กรรมการ 
 8. ภญ.ประภาพรรณ  เตชธนัง   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวธนวรรณ  ศรีรัตนพิทักษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ตามกรอบการบริหารงานความเสี่ยงท่ีได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมท้ังสิ้น 25 ครั้ง สรุปสาระส าคัญ
ของการประชุม ได้ดังนี้  

1.  ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.  ก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้  
 3.  พิจารณาความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 4.  ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมท้ังปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และ
เหมาะสมกับภาวการณ์ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
 5.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนด   
 6.  รายงานการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า และในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคัญ
ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร็ว 
 7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามท่ีเห็นสมควร 

 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   195   เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย 
   

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน ) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน  และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถ
อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะ
ต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 
1.  นายวิระ  มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(กรรมการอิสระ) 
2.  นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(กรรมการอิสระ) 
3.  นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
4.  นางสาววิลาวรรณ   วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานท่ี

ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง  และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของท้ังปี  

สาระส าคัญของการประชุม มีดังนี้ 
1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและท่ีปรึกษา ตามเกณฑ์และข้อก าหนดสัญญาจ้างของแต่ละบุคคล

ในปีท่ีผ่านมา 
2.  พิจารณากรอบอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารและท่ีปรึกษา เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ  
3.  พิจารณาต่ออายุการว่าจ้างผู้บริหารและท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ 
4.  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม ส าหรับกรรมการคณะต่างๆ และเสนอ

ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   196   เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย 
   

รายงานของคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน ป ี2558  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน
เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า  

คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 
1.  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ           ประธานคณะกรรมการ   
2.  นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล           กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3.  นายทินวรรธน์  มหธราดล           กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 4.  นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา  กรรมการ 
 5.  นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล  กรรมการ 
 6.  นายศักดา  ต้ังจิตวัฒนากร  กรรมการและเลขานุการ 

ในรอบปี  พ .ศ . 2558 คณ ะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน  ได้ปฏิบั ติ งานตาม ท่ีก าหนดไว้               
อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมท้ั งสิ้น  16 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ100 ของท้ังปี                 
สรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน 

2. วางแผนทิศทางในการลงทุน 

3. จัดหาเงินทุนส าหรับการลงทุนท่ีเหมาะสม 

4. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน 

5. ก ากับ ดูแล ควบคุม และบริหารงบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท  

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   197   เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย 
   

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2558  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารงาน

และการด าเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางท่ีดีและสอดคล้องต่อ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย   
1.  ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 2.  นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ วัฒนา   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 3.  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 4.  นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 5.  ดร.ศักดา  ต้ังจิตวัฒนากร  รักษาการรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 
6.  แพทย์หญิงสุนีย์ ธีระการุณวงศ์  กรรมการบริหาร 
7.  นายแพทย์วัชระ เชื้อปากน้ า  กรรมการบริหาร 

 8.  นางสุณีย์  จ้อยจ ารัส  กรรมการบริหาร 
 9.  นางสาวขวัญยืน สุขสมโภชน์  กรรมการบริหาร 
 10. นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล  กรรมการบริหาร 
 11. ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ  กรรมการบริหาร และเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหาร 
ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกรอบ

การบริหารงานท่ีได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมท้ังสิ้น 19 ครั้ง สรุปสาระส าคัญของการประชุม ได้
ดังนี้  

1.  วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน
หลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2558 โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการ
แข่งขันของตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิกาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และน า เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.  วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี 2558 และอ านาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2558  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 3.  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ  และบริหารกิจการของบริษัท
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   198   เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย 
   

 4.  ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ี
ได้รับอนุมัติ  
 5.  พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่  และการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในงบ ประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามท่ีจะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้รับทราบ   
 6.  ก าหนดรายละเอียดในด้านการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ก าหนดสวัสดิการพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   199   เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายใน 
   

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 55  แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน  

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้
ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี 
รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านั ก งานคณ ะกรรมการก ากับหลั กท รัพ ย์ และตลาดหลั กท รัพ ย์  (ก .ล .ต .)  ได้ รับ ความร่ วมมื อ  
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น 
รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม 
แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาด
การควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควร
อธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย    

 

                                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บรหิารการเงิน  (Financial Executives 
Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2 .4  มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแล
การปฏิบัติ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่ เหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร  

 

 

 

 

                                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 ค ณ ะก รรม ก ารก า กั บ ดู แ ล ก ารพั ฒ น าแ ล ะป ฏิ บั ติ เรื่ อ งก า รค วบ คุ ม ภ าย ใน     
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ ายบ ริห ารได้ จั ด ให้ มี โค รงส ร้ า งส ายการรายงาน  ก ารก าหนด อ าน าจ ใ นการสั่ งก ารแล ะ 

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็นต้น   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง
สม่ าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน  เช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ   

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร 

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ

ให้รางวัล ที่ เหมาะสม โดยพิจารณาทั้ งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ

วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ อง 

โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณ ะนั้ น  โด ยแสด งได้ ว่ า รายการใน รายงาน ท างการเงิน มี ตั วตน จริ ง  ค รบ ถ้ วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงิน ของบริษั ทสะท้ อนถึ งกิ จกรรมการด าเนิน งานของบริษั ท 
อย่างแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร 

  

7. องค์กรระบุ และวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงทุ กประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุ วัตถุป ระสงค์ ไว้ 

อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร 

หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ ย งนั้ น  (acceptance)  การลดความ เสี่ ย ง (reduction)  การหลี ก เลี่ ย งความ เสี่ ย ง 
(avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ

จัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น 
ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้    

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 
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9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อก าร
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน 
รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์ อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และ
ล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

         10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ
สอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ.....................................................................  
         10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผล
ผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค้ าประกัน  
บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่
มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษั ทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 
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10.4 บริษั ทก าหนดให้มีการควบคุมภายใน ในทุ กระดับขององค์กร เช่น  ทั้ งระดับ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้  ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  

(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  

(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

 

 

 

 

 

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ ว ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี  เพื่ อช่ วยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

11.1 บ ริษั ท ควรก าหน ดความ เกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ                    
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

  

11.3 บริษั ทควรก าหนดการควบคุมด้ านความปลอดภั ยของระบบ เทคโน โลยี ให้ มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับ
ของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกัน
การหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม

นั้น 
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12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length 

basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง

ก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น 

ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              

ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย

บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการ

ปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเก่ียวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล  

  

13.3 บริษั ทด า เนินการเพื่ อ ให้คณ ะกรรมการมีข้อมูลที่ ส าคัญอย่างเพี ยงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตัดสิน ใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ ส าคัญ  เช่น  รายละเอียดของเรื่องที่ เสนอ                         
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
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แบบ 56-1 หน้าที่   208   เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายใน 
   

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่
ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

        13.6.1  มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

        13.6.2  กรณีที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว  

 

 

 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 

การควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้
ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้อง
ขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษั ทจัด ให้มี ช่ อ งท างการสื่ อสารพิ เศษหรือช่ องท างลับ เพื่ อ ให้บุ คคลต่ าง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

  

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 
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แบบ 56-1 หน้าที่   209   เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายใน 
   

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 

แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

  

   

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

1 6 .6 บ ริ ษั ท ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ าย ใน ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต า ม ม าต รฐ าน ส าก ล                         
การปฏิบัติงานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที  หากผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย                              
ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 
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17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 

       17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่
ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

       17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้
เริ่มด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร 

       17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบ 56-1 หน้าที่   211   เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  
   

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 66  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (รายคณะและรายบุคคล)แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (รายคณะและรายบุคคล)  

 

 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 

บริษัท ศรีวชิัยเวชวิวัฒน์ จ ากดั (มหาชน) 

ประจ าปี 2558
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

วัตถุประสงค์ 

1. ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ

ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดท าท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล 

 
2. เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ (เอกสารชุดท่ี 1) และใช้ประเมินการท าหน้าท่ี

อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล (เอกสารชุดท่ี 2) 

 
3. วิธีการให้คะแนน สามารถท าได้หลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น 

  0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
  1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็น้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
  4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม 
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เอกสารชุดท่ี 1:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1.1 จ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การท าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ 

      

1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย
เพียงพอที่จะช่วยให้การท าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจ านวนที่เหมาะสม ช่วยให้การท าหน้าท่ี
โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจ านวนที่เหมาะสม ช่วยให้การ
ท าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.5 กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจ านวนที่เหมาะสม ช่วยให้การ
ท าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.6 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
ของบริษัท 

      

1.7 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

      

1.8 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ
บัตร (Charter) ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      

1.9 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

1.10 คณะกรรมการสรรหามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

1.11   การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนน้ันๆ 

      

1.12 การแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ       

1.13  การพิจารณาคุณสมบัติและแต่งต้ังเลขานุการบริษัท       

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
เร่ืองส าคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

      

2.2 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
หรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

2.3 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก ากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการก าหนด 

      

2.4  คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
หรือทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

      

2.5 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก ากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการก าหนด 

      

2.6 คณะกรรมการได้ก าหนดกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis) 

      

2.7 คณะกรรมการได้พิจารณาว่า การท ารายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

      

2.8 คณะกรรมการได้พิจารณาให้รายการที่เกี่ยวโยงกันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์       
2.9 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวน

เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ ท าให้การด าเนินงานของ
บริษัทประสบความส าเร็จ 

      

2.10  คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
หรือทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

      

2.11 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการโดยฝ่ายจัดการ 

      

2.12 คณะกรรมการมีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแส 

      

2.13 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ 

      

2.14 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้
การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

      

2.15 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

      

2.16 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก าหนด
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส 

      

2.17 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการตามกระบวนการที่ก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้ถือหุ้น 

      

2.18 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

      

2.19 คณะกรรมการให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก าหนด
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
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ผลประเมิน ความเห็น/
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2.20 คณะกรรมการให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการประเมิน 

      

3. การประชุมคณะกรรมการ 

3.1 กรรมการได้รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า 
ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกคร้ัง 

      

3.2 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก ากับดูแลให้
บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างประสบความส าเร็จ 

      

3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

3.4 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลเพ่ือเตรียมตัวเข้าประชุม 

      

3.5 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ       
3.6 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
      

3.7 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอ้ืออ านวยให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใด
บุคคลหน่ึง 

      

3.8 กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม
คณะกรรมการ 

      

3.9 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการท ารายการ       

4. การท าหน้าที่ของกรรมการ 

4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุม
คณะกรรมการ 

      

4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ        

4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ       
4.4 กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระในการ

ตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
      

4.5 กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท       

4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความส าคัญและใช้เวลาในการพิจารณา
ประเด็นน้ันๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่ส าคัญ 

      

4.7 กรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง      
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5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา       
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ       

5.3 กรรมการผู้จัดการสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได้ เมื่อจ าเป็น       
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ       

5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณท่ีก าหนด 

      

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร 

6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของการเป็น
กรรมการ 

      

6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะ
ช่วยให้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส าคัญเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน 
ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการมีประสิทธิภาพ  

      

6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจ
การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ 

      

6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัด
บรรยายสรุป (Briefing) เพ่ือให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการ  

      

6.6 คณะกรรมการได้ก าหนดแผนการสืบทอดงาน เพ่ือให้การท าหน้าท่ีใน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   217   เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  
   

 

เอกสารชุดท่ี 2:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล  

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1.1 กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการธุรกิจ
ของบริษัท       

1.2 ในกรณีของกรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ี 
กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่
ได้รับมอบหมาย 

      

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

2.1 กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม       
2.2 ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

อย่างเหมาะสม       

2.3 กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมี
ส่วนได้เสีย       

2.4 กรณีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ด าเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้
ก ากบัให้การประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร 
(Charter) ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดแผนงานของ
ธุรกิจ การดูแลให้มีการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
เป็นต้น 

      

3.2 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัท       
3.3 ไม่แทรกแซงการท างานของฝ่ายจัดการ       
3.4 มีการควบคุมและติดตามการด าเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม       
3.5 พัฒนาและเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา       

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   218   เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)  
   

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 77  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)  

 

 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ประจ าปี 2558



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   219   เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)  
   

 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

วัตถุประสงค ์

1. ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดท าทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล 

 
2. วิธีการให้คะแนน สามารถท าไดห้ลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น 
  0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 

  1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรอืมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
  4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   220   เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)  
   

เอกสารชุดที่ 1:  
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธภิาพ 

1.1 จ านวนของคณะกรรมการชดุย่อยมีความเหมาะสม       

1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
เหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชดุย่อยมีจ านวนท่ีเหมาะสม       

1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมคีวามเหมาะสม เช่น กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ 

      

1.5 นิยามกรรมการอสิระที่บริษัทก าหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท 

      

1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมี
ความโปร่งใส ยตุิธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

      

1.7 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีก่รรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ 

      

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี
ล่วงหน้า 

      

2.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเหมาะสม       

2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมรีะยะเวลาเพียงพอเหมาะสม       

2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มเีวลาศึกษา
ข้อมูล 

      

2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออ านวยให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์

      

2.6 กรรมการผูม้ีส่วนได้เสีย ไม่มสี่วนรว่มในการตัดสินใจการท ารายการ        

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามใน
เร่ืองต่อไปนี้อย่างเพียงพอ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ       

3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินท่ีถูกต้องและน่าเชื่อถือ       



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   221   เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)  
   

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3.1.2 สอบทานให้บริษัทด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบใหถู้กต้อง       
3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ด ี       
3.1.4 พิจารณารายการเกีย่วโยงและรายการที่มคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์       

3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน       
3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญช ี       

3.1.7 ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการด าเนินการรับเรือ่ง
ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม       

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       

3.2.1 ก าหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา 
สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ       

3.2.2 ด าเนินการพิจารณาและสรปุรายช่ือเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอยา่งเหมาะสม       

3.2.3 จัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร (Succession plan)        

3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง       
3.2.5 พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูง ท้ังค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและไมเ่ป็นตัวเงิน       

3.3 คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน       

3.3.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน       
3.3.2 วางแผนทิศทางในการลงทุนและจัดหาเงินทุนส าหรับการลงทุนที่

เหมาะสม       

3.3.3  มีการก ากับ ดูแล ควบคุม และบรหิารกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายของบริษัท       

3.3.4 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้ง
ติดตามให้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

      

3.3.5 วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน       

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       

3.4.1 ดูแลและด าเนินการด้านบรหิารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และเป้าหมายธรุกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป       

3.4.2 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบรหิารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน       



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท ศรวีิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   222   เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)  
   

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3.4.3 พิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

3.4.4 สนับสนุนการด าเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO)       
3.4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ       

3.5 คณะกรรมการบริหาร       

3.5.1  มีการวางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

      

3.5.2  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทาง
บริหารงานดา้นต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ก าหนดไว ้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

      

3.5.3 ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่
ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน 

      

3.5.4 พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ       

 

 




