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Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ2

 กำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยำบำลจะให้ควำมส�ำคัญกับ
คุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริกำรเป็นอันดับหนึ่ง 
และเน้นกำรรักษำเฉพำะทำงควบคู่กับกำรป้องกันโรค ภำยใต้
สโลแกน “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ” ( V care  V cure  V can) โดย
มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
 ข้อ 1.  พัฒนำกลุม่โรงพยำบำลให้เป็นหนึง่ในกลุม่โรงพยำบำล
เอกชนชัน้น�ำทีม่คีวำมพร้อมด้ำนกำรรกัษำพยำบำลทกุสำขำ โดย
เน้นด้ำนอบุตัเิหตแุละโรคกระดูกและข้อ เป็นศนูย์รกัษำพยำบำล
เฉพำะโรค และพฒันำสูค่วำมเป็นตติยภูมทิำงกำรแพทย์ (Tertiary 
Medical Care) ซึ่งหมำยรวมถึงกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร และ
เครือ่งมือทำงกำรแพทย์ให้มคีวำมพร้อมในกำรรกัษำโรคทีม่คีวำม
ซับซ้อนยิ่งขึ้น
 ข้อ 2. สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและมุ่งเน้น
ลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ด้วยค่ำนิยมว่ำ “ลูกค้ำคือบุคคลส�ำคัญ
ที่พนักงำนทุกคนจะต้องดูแลเอำใจใส่ เพื่อให้ได้รับกำรรักษำ
พยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรบรกิำรด้ำนต่ำงๆ จำกโรงพยำบำล 
อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ และท�ำให้ลูกค้ำเกิด
ควำมพึงพอใจสูงสุด”
 ข้อ 3.  พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำน

ของบรษิทัฯ  ด้วยกำรยกระดบัคณุภำพของบุคลำกรและปรบัปรงุ
องค์ควำมรูอ้ย่ำงสม�ำ่เสมอ ตลอดจนจดัช่องทำงในกำรแลกเปล่ียน
ควำมคดิเหน็  เพ่ือให้พนกังำนมคีวำมรูส้กึเป็นเจ้ำของและมคีวำม
ผูกพันกับโรงพยำบำล
 ข้อ 4. กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง โดยให้มีกำรเชื่อมโยงและท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง
ทีมฝ่ำยบริหำรและทีมพัฒนำคุณภำพ เพื่อวำงเป้ำหมำยในกำร
พฒันำคณุภำพในกำรรกัษำพยำบำล โดยมุง่เน้นกำรประเมินและ
ลดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำร   ยำและเวชระเบียน 
กำรแก้ไขข้อร้องเรียน กำรพยำบำล เป็นต้น เพื่อสร้ำง Patient 
Safety Goal และ สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้มำใช้บริกำร
 ข้อ 5. แสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจหรือสำยผลิตภัณฑ์
เพิม่เตมิ โดยเพิม่จ�ำนวนคลนิกิเฉพำะทำง และพฒันำคลนิกิเหล่ำ
นั้นให้เป็นศูนย์เฉพำะทำงแบบครบวงจร เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
 ข้อ 6. ให้ควำมส�ำคัญและใส่ใจดูแลสังคมและชุมชนที่ 
โรงพยำบำลตัง้อยู ่โดยสร้ำงควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัทีด่ ีรวม
ไปถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง

   “กลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นโรงพยำบำลช้ันน�ำในระดับมำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยี
และอุปกรณ์กำรแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงทุกสำขำ เพื่อให้บริกำรที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม”

 “เรำมีควำมมุง่มัน่ให้บรกิำรด้ำนกำรรกัษำพยำบำลตำมมำตรฐำนวชิำชีพแบบองค์รวม ด้วยเคร่ืองมอืและบคุลำกรทีม่คีณุภำพ โดยเน้นผูร้บั
บริกำรเป็นศูนย์กลำงเพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด”

1. กำรท�ำงำนอย่ำงมีระบบ: โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. มุ่งเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง
3. กำรมอบอ�ำนำจ กำรตดัสนิใจให้พนกังำน: ท�ำให้เกดิกำรเรียนรู้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม
4. กำรพัฒนำกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
5. กำรท�ำงำนเป็นทีม: ภำยใต้มำตรฐำนวิชำชีพ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
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 17 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด 

(มหำชน) มีอำยุครบ 25 ปี ตลอดเวลำ 25 ปี โรงพยำบำลได้

พัฒนำขึ้นตำมล�ำดับ โดยได้น�ำบริษัทเข้ำตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในปี 2555 ท�ำให้บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด 

(มหำชน) เป็นที่รู้จัก และมีผลประกอบกำรเติบโตมำกขึ้นอย่ำง

ต่อเนือ่ง นอกจำกน้ันบรษัิทได้รบัคะแนนกำรประเมนิคณุภำพกำร

จัดประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นเตม็ 100 คะแนนเป็นเวลำ 2 ปีตดิต่อกนั

ใน 2560 และ 2561 โดยเฉพำะปี 2561 บริษัทได้รับผลคะแนน  

“ดเีลศิ” จำกกำรส�ำรวจตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดแูลกจิกำร

บริษทัจดทะเบยีน โดยสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ร่วมกบั 

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือในระดับ Excellent 

CG Scoring เป็น 1 ใน 47 บริษัทของกลุ่ม Top Quartile ที่มี

มูลค่ำทำงกำรตลำดสูงกว่ำ 3,000 – 9,999 ล้ำนบำท และเป็น

บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลแห่งเดียวที่อยู่ในกลุ่มคะแนน 

“ดีเลิศ”

 ในปี 2561 ศูนย ์บริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรของกลุ ่ม 

โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับกำรรับรองควำม

สำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15190 : 2003  เรื่องควำมปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  และได้รับกำรรับรองควำม

สำมำรถตำมมำตรฐำน ISO 15189 : 2012 เรื่องห้องปฏิบัติ

กำรทำงกำรแพทย์ ท�ำให้ระบบบริกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ได้

มำตรฐำนยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ 

สถำนประกอบกำรเอกชนขนำดใหญ่ต่ำงๆ ท�ำให้ผลประกอบกำร

จำกหน่วยตรวจสขุภำพเคลือ่นทีเ่กนิเป้ำหมำย นอกจำกนัน้ในช่วง

ปลำยปี 2561 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้เปิดศูนย์ MRI 

ด้วยเทคโนโลยีล่ำสุดของบริษัทซีเมนส์ ท�ำให้ระบบกำรบริกำร

รกัษำพยำบำลทำงโรคกระดูกและข้อ รวมถงึกำรดูแลรกัษำผูป่้วย

ทำงสมองมปีระสทิธภิำพสงูขึน้ คำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงรำยได้จำก

กำรมำรับบริกำร MRI ของโรงพยำบำลอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด

ใกล้เคียงได้ตั้งแต่ปี 2562  ในขณะที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยำบำล

วิชัยเวชฯ หนองแขม ยังสำมำรถท�ำรำยได้เติบโตเป็นที่น่ำพอใจ

ยิ่ง และศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกก�ำลังเติบโตตำมล�ำดับ คำดว่ำจะ

สำมำรถท�ำรำยได้สูงขึ้นในปีต่อๆไปอย่ำงดี

 ผลประกอบกำรของปี 2561 จึงประสบควำมส�ำเร็จเป็น

ไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ รำยได้ 2,259.25 ล้ำนบำท และ

ก�ำไร 177.12 ล้ำนบำท ซึ่งก�ำไรสูงกว่ำปี 2560 ถึงร้อยละ 

40.92 ในขณะที่ภำวะเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทยตกต�่ำ  

สารจากประธานกรรมการ

ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหำร แพทย์ พยำบำล พนักงำนของกลุ่ม 

โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

ท�ำให้เกดิผลก�ำไรบรรลตุำมแผนทีว่ำงไว้  รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีกับ

โรงพยำบำลทุกส่วน คือ ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น ซัพพลำยเออร์ พันธมิตร

ธุรกิจ ส่วนรำชกำร ชุมชน ที่สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของ

บริษัทท�ำให้โรงพยำบำลในกลุ่มบริษัทฯ พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

เสมอมำโดยตลอด

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ

             ประธำนกรรมกำรบริษัท
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1.  รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ
 ประธานกรรมการ
2.  ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ
	 รองประธานกรรมการ
3.  นายวิระ  มาวิจักขณ์
 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
4. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต
 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
5. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ
	 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท
6. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์
	 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา
	 กรรมการบริษัท
8.  นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ
		 กรรมการบริษัท
9.  นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล
	 กรรมการบริษัท
10. นายทินวรรธน์  มหธราดล
	 กรรมการบริษัท
11. fiนายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา
 กรรมการบรษัิท
12. นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล
 กรรมการบริษัท
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• กรรมกำรสภำ มหำวิทยำลัยมหดิล
• นำยกสมำคมยมินำสติกแห่งประเทศไทย
• Vice President Asian Federation of Sport Medicine (A.F.S.M)
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 • ประธำนกรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ�ำกัด
 • ประธำนกรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม)  บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด
 บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี 
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • กรรมกำรบรษัิท มหำนครแม่สอดเวชกำร จ�ำกดั
 • ประธำนกรรมกำร มูลนธิิศรวิีชยั 
 • ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์ศรวิีชยั
 • นำยกสมำคม สมำคมกฬีำเวชศำสตร์แห่งประเทศไทย
 • ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิ ์ส�ำนกัพัฒนำกำรกฬีำและสนัทนำกำร (กรมพละศกึษำ) 
  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ
 • ท่ีปรึกษำ คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล
 • อปุนำยกสมำคมนกับรหิำรโรงพยำบำลแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 7 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 1.51
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ  
 เป็นคู่สมรสของ ผศ.พญ. สำยสณีุ  วนดรุงค์วรรณ และเป็นบดิำของภรรยำของ  
 นพ.มงคล วณิชภักดเีดชำ และ นำยพฤทธ์ิ  โรจน์มหำมงคล

การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ
อาย ุ: 79  ปี
ต�าแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริษัท (ผูม้อี�ำนำจลงนำม) /  
รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลวชัิยเวชฯ อ้อมน้อย

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ)   
 มหำวิทยำลัยมหิดล
• วุฒิบัตรแพทย์กีฬำ F.I.M.S สถำบันกีฬำเวชศำสตร์นำนำชำติ
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชำญ สำขำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภำ
• ประกำศนียบัตรบัณฑิต (สำขำศัลยศำสตร์) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
 มหำวิทยำลัยมหิดล 
• แพทยศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ 
• อนุปริญญำวิทยำศำสตร์บัณฑิต (เคมี – ฟิสิกส์) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Director Certification Program, รุ่นที่ 30/2003, IOD
• Directors Accreditation Program,  รุ่นที่ 89/2011, IOD
• หลักสูตร “วิทยำกำรกำรจัดกำรส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่ 2 
 (Advanced Master of Management Program, AMM) คณะรฐัประศำสนศำสตร์ 
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ประสบการณ ์
• ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงศกึษำธกิำร 
• ทีป่รึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ
• ทีป่รึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
• ทีป่รึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงท่องเทีย่วและกฬีำ
• รองศำสตรำจำรย์ ระดบั 9 ศลัยแพทย์ (ผูเ้ชีย่วชำญทำงกระดกูและข้อ)  
 คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล
• ผูอ้�ำนวยกำรวทิยำลยัวทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยกีำรกฬีำ มหำวิทยำลยัมหดิล
• กรรมกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ส�ำนักนำยกรฐัมนตรี
• อปุนำยกสมำคมนักบรหิำรโรงพยำบำลแห่งประเทศไทย
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• กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสำคร
• อนุกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพคนท�ำงำนระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสำคร
• กรรมกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ผสมผสำนกำรด�ำเนินงำนวัณโรค และโรคเอดส์  
 กระทรวงสำธำรณสุข
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 • รองประธำนกรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ�ำกัด
 • รองประธำนกรรมกำร (ผูม้อี�ำนำจลงนำม)  บรษิทั ศรสีำครเวชวิวฒัน์ จ�ำกัด
 • กรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด
 บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • รองประธำนกรรมกำรมูลนิธิโรงพยำบำลศรีวิชัย
 • กรรมกำรทีป่รกึษำกองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในจงัหวดัสมทุรสำคร
 • กรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสุข สภำสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมป์
 • คณะท�ำงำนด�ำเนินงำนประกันสุขภำพตรวจสุขภำพและรักษำพยำบำล 
  แรงงำนต่ำงด้ำว กระทรวงสำธำรณสุข
 • กรรมกำรที่ปรึกษำฝ่ำยสำธำรณสุข สภำอุตสำหกรรม จังหวัดสมุทรสำคร
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 7 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 1.51
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

 เป็นคู่สมรสของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณและเป็นมำรดำของภรรยำ 

 ของ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ และนำยพฤทธิ์  โรจน์มหำมงคล
การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

อาย ุ: 73  ปี
ต�าแหน่ง
รองประธำนกรรมกำรบริษัท (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• แพทยศำสตร์บัณฑิต คณะแพทยศำสตร์  ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
• ประกำศนียบัตรชั้นสูง วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำพยำธิวิทยำคณะ 
 แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
• ประกำศนยีบตัร โครงกำรผูบ้รหิำร รุน่ที ่31 คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัชี 
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ประกำศนียบัตร The high Flyer รุ่นที่ 4 สถำบันกำรบริหำรและจิตวิทยำ
• ประกำศนียบัตร แพทย์เวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 กรมกำรแพทย์กระทรวง 
 สำธำรณสุข
• ประกำศนยีบตัร แพทย์กีฬำเวชศำสตร์ สมำคมกีฬำเวชศำสตร์แห่งประเทศไทย
• Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2008, Thai Institute of  
 Directors Association
• ประกำศนยีบตัร คเีลชัน่บ�ำบัด (Chelation Therapy) รุน่ท่ี 2 สมำคมกำรแพทย์ 
 คีเลชั่นไทย และกองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและ 
 กำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข
• ประกำศนียบัตร “กำรสร้ำงระบบต้นทุนเพื่อกำรบริหำรงำนส�ำหรับโรงพยำบำล
 สมัยใหม่” รุ่นที่ 3 คณะสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยมหิดล
• CEO CLUB 2016 : CEO Branding & CEO as a Brand Champion for  
 Sustainability
ประสบการณ ์ 
• กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรแพทย์ คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน 
 กระทรวงสำธำรณสุข
• อนุกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ จังหวัดสมุทรสำคร

02
ผศ.พญ. สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) 7

• กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ บมจ. ทพีทีปิีโตรเคมคิอลล์
• ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ บมจ. ทพีทีปิีโตรเคมคิอลล์
• กรรมกำร บจ. รฟีำยน์เทค
• กรรมกำรอสิระ บจ. บ.ีเอส.เมทลั 
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียน
 • ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอสิระ) บมจ.โกลบอลล์คอนเนคชัน่
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 ไม่มี
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 7 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี

การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

• ผูเ้ชีย่วชำญพเิศษด้ำนหนีส้ำธำรณะและเงนิของรัฐ กรมบัญชกีลำง กระทรวงกำรคลงั 
• รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
• รองอธิบดีกรมธนำรักษ์  กระทรวงกำรคลัง 
• รองอธิบดีกรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง 
• ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง 
• รองปลัดกระทรวงกำรคลัง 
• อธิบดีกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 
• อธิบดีกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรตรวจสอบ  และประธำนกรรมกำรก�ำหนด 
  ค่ำตอบแทนบริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • กรรมกำร บริษัท ไทยเชื้อเพลิงกำรบิน จ�ำกัด 
 • กรรมกำร บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จ�ำกัด
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 7 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

 ไม่มี

การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่ 

นายวิระ   มาวิจักขณ์
อาย ุ: 75  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรอสิระ  / ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สำขำวิศวกรรมศำสตร์)  
 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญำโท วิศวกรรมเคมี The University of Texas at Austin, USA
• วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Directors Certification Program,  รุ่นที่ 26/2003
• Audit Committee Program (ACP), รุ่นที่ 7/2005
• Role of the Chairman Program (RCP), รุ่นที่ 17/2007
• FND - Finance for Non-Finance Directors, รุ่นที่ 23/2005
ประสบการณ ์
• ศำสตรำภิชำน ภำควิชำวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ 
 มหำวิทยำลัย
• อดีตนำยกสภำวิศวกร แห่งประเทศไทย
• อดีตสมำชิกวุฒิสภำ 
• อธิบดี กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

อาย ุ: 73  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ		/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 38
• Director Certification Program (DCP) 77/2006 , Thai Institute of  
 Directors Association
• Audit Committee Program (ACP) 15/2006 , Thai Institute of 
 Directors Association
• Role of the Compensation Committee (RCC) 2/2007, Thai Institute  
 of Directors Association
• Financial Statements for Directors (FSD) , Thai Institute of Directors  
 Association
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
 (MIR) 1/2007, Thai Institute of Directors Association
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2009, Thai  
 Institute of Directors Association
ประสบการณ ์ 
• ผู้อ�ำนวยกำรกองธนำธิกำร กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
• ผู้อ�ำนวยกำรกองรัฐวิสำหกิจ กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
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ประสบการณ ์
• รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธนำคำร ไทยธนำคำร จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บรษัิท บทีี ท่ีปรกึษำธุรกจิ จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท หลกัทรพัย์ บทีี จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท หลกัทรพัย์จดักำรกองทุน บทีี จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท บทีีประกนัภัย จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษัิท เค.ที.ที ลสีซ่ิง จ�ำกัด
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ บรษัิท ชไูก จ�ำกดั (มหำชน)
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • กรรมกำร บรษัิท ไทย-นชิ ิเวนเจอร์ จ�ำกัด
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 7 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

• อธิบดีกรมอนำมัย
• กรรมกำรตรวจสอบ กำรประปำส่วนภูมิภำค
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • ทีป่รกึษำผู้อ�ำนวยกำรหน่วยทนัตกรรมพระรำชทำนในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ 
 • สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร/ประธำนคณะกรรมกำรกำรสำธำรณสุข 
 • กรรมกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค 
 • กรรมกำรบริหำรสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 
 • คณะกรรมกำรบรหิำรแผนคณะที ่๒ ของส�ำนักงำนกองทนุสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
 • กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรแพทย์ กองทนุประกนัสงัคม ส�ำนกังำนประกนัสังคม 
 • คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีกำรไฟฟ้ำนครหลวง
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 3 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ
อายุ : 70  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรอสิระ /กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• เศรษฐศำสตร์บัณฑิตกำรเงินกำรคลัง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59/2006, Thai Institute  
 of Directors Association. 
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011, Thai Institute  
 of Directors Association.
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2012, Thai Institute of  
 Directors Association.
• Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 5/2014 Thai  
 Institute of Directors Association.
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2012, Thai  
 Institute of Directors Association.
• Advance Audit Committee (AACP) รุ่นที่ 31/2018, Thai Institute of  
 Directors Association.
• โครงกำรสัมมนำผู้บริหำรธนำคำรและสถำบันกำรเงิน FINEX รุ่นที่ 8 สมำคม 
 ธนำคำรไทย
• Syndicated Loans, The Euro money Institute, Hong Kong.
• Bourse Game Asia, Singapore. 

อายุ : 63  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ		/	กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• แพทย์ศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
• สำธำรณสุขศำสตร์มหำบัณฑิต  มหำวิทยำลัยมหิดล 
• วุฒิบัตรแพทย์เฉพำะทำงสำขำระบำดวิทยำ  จำกแพทยสภำ 
• ดุษฎีบัณฑิต สำขำ Planning and Financing จำกมหำวิทยำลัยลอนดอน 
• อนุมัติบัตร สำขำสุขภำพจิตชุมชน  จำกแพทยสภำ 
• อนุมัติบัตร สำขำเวชศำสตร์กำรเดินทำงและท่องเที่ยว จำกแพทยสภำ 
• อนุมัติบัตร สำขำเวชศำสตร์ทำงทะเล จำกแพทยสภำ 
• ปริญญำบัตรป้องกันรำชอำณำจักร 
• Directors Certification Program, รุ่นที่ 212/2015
• Financial Statement for Directors รุ่นที่ 28/2015
ประสบการณ ์ 
• ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
• หัวหน้ำส�ำนักงำนเลขำนุกำรกิจปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
• นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสตูล
• ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยและแผนสำธำรณสุข
• รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต
• ที่ปรึกษำระดับกระทรวงด้ำนสำธำรณสุข (นำยแพทย์ ๑๐)
• ผู้ตรวจรำชกำร  (นักบริหำร ๑๐)
• รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
• อธิบดีกรมควบคุมโรค
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• กรรมกำรแพทยสภำ  ( จำกกำรเลอืกตัง้ )
• อปุนำยกแพทยสภำคนท่ีหนึง่  แพทยสภำ (จำกกำรเลอืกต้ัง)
• บรรณำธิกำร  Journal of ASEAN Orthopedic Association
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 • ประธำนกรรมกำร (ผูม้อี�ำนำจลงนำม) บรษิทั โรงเรยีนศรวีชิยัอำชวีศกึษำ จ�ำกัด
 บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • ท่ีปรึกษำ โรงพยำบำลเลดิสนิและกรมกำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสขุ
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 7 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 0.32
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี

การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

 บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • กรรมกำร มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Foundation for Research 
   in Information Technology) (รำงวัล เจ้ำฟ้ำไอทรัีตนรำชสดุำฯ สำรสนเทศ)
 • กรรมกำร คณะกรรมกำรพฒันำนโยบำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี 
  สำรสนเทศ สภำกำชำดไทย
 • กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรบริหำร คณะแพทย์ศำสตร์  
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 6 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

 เป็นน้องสำวของรศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ

การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
อาย ุ: 79  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรบริษัท (ผูม้อี�ำนำจลงนำม) / รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชำญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทยสภำ 
• Diplomat of American Board of Orthopedic Surgery ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
• แพทยศำสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
• Directors Certification Program, DCP รุ่นที่  30/2003, Thai Institute of  
 Directors Association
• How to develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013
ประสบการณ ์
• ประธำนมลูนธิโิรคข้อ  ในพระรำชปูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ   
 สยำมบรมรำชกุมำรี 
• นำยกชมรมศลัยแพทย์ทำงมอืแห่งประเทศไทย
• นำยกสมำคมออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย
• ประธำนรำชวทิยำลยัแพทย์ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย
• ผูอ้�ำนวยกำรสถำบันออร์โธปิดกิส์ โรงพยำบำลเลิดสนิ
• ผูอ้�ำนวยกำร โรงพยำบำลเลิดสนิ
• นำยแพทย์ 10 สำขำศลัยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์

อายุ : 71  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรบริษัท / รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / ประธำนคณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
 บริษัทไทย (IOD)
• Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2015 สมำคมส่งเสริม 
 สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ ์ 
• เทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำคกำรเงิน, ภำคเอกชน
• เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำน DIGITAL MEDIA, E-BUSINESS
• ปรับปรุงขั้นตอนกำรท�ำงำน Process Improvement
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 • กรรมกำรบริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ�ำกัด
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 • กรรมกำร, กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน, กรรมกำรธรรมำภิบำล ควำม 
  เสีย่งและก�ำกบัดแูลกจิกำร บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ�ำกดั (มหำชน)
 • กรรมกำร และ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน บรษิทั ศรอียธุยำ 
  แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษัิท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหำชน)
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั บบีทีีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั ซเีคเอส โฮลดิง้ จ�ำกัด
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั ซปุเปอร์ แอสเซทส์ จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั ซ.ีเค.อำร์ จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั ไทยล�ำเลยีง จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั ไทยแป้งมันผลติกรรม จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั เขำเขยีวคนัทร่ีคลบั จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั สยำมภูรมิงคล จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั แกรนด์ ฟอร์จูน  จ�ำกัด
 • กรรมกำร บรษัิท กรงุเทพโทรทัศน์และวิทย ุจ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั บบีทีีวี  แซทเทลวิชัน่ จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั จ ี แอล แอสเซทส์ จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั มหำกิจ โฮลด้ิง จ�ำกัด
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั บบีทีีวี  โปรดัคชนัส์ จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) BBTV Alliance Ltd.
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) BBTV Bond Street Building Ltd.
 • กรรมกำร (ผูม้อี�ำนำจลงนำม) บริษทั ไอทีบซีบีซิเินสคอนซลัแทนต์กรุป๊ จ�ำกดั
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั เอก็ซ์คลซูฟี ซเีนยีร์ แคร์ อนิเตอร์ 
  เนชัน่แนล จ�ำกัด
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) BBTV International Holding Company
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั ซนัไรส์ อคีวิตี ้จ�ำกัด
 • กรรมกำร (ผูมี้อ�ำนำจลงนำม) บริษทั บบีทีีวี เอค็ควิตี ้จ�ำกดั
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 4 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี

การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
อาย ุ: 64  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรบริษัท / คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทนุ

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปรญิญำโท พำณชิยศำสตร์และกำรบญัช ี (สำขำบญัช ี) มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต (สำขำกำรบัญชี ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) 5/2003 , IOD
• Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009 , IOD
• Audit Committee Program (ACP) 31/2010 , IOD
• Director Certification Program (DCP) 135/2010 , IOD
• Financial InstitutionsGovernance Program (FGP) 2/2011 , IOD
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 7/2013 , IOD
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 1/2015 , IOD
• National Director Conference 2018 “Rising above Disruption: A Call  
 for Action” ปี 2561
• Future customer experience in financial and banking service ปี 2561
• National Director Conference 2017 “Steering Governance in a   
 Changing World”  ปี 2560
• Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9),  
 PwC Thailand ปี 2559
• CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง เกรำะคุ้มกันกรรมกำร” ปี 2559
• Seminar on “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive”  
 ปี 2559
• Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
ประสบการณ ์
• กรรมกำร บมจ. ธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ
• กรรมกำรเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บรษิทั ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนคณะเจ้ำหน้ำทีด้่ำนทรพัยำกรบุคคล บรษัิท ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ�ำกดั (มหำชน)
• ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส บรษัิท ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ�ำกดั (มหำชน)
• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  บรษิทั ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ�ำกดั  
 (มหำชน)
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมกำร (ผูม้อี�ำนำจลงนำม), กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน,  
  และกรรมกำรก�ำกับนโยบำยควำมเสีย่งและธรรมำภิบำล บรษัิท ธนำคำร 
  กรุงศรีอยธุยำ จ�ำกัด (มหำชน)

09



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) 11

 บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมกำรบรหิำร บรษัิท อสีเทอร์น สตำร์ เรยีล เอสเตท จ�ำกดั (มหำชน )
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 • กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท มหธรำดล จ�ำกัด
 • กรรมกำร บรษัิท ซนัไรส์ อคีวิต้ี จ�ำกัด
 • กรรมกำร บรษัิท บบีทีีวี เอค็ควิตี ้จ�ำกดั
 • กรรมกำร บรษัิท รตันรักษ์ จ�ำกดั
 • กรรมกำร บรษัิท ปนูซเีมนต์นครหลวง (เวียดนำม) จ�ำกดั
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 4 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ 
 ไม่มี

การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
 ใช่

• หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง (มหำนคร) รุ่นที่  
 6/2018 วิทยำลัยพัฒนำมหำนคร มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
ประสบการณ ์ 
• ศัลยแพทย์ระดับ 5 รพ.กลำง ส�ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
• แพทย์ประจ�ำบ้ำน ศลัยกรรมท่ัวไป คณะแพทย์ศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 • กรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด
 • กรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด
 บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 ไม่มี
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 7 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 14.46
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 เป็นบตุรเขยของรศ.ดร.นพ. วชิยั วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ. สำยสณุ ี วนดุรงค์วรรณ
การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 ใช่

นายทินวรรธน์  มหธราดล
อาย ุ: 60  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรบริษัท / คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทนุ

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Ball State University, U.S.A.
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• Directors Certification Program, รุ่นที ่205/2015, Thai Institute Directors  
 Association. 
• Risk Management Committee Program (RMP), รุ่นที่ 6/2015, Thai  
 Institute Directors Association.
ประสบการณ ์
• กรรมกำร บริษัท อยธุยำ แคปปิตอล ลสี  จ�ำกดั (มหำชน)
• กรรมกำรเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ  จ�ำกดั (มหำชน)
• ประธำนคณะเจ้ำหน้ำทีด้่ำนบรหิำรกำรเงนิ บริษทั ธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกดั  
 (มหำชน)
• กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสนิทรพัย์และหนีส้นิ บรษิทั ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ   
 จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท บตัรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 ไม่มี

อายุ : 47  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรบริษัท (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) /รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน /  
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ สมุทรสำคร / ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร  
โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• แพทยศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• วุฒิบัตร สำขำศัลยศำสตร์ทั่วไป แพทยสภำ
• วทิยำศำสตร์ มหำบณัฑติ สำขำกำรบริหำรเทคโนโลย ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
• อนุมัติบัตร สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว แพทยสภำ
• ประกำศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถำบันฝึกอบรมแพทย ์
 ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ประกำศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ รุ่นที่ 19 กรมกำรแพทย์  
 กระทรวงสำธำรณสุข
• Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2008, Thai Institute of  
 Directors Association
• Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 14/2012, Thai  
 Institute of Directors Association
• ประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 3  
 สถำบันพระปกเกล้ำ ร่วมกับแพทยสภำ
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• รกัษำกำรรองผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ สมทุรสำคร 
• รองผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยคณุภำพและสำรสนเทศ โรงพยำบำลวิชยัเวชฯ สมุทรสำคร
• กรรมกำรบรษัิท สำยวิชัยพฒันำ จ�ำกัด (บริษทัย่อย)
• ผูช่้วยรองผูอ้�ำนวยกำรสำยปฏิบตักิำรโครงกำร บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท์  
 จ�ำกดั (มหำชน)
• สถำปนกิ บรษิทั แปลน คอนซลัแตนท์ส จ�ำกดั
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 บริษัทย่อย
 • กรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด 
 • กรรมกำร (ผู้มีอ�ำนำจลงนำม) บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด
 บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
 บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 ไม่มี
ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง   
 3 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 14.46
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 เป็นบตุรเขยของรศ.ดร.นพ. วชิยั วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ. สำยสณุ ี วนดรุงค์วรรณ
การกระท�าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
 ใช่

นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล
อายุ : 48  ปี
ต�าแหน่ง
กรรมกำรบริษัท / คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทนุ / กรรมกำรบรหิำร / 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ กลุม่โรงพยำบำลวชัิยเวช / รองผูอ้�ำนวยกำร
โรงพยำบำลวชัิยเวชฯ สมทุรสำคร/ รองผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ  
โรงพยำบำลวชัิยเวชฯ สมทุรสำคร

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
• สถำปัตยกรรมศำสตร์บณัฑติ สำขำสถำปัตยกรรมหลกั จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• Master Certificate Strategic Organizational Leadership and Management 
  Michigan State University, USA
• วิทยำศำสตร์มหำบณัฑติ คณะวทิยำกำรสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สำขำเทคโนโลยี 
 สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  รุ่น 135/2010  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• ประกำศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Director รุ่น 7/2010  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลกัสตูร “ผูบ้ริหำรระดับสงูด้ำนกำรบรหิำรเมอืง” รุ่นที ่3/2018 มหำวทิยำลยั 
 นวมินทรำธริำช
ประสบการณ ์
• ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ กลุม่โรงพยำบำลวชิยัเวช อนิเตอร์เนช่ันแนล
• ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง กลุม่โรงพยำบำลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล
• รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนจดัซือ้ จดัจ้ำง กลุม่โรงพยำบำลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล
• รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที ่โรงพยำบำลวชัิยเวชฯ สมทุรสำคร 
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 

ประธำนกรรมกำรบริหำร/

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา 

กรรมกำรบริหำร/ 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา

กรรมกำรบริหำร/ 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คุณวิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ

กรรมกำรบริหำร/ 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ดร.ศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร

กรรมกำรบริหำร/ 

รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

รศ.นพ.สุชาติ  อารีมิตร

กรรมกำรบริหำร

ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สารเนตร์ ไวคกุล 

กรรมกำรบริหำร

พญ.สุนีย์  ธีรการุณวงศ์

กรรมกำรบริหำร

นพ.วัชระ  เชื้อปากน�้า 

กรรมกำรบริหำร

คุณพัชรพรรณ  วนดุรงค์วรรณ

กรรมกำรบริหำร

คุณพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล

กรรมกำรบริหำร

คุณคมฤทธิ์  กวินอัครฐิติ 

กรรมกำรบริหำร

ภญ.ดร.ตีรวรรณ   รัตนภักดิ์ 

กรรมกำรบริหำร

คุณพรรณี  กันณีย์ 

กรรมกำรบริหำร

คุณสุณีย์  จ้อยจ�ารัส 

กรรมกำรบริหำร

คุณขวัญยืน  สุขสมโภชน์ 

กรรมกำรบริหำร

คุณกชพร  เกิดรักษ์

กรรมกำรบริหำร

ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ

กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2561

(ผศ.พญ.สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อให้กำรบริหำรงำนและกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย เป็นไป
ในทิศทำงที่ดีและสอดคล้องต่อสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 
 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ประกอบด้วย  
 1. ผศ.พญ.สำยสุณี   วนดุรงค์วรรณ 
  ประธำนกรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 2. นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒนำ 
  กรรมกำรบริหำร/ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 3. นพ.มงคล   วณิชภักดีเดชำ 
  กรรมกำรบริหำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 4. คุณวิลำวรรณ   วนดุรงค์วรรณ 
  กรรมกำรบริหำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 5. ดร.ศักดำ   ตั้งจิตวัฒนำกร 
  กรรมกำรบรหิำร /รกัษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
 6. รศ.นพ.สุชำติ     อำรีมิตร   
  กรรมกำรบริหำร
 7. ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สำรเนตร์  ไวคกุล 
  กรรมกำรบริหำร
 8. พญ.สุนีย์   ธีรกำรุณวงศ์ 
  กรรมกำรบริหำร
 9. นพ.วัชระ   เชื้อปำกน�้ำ 
  กรรมกำรบริหำร
 10. คุณพฤทธิ์   โรจน์มหำมงคล 
  กรรมกำรบริหำร
 11. คุณพัชรพรรณ     วนดุรงค์วรรณ   
  กรรมกำรบริหำร
 12. คุณคมฤทธิ์     กวินอัครฐิติ   
  กรรมกำรบริหำร
 13. ภญ.ดร.ตีรวรรณ     รัตนภักดิ์ 
  กรรมกำรบริหำร
 14. คุณพรรณี    กันณีย์ 
  กรรมกำรบริหำร
 15. คุณสุณีย์   จ้อยจ�ำรัส 
  กรรมกำรบริหำร
 16. คุณขวัญยืน   สุขสมโภชน์ 
  กรรมกำรบริหำร
 17. คุณกชพร   เกิดรักษ์   
  กรรมกำรบริหำร
 18. ดร.รัชฎำ   ฟองธนกิจ 
  กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำร ได้ปฏิบัติงำนตำมอ�ำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมกรอบกำรบริหำรงำนที่ได้ก�ำหนดไว้
อย่ำงครบถ้วน โดยจัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง สรุปสำระส�ำคัญ
ของกำรประชุม ได้ดังนี้ 
 1. วำงแผนและก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำน 
โครงสร้ำงองค์กร รวมถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�ำปี 2561 โดยให้สอดคล้อง
กับสภำพเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขันของตลำดในปัจจุบันเพื่อ
ให้องค์กรมีประสิทธิกำพและประสิทธิผลมำกย่ิงขึ้น และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
 2. วำงแผนและก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณประจ�ำปี 2561 
และอ�ำนำจกำรบริหำรในสำยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ�ำปี 2561  เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 
รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี กำรแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี ในกรณีที่มีควำม
จ�ำเป็นเร่งด่วน และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 3. ตรวจสอบและติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและ
แนวทำงบรหิำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยท่ีก�ำหนดไว้
ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเอือ้ต่อสภำพกำรด�ำเนนิธรุกจิ และ
บรหิำรกจิกำรของบรษิทัตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับ นโยบำย ระเบยีบ 
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น
 4. ตรวจสอบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ 
 5. พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ และกำรใช้จ่ำยเงินลงทุน
ที่ส�ำคัญๆ ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี 2561 ของ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตำมที่จะได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และน�ำ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯให้รับทรำบ 
 
 คณะกรรมกำรบริหำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯโดยใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถ ในกำรปฏิบตัหิน้ำที่
อย่ำงรอบคอบระมดัระวงัสมเหตสุมผลเพือ่ทีจ่ะพฒันำธรุกจิอย่ำงเตม็
ควำมสำมำรถและบรรลผุลตำมเป้ำหมำยโดยค�ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยและก�ำกับดูแลกำร
บริหำรกิจกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืนต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ได้รบัแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระทีม่คีณุสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเงิน 
กำรบัญชี และกำรบริหำรธุรกิจ จ�ำนวน 3 ท่ำน 
 โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ศรวิีชัยเวชววิฒัน์ 
จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ได้แก่
 1. นำยวิสุทธิ์      มนตริวัต 
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 2. นำยสุรินทร์      เปรมอมรกิจ  
  กรรมกำรตรวจสอบ
 3. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนำรังสรรค์  
  กรรมกำรตรวจสอบ

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อ
จ�ำกัดในกำรได้รบัทรำบข้อมลูด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีกำรประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้มีกำรหำรือร่วมกับผู้ตรวจ
สอบภำยในและผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง สรปุสำระส�ำคญัได้ดงันี้
 1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 2561 
ของบรษิทัฯ และบริษัทย่อยร่วมกับ ผูส้อบบญัชี โดยเหน็ว่ำ งบกำรเงนิ
ดังกล่ำวได้จัดท�ำอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลำ และเปิด
เผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
 2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ มี
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ และกำรบริหำรควำมเส่ียง
เหมำะสม รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อก่อให้เกิดกำรก�ำกับ
ดูแล และมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
 3. สอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนิน
กจิกรรมตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธผิล โดย
สอบทำนให้บริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระ 
ให้ควำมเห็นชอบกฎบัตร แผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี งบประมำณ 
สอบทำนและพิจำรณำเสนอแนะผลกำรตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ
ภำยใน อตัรำก�ำลงัของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและพจิำรณำเสนอ
แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้จัดกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน

 4. สอบทำนและติดตำมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ       
เพื่อป้องกันควำมเสียหำย ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ กำรตักเตือน ตลอดจน
ชือ่เสยีงของบริษทัฯ และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ พบว่ำไม่มปีระเดน็
หรือข้อบกพร่องทีจ่ะกระทบต่อชือ่เสียงและฐำนะกำรเงนิของบริษทัฯ
 5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัด
แย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล 
และก�ำกับดูแลนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำย ที่ก�ำหนดไว้
 6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
แต่ละปี ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ ซ่ึงกรรมกำรตรวจสอบ
มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 7.  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำและมมีติ
ให้บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 
2561 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบที่
ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และตำมกฎบตัรของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบด้วยควำมรอบคอบและเป็นอสิระอย่ำงสมบรูณ์ ท�ำ
ให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

    ( นำยวิสุทธิ์  มนตริวัต)
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตำมแนวทำงกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ รวมถงึมคีวำมรู้ด้ำนบรรษทัภบิำล และสำมำรถอทุิศ
เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของ 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  
 โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จ�ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 
6 ท่ำน ได้แก่
 1. นำยวิระ   มำวิจักขณ์ 
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  (กรรมกำรอิสระ)
 2. นำยสุรินทร์   เปรมอมรกิจ  
  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  (กรรมกำรอิสระ)
 3. นำยวิสุทธิ์   มนตริวัต 
  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  (กรรมกำรอิสระ) 
 4. ผศ.พญ.สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ 
  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   
 5. นพ.มงคล   วณิชภักดีเดชำ 
  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 6. นำงสำววิลำวรรณ   วนดุรงค์วรรณ 
  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ ใน
กำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ แนวทำง และกระบวนกำรสรรหำ รวมถึง
พจิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมส�ำหรบักรรมกำรบรษิทัฯ และ
กรรมกำรชุดย่อยคณะต่ำงๆ เพื่อน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบก่อนทีจ่ะน�ำเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุ้นพิจำรณำอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิทฯ เพือ่น�ำเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน ได้ด�ำเนนิกำรตำมกรอบกำรปฏบิติังำนทีก่�ำหนด
ไว้อย่ำงครบถ้วน โดยมกีำรประชมุทัง้ส้ิน 2 ครัง้  สรปุสำระส�ำคญัได้ดงันี้
 1. พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำร
ที่ออกตำมวำระ
 2. พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทย่อย และพิจำรณำเสนอชื่อกรรมกำรที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯพิจำรณำแต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม
 3. ก�ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนส�ำหรบั
กรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ 
 4. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนท่ีจ�ำเป็นและเหมำะสมทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ 
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจำรณำภำระหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและ
อนุมัติ แล้วแต่กรณี
 5. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยตำม
ที่เห็นสมควร

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนได้ปฏบิตังิำนตำม
หน้ำท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมำยด้วยควำมระมดัระวังรอบคอบโปร่งใส และให้
ควำมเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเป็น
ส�ำคัญ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปี 2561

 (นำยวิระ  มำวิจักขณ์)
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ปี 2561

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)
 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำร
ก�ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ ีและมุง่มัน่ทีจ่ะก�ำกับดแูลให้องค์กรมกีำรด�ำเนนิ
งำนและปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีบรษิทัฯ ได้ให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีกำรใช้สิทธิและมีหน้ำท่ีดูแลรักษำผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถำบัน
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย ในฐำนะผู้ลงทุนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และในฐำนะของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นเจ้ำของบริษัทตำมแนว
ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อกำร
ก�ำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกำรตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี และพัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 
ให้มีธรรมำภิบำลและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วยกรรมกำร จ�ำนวน  
6 ท่ำน ดังนี้
 1. นำยวิสุทธิ์     มนตริวัต   ประธำนกรรมกำร
 2. ดร.รัชฎำ   ฟองธนกิจ   กรรมกำร
 3. นำงสำวสำยพิณ ไพรสิงห์    กรรมกำร
 4. นำงภควดี   มหำวงศ์ตระกูล  กรรมกำร
 5. นำยชินพัฒน์  อู๋ไพจิตร   กรรมกำร
 6. นำงสำวเกวลี  ไพศำลพยัคฆ์  กรรมกำร/เลขำนกุำร

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรได้มีกำรประชุม เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำน และปฏิบัติหน้ำที่
ที่ก�ำหนดไว้ และรำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่ง
มีสำระส�ำคัญที่อำจสรุปได้ดังนี้
 1. คณะกรรมกำรฯ ได้จดัท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รปัชัน่ 
ของบรษัิท โดยได้รับควำมเหน็ชอบและอนมุตัจิำกทีป่ระชมุคณะกรรม
กำรบริษัทฯ และได้ประกำศให้ทุกหน่วยงำนทรำบและถือปฏิบัติ อีก
ทัง้ได้ท�ำกำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ไว้ในเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมกำรฯ ได้ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 2. คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกันสอบทำนระบบควบคุมภำยในของ
บรษัิทตำมแนวทำงทีก่�ำหนดในแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่และท�ำกำรตรวจสอบหน่วยงำนต่ำงๆ ว่ำได้มกีำร
ด�ำเนินกำรโดยวิธีที่เหมำะสม ถูกต้อง และครบถ้วน ตำมแนวทำงที่
ก�ำหนดในแบบประเมนิตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ 
ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัท�ำแบบประเมนิเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว และได้ยืน่ขอรับ
กำรรบัรองไปยงัคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัฯิ (CAC Council) เพ่ือ
พิจำรณำให้กำรรับรองโครงกำร CAC แก่บริษัทเมื่อธันวำคม 2561
 3. เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น คณะกรรมกำรได้มีหนังสือทบทวนแนวทำงปฏิบัติในกำร
ด�ำเนินกำรเก่ียวกับของขวัญที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บรษัิท  ในช่วงเทศกำลส�ำคญั และแจ้งเตือนไปยงัท่ำนคูค้่ำ ลกูค้ำ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 4. ปฎิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยตำม
ที่เห็นสมควร

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรมุ่งม่ันที่จะพัฒนำกำรด�ำเนิน
งำนขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงให้ควำม
ส�ำคัญเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นในกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่น  
แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน

(นำยวิสุทธิ์  มนตริวัต)
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ปี 2561

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรบริหำรงำนและกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท
ย่อย เป็นไปในทศิทำงทีด่แีละสอดคล้องต่อสภำพเศรษฐกจิในปัจจบัุน 
 
 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2561 ประกอบด้วย  
 1.  ดร.วิโรจน์    มำวิจักขณ์  
  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
 2.  นำงสำววิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ  
  ประธำนคณะกรรมกำร
 3.  ดร.ศักดำ    ตั้งจิตวัฒนำกร  
  กรรมกำร
 4.  นำงหทัยวัลย์   สุวรรณทวีรักษ์  
  กรรมกำร
 5.  นำงสำวกิจพร     ป้อมสนำม  
  กรรมกำร
 6.  นำงอัญชลี               สุโภภำค  
  กรรมกำร
 7. นำงสำวมุรธำ   พรมยำลี   
  กรรมกำร
 8.  ภญ.ประภำพรรณ   เตชธนัง   
  กรรมกำรและเลขำนุกำร
 9. นำงสำวธนวรรณ  ศรีรัตนพิทักษ์  
  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 10. นำงสำวภัศรำ   สำระพล  
  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้ปฏิบัติงำน
ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมกรอบกำรบริหำรงำน
ควำมเสี่ยงที่ได้ก�ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน โดยจัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น 
23 ครั้ง สรุปสำระส�ำคัญของกำรประชุม ได้ดังนี้ 
 1. ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
ควำมเสีย่งด้ำนธรุกจิและกำรตลำด ควำมเสีย่งด้ำนกำรลงทนุ  รวมถงึ
ควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและชื่อเสียงของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น  เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 2. ก�ำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงท่ี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้ 
 3. พจิำรณำควำมเสีย่งทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย และ
เสนอแนะวิธีกำรป้องกัน หรือลดระดับควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
 4. ดูแล ติดตำม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินงำน 
เพ่ือลดควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง และเหมำะสมกับภำวกำรณ์ด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 5. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำม
เสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยที่ก�ำหนด  
 6. รำยงำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยง ต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เป็นประจ�ำ และในกรณีที่มีเรื่องส�ำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซ่ึงต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอย่ำงเร็ว
 7. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยตำม
ที่เห็นสมควร

 จำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่งมคีวำมมัน่ใจว่ำ กำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัมคีวำมต่อเนือ่ง
และด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับหลักและแนวทำง
ปฏบิตัใินกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีรวมถงึมรีะบบกำรควบคมุภำยในที่
เพยีงพอ และเหมำะสมกบัธรุกจิกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

(นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ)
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่ง
ตั้งคณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุนเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรผู้มีควำมรู้ควำม
สำมำรถและประสบกำรณ์ 

 คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 ประกอบด้วย
 1.  นำงสำววิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ          
  ประธำนคณะกรรมกำร  
 2.  นำงสำวนพพร   ติรวัฒนกุล           
  กรรมกำร
 3.  นำยทินวรรธน์   มหธรำดล           
  กรรมกำร
 4.  นำยแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชำ  
  กรรมกำร
 5.  นำยพฤทธิ์    โรจน์มหำมงคล  
  กรรมกำร
 6.  ดร.ศักดำ    ตั้งจิตวัฒนำกร  
  กรรมกำรและเลขำนุกำร

 ในรอบปี 2561 คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน ได้
ปฏิบัติงำนตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน โดยมีกำรประชุมทั้งส้ิน  
8 ครั้ง  สรุปสำระส�ำคัญของกำรประชุม ดังนี้
 1. พจิำรณำกลัน่กรองโครงกำรลงทุน แผนกำรลงทุน งบประมำณ
กำรลงทุน ซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ผล
ตอบแทนทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมและปัจจยัเสีย่งต่ำงๆทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
 2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่
ส�ำคญั กำรจดัหำแหล่งเงนิทนุทีเ่หมำะสมของบรษิทัและน�ำเสนอคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติ
 3. ตรวจสอบ ติดตำม ก�ำกับดูแลกำรลงทุนของบริษัทเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนตำมเป้ำหมำยประเมินผลโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้
ลงทนุ และสรุปสำระส�ำคญัเพือ่รำยงำนผลกำรลงทนุต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ 

 4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ�ำปีของบริษัท 
และบริษัทย่อย เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
 5. ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำแก่ฝ่ำยบริหำร ในกำรหำช่อง
ทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ
 6. พจิำรณำเรือ่งอืน่ใดตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั

 คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำมระมัดระวัง
รอบคอบ และให้ควำมเห็นเป็นไปโดยอิสระ และยึดถือผลประโยชน์
โดยรวมของบริษัทเป็นส�ำคัญ มีกำรตรวจสอบติดตำมและประเมิน
ผลโครงกำรที่บริษัทเข้ำลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ รวมถึงร่วมป้องกันและแก้ไขควำมเส่ียงต่ำงๆ ของ
กำรด�ำเนินโครงกำร ทั้งนี้กำรตัดสินใจลงทุนของบริษัทมีกำรศึกษำ
และวิเครำะห์ทั้งในเชิงกว้ำง และเชิงลึก โดยผู้เช่ียวชำญทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กรอย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง ภำยใต้หลัก 
ธรรมำภิบำล เพื่อควำมก้ำวหน้ำเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของ
บริษัทสืบต่อไป
 

(นำงสำววิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ)
ประธำนคณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานของคณะท�างานวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2561
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 บรษิทั ศรีวิชัยเวชววิฒัน์ จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรอื VIH) 

จัดตัง้ขึน้เมือ่ปี 2536 เพือ่ด�ำเนนิธรุกจิโรงพยำบำลเอกชน ภำยใต้

ชื่อโรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งเป็นโรง

พยำบำลในกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทฯ 

มีทุนจดทะเบียนในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2536 จ�ำนวน 200 

ล้ำนบำท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรที่มีอ�ำนำจควบคุม คือ  

รศ.ดร.นพ.วชิยั วนดรุงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สำยสณุ ี วนดรุงค์วรรณ 

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยำบำล

 ในปี 2551 บริษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ำง โดยได้เข้ำไปซื้อหุ้น

สำมัญของบริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ�ำกัด และบริษัท ศรีสำครเวช-

วิวัฒน์ จ�ำกัด จำกกรรมกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโครงสร้ำง

กำรลงทนุของกลุ่มบรษัิทใหม่ ให้เหมำะสมกบัแนวทำงกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยำบำล ซึ่งมีบริษัท สำยวิชัยพัฒนำ 

จ�ำกัด และ บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย

 ต้นปี 2554 กลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ได้มีกำรปรับภำพ

ลักษณ์องค์กร (Corporate Re-branding) เพื่อให้มีควำม 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ทันสมัย และสะท้อนถึงกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรให้

บริกำรและพัฒนำกำรท่ีต่อเนื่องของกลุ่มโรงพยำบำล ตลอดจน

เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีต้องกำรขยำยกำร

ให้บริกำรไปยังกลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง โดยกลุ่ม

โรงพยำบำลได้เปลี่ยนชื่อจำกกลุ่มโรงพยำบำลศรีวิชัย เป็นกลุ่ม

โรงพยำบำลวชัิยเวช อนิเตอร์เนช่ันแนล และได้มกีำรเปล่ียนโลโก้

ใหม่ด้วยเช่นกัน 

 ปี 2555 บรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้ง

สิ้น 535 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 535 ล้ำนหุ้น 

มลูค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 1 บำท เป็นทุนท่ีช�ำระแล้วจ�ำนวน 535 ล้ำนบำท

 ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�ำนวน 

35,666,666 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 535,000,000 

บำท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ�ำนวน 570,666,666 บำท โดยกำร

ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำ

ไว้หุ้นละ 1.00 บำท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 570,665,433 บำท
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 ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ�ำกัด ท�ำกำรซื้อหุ้นบริษัทฯ 

ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ เป็นผลให้กลุ่ม

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนกำร

ขยำยธุรกิจภำคโรงพยำบำลและบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีหลำก

หลำยให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนำคต 

 ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท สำมแยก-

ไฟฉำยโพลคีลนีคิ จ�ำกดั จ�ำนวน 89,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

99.99 ของทุนจดทะเบียนจำกผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สำมแยก- 

ไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด รวมเป็นมูลค่ำ 155,000,000 บำท ตำม

มติอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันท่ี 

28 มิถุนำยน 2559

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

570,666,666 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ�ำนวน 570,666,666 

หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 1 บำท โดยเป็นทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้ว

จ�ำนวน 570,665,433 ล้ำนบำท

 กลุ ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยำบำล

ทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และ 

มีโรงพยำบำลในกลุ่ม 4 โรงพยำบำล ได้แก่ 1) โรงพยำบำล

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยำบำลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชั่นแนล สมุทรสำคร และ 4) โรงพยำบำลวิชัยเวช แยกไฟฉำย 

ซึ่งด�ำเนินงำนโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีวิชัย 

เวชววัิฒน์ จ�ำกดั (มหำชน)  บรษิทั  สำยวชิยัพฒันำ จ�ำกดั (บรษิทัย่อย) 

บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัท  

สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ตำมล�ำดับ 

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัมบีริษัทย่อยอกีแห่งหน่ึงคือ บรษัิท โรงเรยีน

ศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ชื่อ โรงเรียน 

ศรีวิชัยอำชีวศึกษำ เพ่ือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุและเด็กเล็ก โดย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินกิจกำรภำยใต้กำรบริหำรงำนโดย 

ผศ.พญ.สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ ซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำ

หน้ำท่ีบริหำรและรองประธำนกรรมกำรต้ังแต่ก่อต้ังจนถงึปัจจบัุน

 กลุ่มลูกค้ำหลักของกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 

2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้ำทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ 

ลูกค้ำบุคคลทั่วไป ลูกค้ำประเภทคู่สัญญำ ลูกค้ำประเภทสมำชิก 

ลูกค้ำโครงกำรกองทุนเงินทดแทน และลูกค้ำต่ำงประเทศ (2) 

กลุ่มลูกค้ำโครงกำรภำครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้ำโครงกำร

กองทนุประกันสงัคม ลกูค้ำโครงกำรประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ และ

ลกูค้ำโครงกำรประกนัสขุภำพแรงงำนต่ำงด้ำว นอกจำกน้ี บริษทัฯ 

และบริษัทย่อยยังมีแผนในกำรดึงดูดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยให้มำ

ใช้บริกำรกับกลุ่มโรงพยำบำลเพิ่มขึ้น เช่น (1) กลุ่มบริษัทเอกชน 

โรงงำน สถำบันกำรศึกษำ (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต (3) กลุ่ม

ลูกค้ำข้ำรำชกำรและครอบครัวข้ำรำชกำร ตำมโครงกำรเบิกจ่ำย

ตรงค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยตำมเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค

รวม (DRGs) และ (4) กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศที่ต้องกำรเดินทำง

มำรักษำในประเทศไทย รวมถึงที่พ�ำนักอยู่ในประเทศไทย และที่

เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวหรือท�ำงำนในประเทศไทย 

 รำยได้หลักของกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทหลัก ตำมลักษณะของลูกค้ำ คือ (1) รำยได้จำกลูกค้ำ

ท่ัวไป (Non-Capitation)  และ (2) รำยได้จำกลกูค้ำเหมำจ่ำยตำม

โครงกำรภำครัฐ (Capitation) ส�ำหรับรำยได้ Non-Capitation 

ประกอบด้วยรำยได้จำกผูป่้วยนอก (Non-Capitation OPD) และ

รำยได้จำกผู้ป่วยใน (Non-Capitation IPD) ในส่วนของรำยได้ 

Capitation ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรผู้ป่วยประกัน

สังคม รำยได้จำกผู้ป่วยโครงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ และ

รำยได้จำกผู้ป่วยโครงกำรประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว โดยท่ี

ผ่ำนมำสัดส่วนรำยได้ Non-Capitation ต่อรำยได้ Capitation 

เท่ำกับ 76 : 24  , 77 : 23  และ 78 : 22 ในปี 2559 – 2561 

ตำมล�ำดับ ทั้งนี้รำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มโรงพยำบำล

มีกำรแปรผันตำมฤดูกำล ดังที่แสดงในงบกำรเงินรำยไตรมำส  

ปี 2559 – 2561

 ในด้ำนผลกำรด�ำเนนิงำนนัน้ บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมรีำยได้

จำกกำรบริกำรของกลุ่มโรงพยำบำล ในปี 2559 – 2561 เท่ำกับ 

1,718.60 ล้ำนบำท, 1,962.08 ล้ำนบำท และ 2,246.69 ล้ำน

บำท ตำมล�ำดับประเภทรำยได้ท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดคือรำยได้จำก

ผู้ป่วยใน Non-Capitation รองลงมำคือ รำยได้จำกผู้ป่วยนอก 

Non-Capitation และรำยได้จำกโครงกำรภำครัฐ (Capitation) 

ตำมล�ำดบั นอกจำกนี ้ในช่วงเวลำเดยีวกัน โรงพยำบำลทีม่สัีดส่วน

รำยได้สงูทีส่ดุของกลุ่มโรงพยำบำลคอืโรงพยำบำลวิชยัเวชฯ อ้อมน้อย 

รองลงมำคอื โรงพยำบำลวชัิยเวชฯ หนองแขม โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ 

สมทุรสำคร และโรงพยำบำลวชัิยเวช แยกไฟฉำย ตำมล�ำดบั  

 ในปี 2559 – 2561 กลุ่มโรงพยำบำลมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 

153.46  ล้ำนบำท 125.68  ล้ำนบำท และ 177.12 ล้ำนบำท ตำม

ล�ำดบั ทัง้นี ้กลุม่โรงพยำบำลมอีตัรำส่วนก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน

เท่ำกับ ร้อยละ 10.53  ร้อยละ 7.97 และร้อยละ 9.59 ในช่วงปี 

2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ตำมล�ำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,988.70 

ล้ำนบำท ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ คือ ที่ดิน อำคำร 

และอุปกรณ์ จ�ำนวน 1,144.57 ล้ำนบำท กลุ่มโรงพยำบำลมี 
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หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ทั้งสิ้น 817.07 ล้ำนบำท 

และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1,169.63 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบ

ด้วยก�ำไรสะสม จ�ำนวน 542.36  ล้ำนบำท

 อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยนั้นอำจมีโอกำสที่จะได้รับผลกระทบจำกปัจจัย

ควำมเสี่ยงบำงประกำร ซ่ึงกลุ่มโรงพยำบำลได้ตระหนักถึงควำม

ส�ำคัญของปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำว และได้ก�ำหนดแนวทำงใน

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมส�ำหรับควำมเสี่ยงแต่ละ

ประเภทแล้ว ดังรำยละเอียดทีไ่ด้กล่ำวไว้ในเรือ่งปัจจัยควำมเส่ียง

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจุดเด่นในการให้บริการที่แตกต่าง
กันไป ดังนี้

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

 ให้บริกำรรักษำพยำบำลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริกำรใน

แผนกผู้ป่วยนอก ด้วยแพทย์เฉพำะทำงถึงเวลำเที่ยงคืน คลินิก

เฉพำะทำงที่เปิดให้บริกำร เช่น ศัลยกรรมผ่ำนกล้องครบวงจร 

ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมระบบทำงเดินปัสสำวะ ศัลยกรรม

โรคหลอดเลอืด อำยรุกรรมโรคหัวใจ อำยรุกรรมโรคไตและศนูย์ไต

เทยีม อำยรุกรรมต่อมไร้ท่อ อำยรุกรรมระบบประสำท อำยรุกรรม

ระบบทำงเดินอำหำร คลินิกกุมำรเวช คลินิกสูติ-นำรีเวช ศูนย์

อบุตัเิหตฉุกุเฉนิ ศนูย์ทนัตกรรม ศนูย์ตรวจสขุภำพ ศนูย์ชะลอวยั

ไทยฟิลอส โดยมีห้องผ่ำตัดระบบ Positive Pressure ปรำศจำก

เช้ือโรค ฝุน่ละออง และควำมชืน้ 100% ตำมมำตรฐำนระดบัสำกล 

เป็นโรงพยำบำลแรกของจังหวดัสมทุรสำคร และจงัหวดัข้ำงเคยีง 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม 

 โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ หนองแขม เป็นโรงพยำบำลทีใ่ห้บรกิำร

ดูแล รักษำและให้ค�ำปรึกษำอย่ำงครบวงจร มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ

เฉพำะทำงทีพ่ร้อมให้บรกิำรในหลำกหลำยสำขำ ทัง้ศูนย์โรคหัวใจ

วิชยัเวช ซึง่ถอืเป็นศูนย์หวัใจทีม่คีวำมพร้อมและมปีระสทิธภิำพสงู 

ให้บริกำรทกุด้ำนเกีย่วกบัโรคหวัใจ ตัง้แต่กำรป้องกัน กำรวนิจิฉยั

ในระยะเริม่ต้น กำรรกัษำ ตลอดจนถงึกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพหวัใจ 

รวมถึงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคหัวใจในสภำวะวิกฤติ ตลอด 24 

ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญโรคหัวใจ ทั้งอำยุรแพทย์หัวใจ 

ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก พร้อมทีมพยำบำลและบุคลำกร

ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเฉพำะทำงในกำรดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ น�ำทีม

โดยนำยแพทย์วัฒนำ บุญสม แพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนโรคหัวใจ

และหลอดเลอืด ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์หวัใจ กลุม่โรงพยำบำลวชิยัเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล นอกจำกนี้โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

ยังมีศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์พัฒนำกำรเด็ก ศูนย์กุมำรเวช ศูนย์

ศัลยกรรมผ่ำนกล้อง ศูนย์สูตินำรีเวช ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรม

เลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียงและได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศ 

เป็นศูนย์ศัลยกรรมเลเซอร์เพื่อควำมงำมครบวงจรตำมมำตรฐำน

สำกล ศนูย์ตรวจสขุภำพครบวงจร ศนูย์กำรแพทย์ชะลอวยั I-SHA 

นอกจำกนี้ยังมีศูนย์บริกำรผู้ป่วยต่ำงชำติ ท่ีพร้อมให้บริกำรและ

อ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรรักษำเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรทุกคนได้

รับควำมสะดวกและบริกำรที่ดีที่สุด

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

 มีศักยภำพบริกำรทุกสำขำโรคเช่นเดียวกับ โรงพยำบำล 

วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรตรวจ

สุขภำพนอกสถำนท่ี เช่น ในสถำนประกอบกำรของภำคเอกชน 

ภำครัฐ และภำควิสำหกิจ ท่ัวประเทศ นอกจำกนี้ โรงพยำบำล 

วิชัยเวชฯ สมุทรสำคร ยังมีคลินิกท่ีอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

และท่ีอ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดปรำจีนบุรี เพื่อให้บริกำรแก่ 

ลูกค้ำต่ำงชำติในเขตชำยแดนประเทศพม่ำและประเทศกัมพูชำ 

และได้ร่วมกบัพนัธมติรในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ ตรวจ

สขุภำพแรงงำนต่ำงด้ำว ณ เมอืงย่ำงกุ้ง สำธำรณรฐัแห่งสหภำพพม่ำ

 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 

 เป็นโรงพยำบำลที่มุ ่งเน้นพัฒนำให้เป็นโรงพยำบำลรักษำ 

ผู้ป่วยเฉพำะทำง เนื่องจำกอยู่ใกล้กับโรงพยำบำลและโรงเรียน

แพทย์ อำทิ ศูนย์ควำมงำม iSKY ศูนย์ทันตกรรม SMILE by 

iSKY ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำกอัครบุตร ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์

ตรวจสุขภำพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น และในขณะนี้ได้

ทยอยปรบัปรงุอำคำรสถำนทีใ่ห้ทนัสมยัเหมำะกบัศนูย์เฉพำะโรค

แต่ละสำขำ โดยเฉพำะกำรเป็นศูนย์ผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพำะ

ทำงสำขำต่ำงๆ
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 กลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรรักษำผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกำรให้บริกำรผู้ป่วยทุกสำขำโรค เพ่ือตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้มำใช้บริกำร เช่น แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกอำยุรกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกกุมำรเวช แผนกศัลยกรรม 

แผนกจกัษ ุแผนกห ูคอ จมกู แผนกโรคหวัใจและหลอดเลอืด แผนกโรคผวิหนงั แผนกไตเทยีม แผนกทนัตกรรม แผนกกำยภำพ  แผนก

ระบบประสำท และศนูย์ควำมงำม เป็นต้น ส�ำหรบักำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยในกลุม่โรงพยำบำลมจี�ำนวนเตยีงจดทะเบยีนจ�ำนวน 551 

เตียง และให้บริกำรจริงจ�ำนวน 448 เตียง โดยมีห้องพักผู้ป่วยหลำยประเภท เช่น 1) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว ประกอบด้วย 

ห้อง GRAND VIP  ห้อง VIP  ห้อง Deluxe และห้อง Standard 2) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่ 3) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษ 4 

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

โครงสร้างรายได้
 รำยได้และก�ำไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส�ำหรับปี 2559 – 2561 (ตำมโรงพยำบำล)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 รายการ
2561 2560 2559

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  

: รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

: ก�ำไรสุทธิ

895,086.09

105,329.37

39

47

799,475.60

105,111.86

40

58

787,995.17

92,354.81

44

53

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

: รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

: ก�ำไรสุทธิ

732,116.44

84,381.92

32

37

 623,840.28

56,621.80

31

31

533,951.01

51,766.05

30

30

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

: รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

: ก�ำไรสุทธิ

484,929.86

35,079.11

21

15

398,615.79

19,382.14

20

11

359,389.10

21,909.52

20

13

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

: รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

: ก�ำไรสุทธิ

201,318.90

1,255.16

8

1

188,337.39

653.72

9

0

92,094.73

5,910.58

5

3

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

: ก�ำไรสุทธิ 589.29 0 903.64 0 750.51 0

รวมรายได้ก่อนตัดรายการระหว่างกัน

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน

รวมรายได้หลังตัดรายการระหว่างกัน

2,313,451.29

66,765.14

2,246,686.15

100

-

-

2,010,269.06

48,187.72

1,962,081.34

100

-

-

1,773,430.01

54,826.70

1,718,603.31

100

-

-

รวมก�าไรก่อนตัดรายการระหว่างกัน

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน

รวมก�าไรหลังตัดรายการระหว่างกัน

226,634.85

49,517.07

177,117.78

100

- 

- 

182,673.16

56,990.13

125,683.03

100

-

-

172,691.47

19,226.84

153,464.63

100

- 

- 

(หมำยเหตุท้ำยตำรำงอยู่ในหน้ำถัดไป)
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หมำยเหตุ  :   1)  บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีรำยได้ในปี 2561, ปี 2560 และ ปี 2559 มีจ�ำนวน  3.02 

ล้ำนบำท, 3.35 ล้ำนบำท และ 2.72 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  ขณะที่ ปี 2561, ปี 2560 และปี 2559 ก�ำไรสุทธิ 0.59 ล้ำนบำท, 0.90 

ล้ำนบำท และ 0.75 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งรำยได้ของบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)  อยู่ในรำยกำรรำยได้

อื่นๆ ในงบกำรเงินรวม

      2)  โรงพยำบำลวิชัยเวช แยกไฟฉำย ปี 2559 เป็นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับงวดสะสมวัน

ที่ 1 กรกฎำคม - 31 ธันวำคม 2559 จำกกำรเข้ำซื้อหุ้น บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลินิค จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559

 โรงพยาบาล
2561 2560 2559

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  

รำยได้ Capitation
รำยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

295,769.80
599,316.29
895,086.09

12.78
25.90
38.69

  253,753.69 
  545,721.91 
  799,475.60

12.62
27.15
39.77

  239,819.72     
548,175.45     
787,995.17 

13.52
30.91
44.43

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

รำยได้ Capitation

รำยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

3,110.46
729,005.98
732,116.44

0.13
31.51
31.64

  2,470.55     
621,369.73     
623,840.28 

0.12
30.91
31.03

1,786.51     
532,164.50     
533,951.01

0.10
30.01
30.11

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

รำยได้ Capitation
รำยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

147,557.26
337,372.60
484,929.86

6.37
14.58
20.96

   141,766.56     
256,849.23     
398,615.79 

7.05
12.78
19.83

131,075.85     
228,313.25     
359,389.10

7.39
12.87
20.27

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

รำยได้ Capitation
รำยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

65,691.26
135,627.64
201,318.90

2.83
5.86
8.70

     63,416.64     
124,920.75     
188,337.39 

3.15
6.21
9.37

 35,982.75      
56,111.98       
92,094.73

2.03
3.16
5.19

รวมรายได้จากการให้บริการก่อนหักรายการระหว่างกัน
หักรำยกำรระหว่ำงกัน
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

2,313,451.29
66,765.14

2,246,686.15

100
- 
- 

2,010,269.06      
48,187.72   

1,962,081.34 

100
- 
- 

1,773,430.01       
54,826.70   

1,718,603.31 

100
- 
- 

หมำยเหตุ : 1) โรงพยำบำลวิชัยเวช แยกไฟฉำย ปี2559 เป็นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับงวดสะสมวันที่  

1 กรกฎำคม - 31 ธันวำคม  2559 จำกกำรที่บริษัทฯเข้ำซื้อหุ้น บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลินิค จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 – 2561 (ตามประเภทของลูกค้า)
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ลักษณะการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ

ลักษณะการให้บริการ

 ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในรูปของกลุ่ม

โรงพยำบำล โดยมีโรงพยำบำลในกลุ่ม 4 โรงพยำบำล และ

โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีสัญญำกำรให้บริกำรกับ

โรงพยำบำลในระดับที่สูงกว่ำ (Supra Contractor) 10 โรง

พยำบำล เพื่อกำรส่งต่อผู้ป่วยตำมควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี 

และมีคลินิกเครือข่ำยประกันสังคม 17 แห่ง ส่วนโรงพยำบำล 

วิชัยเวชฯ สมุทรสำคร มีสัญญำกำรให้บริกำรกับโรงพยำบำลใน

ระดับที่สูงกว่ำ (Supra Contractor) 10 โรงพยำบำล และมี

คลินิกเครือข่ำยประกันสังคม 9 แห่ง ส�ำหรับกำรให้บริกำรเบื้อง

ต้นแก่ผู้ป่วยประกนัสังคม ท�ำให้บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรต้นทนุได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บรกิำรแก่

ประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมมำกขึ้น 

 กลุม่โรงพยำบำลให้บรกิำรลกูค้ำ 2 กลุม่หลกัคือ 1) กลุม่ลกูค้ำ

ท่ัวไป ซึง่จ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลตำมกำรรกัษำจริง ได้แก่ กลุม่ลกูค้ำ

เงนิสด กลุม่ลูกค้ำประกันชวีติ กลุม่ลกูค้ำกองทนุเงนิทดแทน กลุม่

ลกูค้ำบริษทัคูสั่ญญำ กลุม่ลกูค้ำสทิธพิรบ. และอืน่ๆ 2) กลุม่ลกูค้ำ

เหมำจ่ำยตำมโครงกำรภำครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำกองทุนประกัน

สงัคม กลุม่ลกูค้ำโครงกำรประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ และกลุม่ลกูค้ำ

โครงกำรประกันสุขภำพต่ำงด้ำว 

บริการทางการแพทย์

 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยในกลุม่โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ  มีควำม

มุ่งมั่นท่ีจะให้บริกำรรักษำพยำบำลทุกสำขำโรค ด้วยแพทย์ผู้

เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำโรคทุกสำขำ ดังนี้ 

 ศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช

 ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ให้บริกำรดูแลรักษำโรคหัวใจ ตั้งแต่กำร

ป้องกัน กำรวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น กำรรักษำตลอดถึงกำร

ฟื้นฟูสมรรถภำพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงโรค

หัวใจ (อำยุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อม

ทีมพยำบำลและบุคลำกรที่ฝึกอบรมเฉพำะทำงในกำรดูแลผู้

ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และมีหออภิบำลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ซึ่ง

พร้อมดแูลท่ำนตลอด 24 ชม. น�ำทมีโดยนำยแพทย์วฒันำ บญุสม 

ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์หัวใจวิชัยเวช พร้อมทีมแพทย์ผู ้เช่ียวชำญ

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

 ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ได้จัดตั้งศูนย์โรคกระดูกและข้อ โดย

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ กำรผ่ำตัดกระดูกสันหลัง กำร

ผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำ-ข้อตะโพกเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์น�ำ

วิถี กำรผ่ำตัดจำกกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก�ำลังกำย กำรรักษำ

นิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่ำตัด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในกำรรักษำ กำร

ผ่ำตัดผ่ำนกล้องท�ำให้ แผลเล็ก เจ็บน้อย หำยไว ปลอดภัย และ

ไม่เจ็บปวดมำก กำรผ่ำตดัต่อนิว้ มอื แขนและขำจำกอบัุตเิหตดุ้วย

วธิจีลุศลัยศำสตร์ รวมถงึคลนิกิโรคกระดกูและข้อทัว่ไป คลนิกิโรค

กระดกูและข้อในเดก็ คลนิกิโรคเท้ำ และคลนิกิเวชศำสตร์กำรกฬีำ

 ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ มีศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์กู้ชีพ 

เพื่อให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้

อย่ำงถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนอบุตัเิหตุ

ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อพร้อมอำยุรแพทย์ 

พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช�ำนำญ อุปกรณ์และเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัและรถพยำบำลทีม่เีครือ่งมอืช่วยชวีติอย่ำงครบถ้วนทัง้ 

Advance Life Support (ALS) และ Basic Life Support (BLS) 

ฉุกเฉินที่มีควำมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 
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 ศูนย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมผ่านกล้อง

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรรักษำและผ่ำตัดศัลยกรรม

ทกุชนิด เช่น ระบบทำงเดนิอำหำร ระบบทำงเดนิปัสสำวะ ระบบ

ประสำทและสมอง กำรแก้ไขควำมพิกำรบกพร่องต่ำงๆ ด้วย

เทคโนโลยีกำรผ่ำตัดผ่ำนกล้องซึ่งวิธีนี้ช่วยท�ำให้แผลหำยเร็วข้ึน 

อำกำรเจ็บปวดแผลลดลง มีบำดแผลจำกกำรผ่ำตัดเล็ก ซ่ึงแตก

ต่ำงจำกกำรผ่ำนตัดแบบเดิมที่ท�ำให้มีรอยแผลเป็นมีขนำดยำว

และใหญ่ และอำจกลำยเป็นรอยนูนดูแล้วไม่สวยงำม พร้อมกับ

ทมีแพทย์ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรศัลยกรรมโดยเฉพำะเช่น ศัลยกรรม

ทัว่ไป ศลัยกรรมกระดูกและข้อศัลยกรรมเด็กศัลยกรรมทำงนรเีวช 

ศลัยกรรมทำงเดนิปัสสำวะ ศลัยกรรมล�ำไส้และทวำรหนกัเป็นต้น 

นอกจำกน้ันกำรดูแลจำกพยำบำลช�ำนำญกำรที่คอยดูแลและ

อ�ำนวยควำมสะดวกในแต่ละขั้นตอนของกำรรักษำ

 ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรดูแลตรวจรักษำและผ่ำตัด 

รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำทำงสูติและนรีเวชโรคเฉพำะสตรี 

เช่น กำรตรวจมะเร็งเต้ำนม ตรวจพัฒนำกำรของทำรกในครรภ์ 

คลินิกวัยทอง คลินิกผู้มีบุตรยำก กำรตรวจภำยใน โดยวิธีส่อง

กล้องท�ำให้กำรตรวจรักษำถูกต้อง แม่นย�ำ มำกขึ้น เพื่อวินิจฉัย

โรคและวธิรีกัษำให้หำยขำดจำกโรคหรอืจำกกำรบำดเจบ็ของสตรี 

จำกทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์สูง พร้อมเครื่องมือ

ทำงกำรแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท�ำให้ลดควำมเจ็บปวด มี

ปลอดภัย และลดระยะเวลำในกำรฟื้นตัว รวมถึงให้กำรบริกำร

รกัษำด้ำนอนำมยัสตรี ปรกึษำและแนะน�ำกำรวำงแผนครอบครวั 

กำรฝำกครรภ์และกำรคลอด กำรตรวจควำมผดิปกตขิองทำรกใน

ครรภ์ กำรตรวจภำยใน

 ศูนย์โรคเต้านม

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับโรคมะเร็งเต้ำนม

เป็นอย่ำงมำก พร้อมกันนี้ได้ตั้งศูนย์โรคเต้ำนมขึ้นเพื่อให้บริกำร

ตรวจรักษำ ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำและผ่ำตัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เต้ำนมหรือผู้ที่ต้องกำรทรำบวิธีป้องกันกำรเกิดของโรค และยัง

ให้ควำมรู้แก่ประชำชนเรื่องกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง ด้วย

เครื่องมือที่ทันสมัย กำรวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้ำนม ถูกต้อง แม่นย�ำ 

มำกขึ้น โดยกำรท�ำ Mammogram และ Ultrasound ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีท่ีปลอดภัย และมีกำรติดตำมฟื้นฟูสภำพร่ำงกำย

และจิตใจของผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพำะทำง เช่น ศัลยแพทย ์

รังสีแพทย์ อำยุรแพทย์ด้ำนมะเร็ง ทีมพยำบำล นักโภชนำกำร 

นักกำยภำพบ�ำบัด ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมำใช้ชีวิตในสังคม

ร่วมกับผู้อื่นได้
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 ศูนย์โรคนิ่วและระบบทางเดินปัสสาวะ

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรตรวจรักษำเก่ียวกับโรคนิ่ว

และระบบทำงเดนิปัสสำวะ เช่น โรคนิว่ในระบบทำงเดนิปัสสำวะ 

นิ่วในไตและท่อไต นิ่วในถุงน�้ำดี โรคมะเร็งในไต มะเร็งกระเพำะ

ปัสสำวะ กำรตดิเชือ้บรเิวณทำงเดนิปัสสสำวะ มเีลอืดในปัสสำวะ 

เป็นต้น ภำยใต้กำรดแูลจำกแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญทีมี่ประสบกำรณ์สงู

เป็นที่ยอมรับและทีมพยำบำลที่จะคอยเอำใจใส่ผู้ป่วยตลอดขั้น

ตอนกำรรักษำจนหำยเป็นปกติ

 ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรตรวจรักษำมำรดำและทำรก

ต้ังแต่ กำรฝำกท้อง กำรดูแลบ�ำรุงครรภ์ กำรคลอดจนถึงอำยุ 

15 ปี หรือเข้ำสู่ช่วงวัยรุ่น โดยกุมำรแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น  

กมุำรแพทย์เฉพำะโรคภมูแิพ้ โรคระบบประสำท และโรคต่อมไร้ท่อ

พร้อมศัลยแพทย์เด็กในกรณีที่ต้องผ่ำตัดรักษำ 

 คลินิคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคเบำหวำน 

และโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อเช่น โรคไทรอยด์ โรคของต่อมหมวก

ไต โรคต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยว

กบัควำมสงู ควำมผิดปกตขิองแคลเซยีมและโรคกระดกูพรนุ โดย

ทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญ พยำบำลทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมมปีระสบกำรณ์

สูง เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจในทุก

กระบวนกำรรักษำ และส่งเสริมให้ผู ้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปได้

รับทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเบำหวำนและต่อมไร้ท่อ เพื่อ

ท�ำควำมเข้ำใจกับโรคและสำมำรถดูแลตัวเองได้อย่ำงเหมำะสม

  ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ มีแพทย์ผู้เช่ียวชำญโรคระบบทำงเดิน

อำหำรและตับ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น กล้องส่องตรวจ

หลอดอำหำร กระเพำะอำหำร ล�ำไส้ส่วนต้น ล�ำไส้ใหญ่ ท�ำให้

กำรวินิจฉัยโรคถูกต้อง แม่นย�ำ ชัดเจนและยังสำมำรถส่องกล้อง

เพื่อท�ำกำรรักษำได้อีกด้วย ท�ำให้ปัญหำท่ีเกิดจำกควำมผิดปกติ

ของระบบทำงเดินอำหำรและตับได้รับกำรรักษำอย่ำงรวดเร็ว

และครบวงจร รวมถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรดูแลสุขภำพระบบ

ทำงเดินอำหำรและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทำงเดินอำหำร   

 คลินิคอายุรกรรมทั่วไป

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรตรวจรักษำโรคอำยุรกรรม

ด้วยทีมแพทย์ผู ้เช่ียวชำญ ทีมพยำบำลท่ีมีประสบกำรณ์สูง  

ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

โรคระบบประสำทสมอง โรคเลือด โรคไต โรคผิวหนัง ระบบ

ประสำทและสมอง พร้อมท้ังให้ค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษำและวิธีดูแล

ตวัเองให้ปรำศจำกโรคเหล่ำนี ้อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้ผูป่้วยเข้ำรับกำร

ตรวจสุขภำพเพื่อให้ผู้ป่วยมีร่ำงกำยที่แข็งแรงอีกด้วย

 คลินิคจักษุ

 โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ ให้บรกิำรตรวจรกัษำเกีย่วกับโรคตำทกุ

ชนิดท้ังเด็กและผู้ใหญ่โดยทีมจักษุแพทย์ท่ีมีประสบกำรณ์พร้อม

ทีมพยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรมและมีประสบกำรณ์ตำมำตรฐำน

สำกล ปรึกษำ ให้ค�ำแนะน�ำและตรวจรักษำส�ำหรับผู้ท่ีมีปัญหำ

ทำงสำยตำ เช่น กำรตรวจวัดสำยตำ กำรรักษำต้อกระจก ต้อหิน 

ต้อลม ผ่ำตัดจอประสำทตำ สำยตำสั้น สำยตำยำว สำยตำเอียง 

เบำหวำนขึ้นตำหรือกำรติดเชื้อในตำ เป็นต้น
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 คลินิค หู คอ จมูก

 โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ ให้บริกำรกำรตรวจรกัษำโรคทีเ่กีย่วกบั 

หู คอ จมูก ทุกชนิด ทั้งที่เกิดจำกอำกำรผิดปกติต่ำงๆ รวมถึงเกิด

จำกภำวะกำรหำยใจไม่สม�่ำเสมอ อำกำรนอนกรน รวมท้ังโรคท่ี

เกี่ยวกับกล่องเสียงหรือโรคที่เกี่ยวกับล�ำคอทุกประเภท โดยทีม

แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน โสต สอ นำสิก พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่

ที่มีประสบกำรณ์สูง ด้วยเครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่ได้มำตรฐำน

และทันสมัย ปลอดภัยตลอดกำรรักษำ ไม่เกิดผลข้ำงเคียงใดๆ 

กำรผ่ำตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนโรค หู คอ จมูก 

 ศูนย์ไตเทียม

 โรงพยำบำลวิชยัเวชฯ ให้บรกิำรส�ำหรบัผูป่้วยโรคไต เช่น ฟอก

เลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมให้กบัผูป่้วยไตวำยเร้ือรงัระยะสดุท้ำยและ

ผูป่้วยไตวำยเฉยีบพลนั รองรบัผูป่้วยทีม่สีทิธกิำรกัษำทกุประเภท

ทั้งของภำครัฐและเอกชน จำกทีมแพทย์เฉพำะทำงด้ำนโรคไต 

อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่ำนมำตรฐำนสำกล 

ท�ำให้กำรรักษำผู้ป่วยโรคไตเป็นไปอย่ำงปลอดภัย

 ศูนย์ทันตกรรม

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรงำนด้ำนทันตกรรม โดย

ทันตแพทย์ประจ�ำและนอกเวลำทุกวันที่มีประสบกำรณ์สูงได้

มำตรฐำนสำกล ครอบคลุมทุกสำขำ ได้แก่ ทันตกรรมส�ำหรับ

เด็ก และทันตกรรมส�ำหรับผู้ใหญ่ โดยมีงำนทันตกรรมสำขำ

ต่ำงๆ เช่น ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมรักษำรำกฟัน ทันตกรรม

ประดิษฐ์หรือกำรใส่ฟัน ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมฝังรำกฟัน

เทียม ทันตกรรมควำมงำม พร้อมเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ 180 

องศำ (Panoramic) ด้วยระบบดิจิตอล พร้อมกำรดูแลจำก 

ทันตแพทย์และพยำบำลมืออำชีพ ท�ำให้คุณมีสุขภำพฟันที่แข็ง

แรงและรอยยิ้มที่สดใส

 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรตรวจสุขภำพเฉพำะบุคคล 

และหมูค่ณะของสถำบันหรือในสถำนประกอบกำร ประกอบด้วย

กำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำท�ำงำน ตรวจสุขภำพประจ�ำปี ตรวจ

สุขภำพไปท�ำงำนต่ำงประเทศ โปรแกรมตรวจสุขภำพส�ำหรับ

ผู ้สูงอำยุ โปรแกรมตรวจสุขภำพเฉพำะโรค โปรแกรมตรวจ

สขุภำพก่อนแต่งงำน โปรแกรมตรวจสขุภำพชำยและหญงิวยัทอง 

โปรแกรมตรวจค้นหำโรคมะเรง็ รวมถึงกำรให้บรกิำรตรวจสุขภำพ

เคลื่อนท่ีเพื่อให้บริกำรนอกโรงพยำบำลเป็นรำยบุคคลหรือหมู่

คณะ ฯลฯ ด้วยทีมตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ 

พยำบำล นักเทคนิคกำรแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ ที่มีประสบกำรณ์

สูง พร้อมรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เครื่องมือครบวงจร

     คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ มกีำรให้บรกิำรฟ้ืนฟผููป่้วยหรอืกำรท�ำ

กำยภำพบ�ำบดั โดยมแีพทย์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟแูละนกักำยภำพบ�ำบดั

ที่มีประสบกำรณ์สูง พร้อมทั้งยังให้ค�ำปรึกษำแนะหำกผู้ป่วย

ต้องกำรกลบัไปท�ำกำยภำพบ�ำบัดทีบ้่ำน อกีทัง้ยังมเีครือ่งมอืทำง

กำยภำพบ�ำบัดที่ได้มำตรฐำนสำกลและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น 

เครือ่งดงึหลงั-คอด้วยไฟฟ้ำ เครือ่งอลัตรำซำวด์ เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้ำ 

เครือ่งอบควำมร้อน เครือ่งก�ำเนดิควำมร้อนลกึด้วยคลืน่สัน้ เคร่ือง

ผลติกระเสกระตุน้ประสำทผ่ำนผวิหนงั เตยีงฝึกยนื ฯลฯ เพือ่ให้ผู้

ป่วยสำมำรถกลบัสูส่ภำวะปกตหิรอืใกล้เคยีงสภำวะปกติมำกทีส่ดุ

 คลินิคโรคผิวหนัง

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรตรวจรักษำเกี่ยวกับโรค

ผิวหนังทุกชนิด เช่น โรคผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ 

โรคด่ำงขำว ฝ่ำ กระ โรคต่อมน�ำ้เหลอืงผดิปกต ิแพ้ยำ โรคผวิหนงั

ในเด็กและผู้สูงอำยุ รวมถึงควำมสวยควำมงำม อำทิ กำรฉีด 

Botox และ Filler เพือ่แก้ไขร้ิวรอย ร่องแก้มลกึ เติมรมิฝีปำกอวบ

อิ่ม และปรับแต่งรูปหน้ำให้ดูเรียวงำม กำรฉีดยำรักษำเส้นเลือด

ขอด กำรผ่ำตดัแก้รอยนนูแดงหรอืแผลเป็น กำรรกัษำสิว ฝ้ำ กระ 

โรคที่เกี่ยวกับเส้นผมและเล็ก เป็นต้น

 ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส

 ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

ให้บริกำรปรึกษำ และดูแลด้ำนควำมสวยควำมงำมครบวงจร 

ด้วยทีมแพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนโรคผิวหนังและศัลยแพทย์ควำม

งำม พร้อมเทคโนโลยีควำมงำม ประยุกต์เข้ำกับแพทย์แผนไทย

ศำสตร์แพทย์จนีและสปำ  ศนูย์สขุภำพและควำมงำม ไทย-ฟิลอส 

เน้นกำรดูแลจำกสุขภำพภำยในสู่ควำมงำมภำยนอก ด้วยกำร

ให้บริกำร กระชับใบหน้ำ บ�ำบัด ฟื้นฟู รวมถึงดูและผิวพรรณ 
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กระชบัสดัส่วนเพือ่ควำมงำมและกำรลดน�ำ้หนกัเพือ่สขุภำพ กำร

ยกกระชบัใบหน้ำให้ผวิหน้ำเรยีบตึง ร้ิวรอยท�ำให้หน้ำขำวใสเปล่ง

ประกำย ลดรอยด�ำ รอยแดง ฝ้ำ กระ กระชับรูขุมขน นอกจำก

นั้น กำรบริกำรนวดแผนไทย นวดผ่อนคลำย นวดรักษำอำกำร

ปวดหัวไมเกรน เคลด็ขดัยอกกล้ำมเนือ้ ปวดหลงั ปวดไหล่ บรกิำร

โดยแพทย์แผนไทยประยกุต์และเทอรำปิสมอือำชพี พร้อมกบักำร

นวดแบบตะวนัตก สวดีสิและอโรม่ำเพือ่ให้ลกูค้ำได้รบัควำมสขุกับ

ควำมงำมที่เรำบรรจงรังสรรค์ให้ท่ำน

 ศูนย์เอกซเรย์

 โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้บริกำรตรวจรักษำผู้ป่วยด้วยควำม

ห่วงใย ใส่ใจทุกกระบวนกำรรักษำจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่

เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ทีมพยำบำลที่มีประสบกำรณ์สูงผ่ำนกำร

ฝึกอบรมมำเป็นอย่ำงดี พร้อมด้วยเครื่องมือทำงกำรแพทย์ท่ีมี

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้กำรรักษำมีคุณภำพ รวดเร็ว แม่นย�ำ 

และมีประสิทธิภำพสูง ท�ำให้ผู้ป่วยวำงใจในกำรรักษำและมั่นใจ

ได้ว่ำจะได้รับกำรบริกำรที่ดีและพึงพอใจมำกที่สุด

 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาลโดยโรงเรียนศรีวิชัย

อาชีวศึกษา 

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำลงทุนเป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ�ำกัด เพ่ือ

ใช้เป็นสถำนท่ีผลิต ฝึกสอนและพัฒนำบุคลำกรส�ำหรับกลุ่มโรง

พยำบำลวิชัยเวชฯ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นกำรผลิตพนักงำนผู้ช่วย

พยำบำล (Nurse Aid) ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลควำมสะดวกสบำยคนไข้ 

เช่น กำรดูแลสุขอนำมัยเบื้องต้น โรงเรียนศรีวิชัยอำชีวศึกษำ มี

ส่วนส�ำคัญในกำรผลิตบุคลำกรพนักงำนผู้ช่วยพยำบำลแก่กลุ่ม

โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ  ซ่ึงมีส่วนช่วยในกำรลดปัญหำขำดแคลน

บคุลำกรและบุคลำกรด้อยคณุภำพ โดยใช้ระยะเวลำเรยีน 6 เดอืน 

และได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ผ่ำนมำโรงเรียน

ได้ผลติบุคลำกรเป็นพนกังำนผูช่้วยพยำบำลทัง้หมด 936 คน เพือ่

ไปท�ำงำนในกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ รวม 793 คน  

 นอกจำกนั้นโรงเรียนได้ท�ำควำมตกลงร่วมกับ คณะพยำบำล

ศำสตร์ทั้งมหำวิทยำลัยของภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อจัดกำร

เรยีนกำรสอนหลกัสตูร ผูช่้วยพยำบำล (Practical Nurses) โดยได้

รบักำรรบัรองจำกสภำกำรพยำบำล  ท�ำให้โรงพยำบำลมบุีคคลำกร 

ทำงกำรพยำบำลที่มีคุณภำพสูงขึ้น สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ป่วย

และลูกค้ำที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำล และยังเป็นช่องทำงกำร

พัฒนำบุคคลำกรของโรงพยำบำลให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

(Career Path) อีกด้วย

 งานบริการสนับสนุนทางการแพทย ์

 • แผนกเวชระเบียน   • แผนกรังสีวินิจฉัย

 • แผนกกำยภำพบ�ำบัด  • แผนกตรวจวิเครำะห์

 • แผนกโภชนำกำร   • แผนกยำนพำหนะ

 • ฝ่ำยอำคำรสถำนที่   • ฝ่ำยปฏิบัติกำร
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์
 ภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจโรงพยำบำลในประเทศไทยมี

กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมำจำกผู้ให้บริกำรทั้ง

ภำครัฐและเอกชนที่มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรให้บริกำรสุขภำพ

ประชำชน โดยทำงภำครฐัได้มกีำรขยำยควำมคุ้มครองในหลำยรปู

แบบในโครงกำรประกนัสขุภำพของรัฐ เช่น โครงกำรประกนัสงัคม 

โครงกำรหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ โครงกำรประกันสุขภำพ

แรงงำนต่ำงด้ำว และโครงกำรกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรและ

พนักงำนรัฐวิสำหกิจ เป็นต้น ท�ำให้เงื่อนไขกำรคุ้มครองและกำร

ให้บริกำรมีควำมครอบคลุมและซับซ้อนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน 

กลุ่มผู้ให้บริกำรภำคเอกชนก็มีกำรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

ภำวะกำรแข่งขันและสภำพเศรษฐกิจอยู่เสมอ 

 ทั้งนี้ เพื่อรองรับนโยบำยดังกล่ำว กำรมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 

เครื่องมือกำรรักษำที่ทันสมัย หรือกำรบริกำรที่ครบวงจร (One-

Stop Service) เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจึงไม่เพียงพอท่ีจะน�ำไป

สู่ควำมส�ำเร็จ โรงพยำบำลจึงต้องผสมผสำนจุดขำยเฉพำะด้ำน

ขึ้นมำ เพ่ือปรับภำพลักษณ์ของโรงพยำบำลให้มีควำมชัดเจน

ยิ่งขึ้น และสร้ำงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนขึ้นมำเป็นกลยุทธ์

กำรแข่งขันใหม่ ซึ่งแตกต่ำงจำกเดิมที่เน้นกำรบริกำรครบ

วงจรในทุกๆด้ำน ด้วยสำเหตุดังกล่ำว ท�ำให้มีกำรเพิ่มข้ึนของ 

โรงพยำบำลที่ประชำสัมพันธ์ตัวเองในรูปแบบของ Specialist 

Hospital นอกจำกน้ี เพื่อรับมือกับกำรแข่งขันทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ โรงพยำบำลจึงต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

หลำยอย่ำง เพื่อรับมือกับกำรแข่งขันระหว่ำงโรงพยำบำลเอกชน

ด้วยกันเอง และกำรแข่งขันกับโรงพยำบำลรัฐบำลที่มีกำรพัฒนำ

ตนเองเพื่อแข่งขันกับโรงพยำบำลเอกชนมำกขึ้น กลยุทธ์หนึ่ง

ซึ่งปรำกฏให้เห็นอย่ำงเด่นชัดมำกขึ้น และส่งผลให้เกิดควำม

เปลีย่นแปลงทำงโครงสร้ำงของอตุสำหกรรมอย่ำงมนียัส�ำคญั คอื 

กำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจและกำรประกอบธุรกิจในรูป

แบบเครือข่ำยโรงพยำบำล (Chain Hospital)  ที่สำมำรถด�ำเนิน

กำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนกำรบริหำรต้นทุน

และทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ และด้ำนกำรขยำยฐำนลกูค้ำให้มขีนำด

ใหญ่และครอบคลุมหลำยพืน้ที ่นอกจำกนี ้ยงัท�ำให้เกิดกำรส่งต่อ

ผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยำบำลมำกขึ้น และท�ำให้ชื่อของโรงพยำบำล

เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง 

 สภาวะการแข่งขัน
 ธุรกิจโรงพยำบำลและบริกำรเกี่ยวกับสุขภำพถือเป็นธุรกิจ

หนึ่งท่ีอยู ่ในควำมสนใจของประชำชน เนื่องจำกผู ้บริโภคใน

ปัจจุบันได้ให้ควำมใส่ใจเรื่องสุขภำพและอนำมัยเพิ่มขึ้น ด้วย

สำเหตุดังกล่ำวท�ำให้ภำวะกำรแข่งขันมีควำมเข้มข้นขึ้น ทั้งจำก

กำรแข่งขันกับโรงพยำบำลเอกชนด้วยกันเอง และกำรแข่งขัน

กับโรงพยำบำลรัฐที่มีกำรปรับตัวเข้ำสู่ตลำดผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริกำรก็มีควำมรู้มำกข้ึน และมีกำรเปรียบ

เทยีบคณุภำพและรำคำมำกขึน้ จงึท�ำให้โดยทัว่ไปรำคำในกำรให้

บริกำรนัน้จะถูกก�ำหนดภำยใต้ปัจจยัสภำวะกำรแข่งขนัทำงธรุกจิ 

สนิค้ำทดแทน อ�ำนำจของผูซ้ือ้ และอ�ำนำจกำรต่อรองของบรษิทั

คู่ค้ำ ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ได้มีกำรสร้ำงจุดเด่น

ทำงกำรแข่งขัน อันรวมถึงกำรบริหำรกำรจัดซ้ือร่วมกันในกลุ่ม

และร่วมกับโรงพยำบำลพันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้มีอ�ำนำจต่อรองกับ

บริษัทคู่ค้ำ เช่น บริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์ เพื่อลด

รำคำต้นทุนสินค้ำให้ต�่ำลง เป็นต้น

 กำรแข่งขันทำงธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ ่มโรงพยำบำล 

วิชัยเวชฯ ไม่ได้มีเฉพำะโรงพยำบำลในเขตกรุงเทพมหำนครตอน

ใต้ จังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัดนครปฐม เท่ำนั้น โรงพยำบำล

เอกชนท่ีอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง กำรรักษำด้วยแพทย์ทำงเลือก 

รวมถึงร้ำนขำยยำและคลินิก ต่ำงพยำยำมเข้ำมำมีบทบำทใน

กำรแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งกำรตลำดจำกกลุ่มโรงพยำบำล 

วิชัยเวชฯ  เนื่องจำกพื้นที่ตั้งของโรงพยำบำลทั้ง 4 แห่ง เป็นเขต

อุตสำหกรรมท่ีมีโรงงำนไม่ต�่ำกว่ำ 5,400 แห่ง และเป็นแหล่ง

ชุมชนที่มีผู้คนอำศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ทั้งนี้ โรงพยำบำลเอกชน

ที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 - 20 กิโลเมตร มีดังนี้

แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

โรงพยาบาล
วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

- โรงพยำบำลเกษมรำษฏร์ บำงแค

- โรงพยำบำลกรุงเทพสนำมจันทร์

- โรงพยำบำลธนบุรี 2

- โรงพยำบำลมหำชัย 2

โรงพยาบาล
วิชัยเวชฯ หนองแขม

- โรงพยำบำลพญำไท 3

- โรงพยำบำลเกษมรำษฏร์ บำงแค

- โรงพยำบำลเพชรเกษม

- โรงพยำบำลบำงไผ่

- โรงพยำบำลธนบุรี 2

โรงพยาบาล
วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

- โรงพยำบำลมหำชัย 1

- โรงพยำบำลมหำชัย 3

- โรงพยำบำลเอกชัย

- โรงพยำบำลวภิำรำม-สมุทรสำคร

 โรงพยาบาล
วิชัยเวช แยกไฟฉาย

- โรงพยำบำลพญำไท 3

- โรงพยำบำลธนบุรี

- โรงพยำบำลบำงไผ่

- โรงพยำบำลยันฮี

- โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ

นโยบายด้านการตลาด
 ลักษณะลกูค้า  :  ลกูค้ำปัจจุบนัของกลุม่โรงพยำบำลวชัิยเวชฯ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คอื กลุม่ลกูค้ำทัว่ไป และกลุม่ลกูค้ำ

โครงกำรภำครัฐ 

 1)  กลุ่มลูกค้ำทั่วไป (Non-Capitation):  ซึ่งมีทั้งที่อำศัยอยู่

หรือมีสถำนที่ท�ำงำนบริเวณใกล้เคียงโรงพยำบำลและที่อยู่นอก

พื้นที่โรงพยำบำลแต่มีควำมเชื่อถือและศรัทธำแพทย์ของกลุ่ม 

โรงพยำบำล โดยเฉพำะด้ำนโรคกระดูกและข้อ รวมถึง ลูกค้ำ

ประเภทคูสั่ญญำทีเ่ป็นพนกังำนบรษัิท โรงงำน หน่วยงำนรำชกำร 

หรือลกูค้ำของของบริษทัประกนั ทีห่น่วยงำนต้นสงักดัท�ำสญัญำไว้

กับโรงพยำบำล   นอกจำกนียั้งมกีลุม่ลกูค้ำต่ำงประเทศ จำกแถบ

ตะวันออกกลำง และอำเซยีน ทีเ่ดนิทำงมำใช้บรกิำรส่งเสรมิสขุภำพ

และรักษำพยำบำล รวมทั้งควำมงำม 

 2)  กลุ่มลูกค้ำโครงกำรภำครัฐ (Capitation):  ผู้ป่วยที่เข้ำรับ

กำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลโดยใช้สิทธิเหมำจ่ำยรำยหัวต่อ

ปี ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำโครงกำรกองทุนประกันสังคม กลุ่มลูกค้ำ

โครงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ กลุ่มลูกค้ำโครงกำรประกัน

สุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว 

ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย
 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 1. กลุ่มผู้อยู่อำศัยในบริเวณรัศมี 10 – 20 กิโลเมตรของ

โรงพยำบำลแต่ละแห่ง โดยโรงพยำบำลได้ประชำสัมพันธ์ให้

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้รับทรำบและเข้ำใจถึงควำมเช่ียวชำญเป็น

พิเศษในกำรรักษำโรคกระดูกและข้อของกลุ่มโรงพยำบำล รวม

ถึงมำตรฐำนและควำมพร้อมในกำรรักษำโรคอื่นๆ ตลอดจนได้มี

กำรขยำยกำรให้บริกำรใหม่ๆที่เป็นกำรส่งเสริมสุขภำพ หรือกำร

ป้องกันโรค นอกเหนือจำกกำรรักษำพยำบำลท่ัวไป เพื่อดึงดูด

ลูกค้ำประเภทที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมำกขึ้น

 2. กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงำน สถำบันกำรศึกษำ ธนำคำร 

โรงเรียน หน่วยงำนรำชกำร กลุ่มธุรกิจในอุตสำหกรรม ที่ยัง

ไม่มีสัญญำใช้บริกำรกับกลุ่มโรงพยำบำล รวมถึงพนักงำนระดับ

ผู ้บริหำรให้มำใช้บริกำรรักษำพยำบำลให้มำกข้ึน โดยกลุ่ม 

โรงพยำบำลได้มีฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำยเพื่อรับผิดชอบกำร

ประชำสัมพันธ์และกำรติดต่อกับบริษัทต่ำงๆ

 3. กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มโรงพยำบำลให้ควำมส�ำคัญ

ในกำรท�ำกำรตลำดกับบริษัทประกันชีวิตมำกข้ึนเนื่องจำกเล็ง

เห็นว่ำเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีอัตรำกำรเติบโตสูง อันสืบเนื่องจำก

กำรเปลี่ยนไปของทัศนคติที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพ

มำกขึ้น ของประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ส่ง

เสริมให้ประชำชนหันมำให้ควำมส�ำคัญต่อสุขภำพมำกข้ึน รวม

ถึงนโยบำยกำรอนุญำตให้น�ำเบี้ยประกันมำใช้ประโยชน์ในกำร

หกัค่ำลดหย่อนภำษีเพิม่ขึน้ โดยโรงพยำบำลแต่ละแห่งในกลุม่จะ

จัดเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดเพื่อติดต่อและท�ำสัญญำกับบริษัทประกัน 

เพ่ือเป็นโรงพยำบำลคูส่ญัญำในกำรรบัผูป่้วยของบรษัิทประกนัดงั

กล่ำว เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในกำรเข้ำมำ

รับกำรรักษำพยำบำลกับโรงพยำบำล
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 4. กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ ที่พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยและท่ี

เดินทำงเข้ำมำท�ำธุรกิจหรือท�ำงำน หรือกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยว 

เน่ืองจำกโรงพยำบำลได้ตระหนักถึงศักยภำพในกำรเติบโตของ

ลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำว โดยทำงกลุ่มโรงพยำบำลได้เริ่มมีกำรติดต่อ

กับตัวแทนและพันธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อส่งผู้ป่วยต่ำงชำติใน

แถบอำเซียนและตะวันออกกลำงเข้ำมำรักษำพยำบำล

 การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ 

 กลุ่มโรงพยำบำลวชิยัเวชฯ มุง่เน้นในเรือ่งงำนบรกิำร โดยกำร

วำงระบบงำนด้ำนลูกค้ำสัมพันธ์ที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด

ให้แก่ลูกค้ำ ระบบสมำชิกสัมพันธ์เพื่อให้เกิดกำรเข้ำรับบริกำร

อย่ำงต่อเนื่อง และกำรสร้ำงสรรค์บริกำรเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์

ที่ประทับใจให้ลูกค้ำ ในรำคำที่เหมำะสมและแข่งขันได้  

 ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำโครงกำรภำครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มรำยได้เหมำ

จ่ำย และรำคำถกูก�ำหนดโดยนโยบำยของภำครฐั จึงใช้กำรบรหิำร

ต้นทุน และท�ำโครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้

ประกนัตนดแูลสขุภำพตนเอง และท�ำให้ต้นทนุกำรรกัษำพยำบำล

ลดลง

 ด้านการแพทย ์ 

 กลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรสรรหำคณะ

แพทย์ผูเ้ชีย่วชำญท้ังในส่วนของแพทย์ประจ�ำ และแพทย์ทีป่รกึษำ 

ท่ีมคีวำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญเฉพำะทำงในแต่ละ

สำขำ เพื่อพร้อมให้บริกำรแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยัง

มีคณะพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในแต่ละ

สำยงำน เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรช่วยเหลือดูแลผู้มำรับบริกำร 

นอกจำกนี้ กลุ ่มโรงพยำบำลได้มีกำรปรับปรุงเครื่องมือและ

อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์โดยน�ำเอำอปุกรณ์ทีท่นัสมยัและครบวงจร

มำใช้ในกำรให้บรกิำร เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในตรวจและวนิจิฉยั

โรคให้มีควำมแม่นย�ำยิ่งขึ้น

 การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 

 งำนประชำสมัพนัธ์เป็นวธิหีนึง่ในกำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำม

เข้ำใจแก่สำธำรณชนในควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำรให้บรกิำร

ที่มีคุณภำพของกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ โดยมีกำรจัดโครงกำร

สร้ำงควำมผูกพนักบัชมุชน เช่น ให้ควำมรูเ้รือ่งสขุภำพในโรงเรยีน

และสถำนประกอบกำรเป็นประจ�ำทุกปี เป็นต้น

 นอกจำกน้ี ยังได้ท�ำกำรประชำสัมพันธ์ในระดับชำติ เพื่อ

ท�ำให้ชื่อเสียงและควำมเชี่ยวชำญของโรงพยำบำลได้เป็นท่ีรู้จัก

และคุ้นเคยต่อสำธำรณชนในวงกว้ำง โดยวิธีเน้นกำรท�ำ Digital 

Marketing เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำร อำทิเช่น

• กำรใช้สือ่กระแสหลกัและกระแสรอง เพือ่ประชำสมัพนัธ์ภำพ

ลักษณ์และกิจกรรมต่ำงๆ ของทำงโรงพยำบำลสม�่ำเสมอ เช่น 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัด

ลึก  หนังสือพิมพ์มติชน ฯลฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และ

สื่อโทรทัศน์

• กำรให้ควำมรู้แก่ชุมชนในหลำยๆโครงกำรผ่ำนคลืน่ FM 89.50 

MHz ออกอำกำศทุกวนัเสำร์ เวลำ 19.00 น. และผ่ำนคลืน่ FM 

96.25 MHz ออกอำกำศทุกวนัจนัทร์ – ศกุร์ 

• เว็บไซต์กลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ http://www.vichaivej.

com/ รวมถึงโซเชียลมีเดียต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น Facebook, Insta-

gram, Twitter, Google plus, YouTube,  Pinterest และ Line 

โดยกำรสร้ำง info graphic และ VDO Content เพื่อรองรับกำร

มุ่งเน้นกำรสื่อสำรผ่ำน Social Media

 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

 กลุ่มโรงพยำบำลมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยหลำยประเภท 

ทั้งกำรขำยตรงโดยเน้นกลุ่มลูกค้ำเงินสด ประกันชีวิต บริษัทคู่

สัญญำ และกำรขำยเหมำจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร เช่น กรณีของผู้

ป่วยประกันสังคม 

 การจัดท�าโครงการเพื่อสังคม  

 กลุม่โรงพยำบำลได้ตระหนกัถึงควำมรบัผดิชอบและตอบแทน

สูส่งัคม ในฐำนะท่ีเป็นองค์กรหนึง่ท่ีให้กำรดแูลประชำชนด้ำนกำร

รักษำพยำบำลและด�ำเนินกิจกรรมสำธำรณสุขต่ำงๆ เป็นปัจจัย

ช่วยให้โรงพยำบำลมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 การก�าหนดราคาค่ารักษาพยาบาล 

 ส�ำหรับกลุ ่มลูกค ้ำเงินสด กลุ ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ  

มีนโยบำยกำรก�ำหนดรำคำโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต้นทุนต่ำงๆในกำร

ด�ำเนินธุรกิจและรำคำที่แข่งขันได้กับรำคำตลำด เช่น ค่ำแพทย์ 

ค่ำยำและเวชภัณฑ์ และค่ำเครื่องมือทำงกำรแพทย์ ในส่วนของ

ห้องพัก กำรก�ำหนดรำคำจะอ้ำงองิกบัรำคำตลำดของโรงพยำบำล

ที่อยู่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงเครื่องใช้และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ภำยในห้องพกั ซึง่ท้ังหมดน้ี จ�ำเป็นต้องต้ังอยูบ่นพืน้ฐำนของควำม

ยุติธรรมทำงด้ำนรำคำกับผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ โดยโรงพยำบำล

แต่ละแห่งในกลุ่มมีกำรพิจำรณำระดับรำยได้ของประชำชนใน

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย แล้วจึงก�ำหนดมำตรฐำนรำคำให้สอดคล้อง

และเหมำะสม ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยำบำลได้ท�ำกำรศึกษำควำมเป็น

ไปได้ในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรรักษำพยำบำลให้เทียบเท่ำกับ 

โรงพยำบำลอื่นๆ ในระดับเดียวกัน เนื่องมำจำกปัจจุบันโรง

พยำบำลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้มีกำรพัฒนำก้ำวหน้ำขึ้นมำก และมี

ควำมเพยีบพร้อมในด้ำนเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ แต่ยงัมรีะดบั

รำคำที่ค่อนข้ำงต�่ำเมื่อเทียบกับโรงพยำบำลอื่น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
 การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์

 ในกำรด�ำเนินกิจกำรของกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ถือว่ำ 

คณะแพทย์ พยำบำล บุคลำกร เป็นทรัพยำกรหลักในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ โดยโรงพยำบำลมีนโยบำยในกำรสรรหำคณะแพทย์ 

พยำบำล บุคลำกร ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำใน

กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร ในส่วนของกำรสรรหำคณะแพทย์ 

จะผ่ำนควำมสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหำรของโรงพยำบำล

ซึง่บำงท่ำนเป็นอดตีอำจำรย์แพทย์ของคณะแพทยศำสตร์ศริริำช

พยำบำล และเป็นผู้บริหำรระดับสูงของโรงพยำบำลรัฐบำลมำ

ก่อน จึงท�ำให้มีเครือข่ำยแพทย์ที่มีควำมสำมำรถสูงอย่ำงกว้ำง

ขวำงและสำมำรถเชิญชวนบุคลำกรดังกล่ำวเข้ำมำร่วมงำนกับ

โรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง ในส่วนของพยำบำลจะสรรหำผ่ำน

ทำงวิทยำลัยพยำบำลต่ำงๆ ผ่ำนควำมสัมพันธ์ของคณะแพทย ์

ผู้บริหำร และผ่ำนกำรให้ทุนนักศึกษำพยำบำล นอกจำกนี้ กลุ่ม

โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ ยังได้มีกำรท�ำบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) 

กับคณะพยำบำลศำสตร์ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เพื่อเป็นสถำบัน

ฝึกนักศึกษำพยำบำล และเพื่อกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรร่วม

กันด้วย ในส่วนของพนักงำนผู้ช่วยพยำบำลกลุ่มโรงพยำบำลได้ 

คัดเลือกผู้จบหลักสูตรจำกโรงเรียนศรีวิชัยอำชีวศึกษำ (บริษัท

ย่อย) เข้ำท�ำงำนกับโรงพยำบำลภำยในกลุ่มต่อไป 

 การจัดหายาและเวชภัณฑ์

 กำรจดัหำยำและเวชภณัฑ์ถอืเป็นวัตถดุบิและต้นทนุหลักของ

โรงพยำบำล ผู้ใช้สินค้ำจะเป็นผู้ก�ำหนดควำมต้องกำรสินค้ำใน 

ใบขอซื้อสินค้ำ โดยระบุรำยกำร ประเภท ปริมำณ และเงื่อนไข

อื่นๆ เช่น ระยะเวลำที่ต้องกำรสินค้ำ โดยในกำรพิจำรณำอนุมัติ

กำรน�ำยำแต่ละชนิดเข้ำมำใช้ในโรงพยำบำลนั้น จะมีกำรประชุม

ร่วมกนัของคณะกรรมกำรเภสชักรรม และกำรบ�ำบดั ซึง่ประกอบ

ด้วย แพทย์ พยำบำล เภสัชกร ฝ่ำยจัดซื้อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กบักำรใช้ยำ โดยหลงัจำกได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

เภสัชกรรมและกำรบ�ำบัด คณะกรรมกำรจัดซื้อกลำงจะท�ำกำร

พิจำรณำเปรียบเทียบทั้ง ในด้ำนคุณภำพ รำคำ (ซึ่งบริษัทฯ  

ได้จดัท�ำรำคำกลำงยำและเวชภัณฑ์) ปรมิำณ และควำมน่ำเชือ่ถอื

ของผู้แทนจ�ำหน่ำยแต่ละรำย ก่อนด�ำเนินกำรสั่งซื้อ  

 การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์

 กำรจดัหำเครือ่งมอืทำงกำรแพทย์แต่ละชนดินัน้ คณะกรรมกำร 

เครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของเครื่องมือ 

จำกนั้นเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเครื่องมือ

แพทย์ให้ใช้เครื่องมือดังกล่ำวในโรงพยำบำล คณะกรรมกำรจัด

ซือ้จะพิจำรณำเปรยีบเทียบทัง้ในด้ำนคุณภำพ รำคำ กำรบรกิำรจดัส่ง 

กำรบริกำรหลังกำรขำย และควำมน่ำเช่ือถือของผู้แทนจ�ำหน่ำย

แต่ละรำย ก่อนด�ำเนินกำรสั่งซื้อ โดยที่ผ่ำนมำ จะพิจำรณำจัด

ซ้ือจำกในประเทศและต่ำงประเทศโดยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยใน

ประเทศทั้งหมด 
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินกจิกำรโรงพยำบำลเอกชน ภำยใต้ชือ่ โรงพยำบำลวิชยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย

สถานที่ตั้ง 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุม่แบน  จงัหวดัสมทุรสำคร 74130

โทรศัพท์ (+662) 441-7899   และสำยด่วน 1792

โทรสาร (+662) 431-1404

Website www.vichaivej.com 

Email bod@vichaivej.com

จ�านวนเตียง 200  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0107554000062

วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด 1 มีนำคม 2554

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย  
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ภำยใต้ชื่อ โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

สถานที่ตั้ง 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท ์ (+662) 441-6999

โทรสาร (+662) 421-1784

Website www.vichaivej.com

Email nongkhaem@vichaivej.com 

จ�านวนเตียง 172  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105530047130

  
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ภำยใต้ชื่อ โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสำคร

สถานที่ตั้ง 93/256  สีแ่ยกมหำชยั ถนนเศรษฐกจิ 1 ต�ำบลท่ำทรำย อ�ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร  74000

โทรศัพท ์ (+6634) 410-700-6

โทรสาร (+6634) 410-710

Website www.vichaivej.com

Email samutsakhon@vichaivej.com

จ�านวนเตียง 120  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105537019778

วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 9 พฤษภำคม 2555

ทุนจดทะเบียน 570,666,666 บำท   

ทุนช�าระแล้ว 570,665,433 บำท        

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 570,665,433 หุน้      

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 1 บำท

ทุนจดทะเบียน 150,000,000   บำท

ทุนช�าระแล้ว 150,000,000   บำท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 30,000,000 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บำท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.43%

ทุนจดทะเบียน 99,200,000   บำท

ทุนช�าระแล้ว 99,200,000  บำท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 19,840,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 5 บำท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.56%
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บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ�ากัด 
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน ภำยใต้ชื่อ โรงพยำบำลวิชัยเวช แยกไฟฉำย

สถานที่ตั้ง 240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย  กรุงเทพมหำนคร 10700

โทรศัพท ์ (+662) 412-0055-60

โทรสาร (+662) 412-7581-2

Website www.vichaivej.com

Email yeakfaichai@vichaivej.com

จ�านวนเตียง 59  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105525008687

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ�ากัด
ประเภทธุรกิจ ด�ำเนินกิจกำรโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลำกรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ

สถานที่ตั้ง 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74130

โทรศัพท์ (+662) 441-7899 ต่อ 1703

โทรสาร (+662) 431-1404

Website www.srivichai.ac.th 

Email teacher@srivichai.ac.th

เลขทะเบียนบริษัท 0745553005535

ข้อมูลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์    

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0 2009-9000 โทรสำร 0 2009-9991

ผู้สอบบัญชี     
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด      
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ 02-264-9090  โทรสำร  02-264-0789-90

 

ข้อมูลส�าคัญอื่น       -ไม่มี-

 

ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บำท

ทุนช�าระแล้ว 9,000,000 บำท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 90,000  หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 100  บำท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 100,000  บำท

ทุนช�าระแล้ว 100,000  บำท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน  20,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ  5  บำท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.98%
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ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บำท

ทุนช�าระแล้ว 9,000,000 บำท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 90,000  หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 100  บำท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 100,000  บำท

ทุนช�าระแล้ว 100,000  บำท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน  20,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ  5  บำท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.98%

ปัจจัยความเสี่ยง
 

 บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจภำยใต้กำรก�ำกับ

ดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  (Risk management 

Committee) เพือ่ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบรกิำรจดักำร

ควำมเสีย่งและตดิตำมประเมนิผลรวมทัง้ปรบัปรงุแผนกำรด�ำเนนิ

งำน เพ่ือลดควำมเสี่ยง ซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกท้ังปัจจัยภำยในและ

ภำยนอก มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควบคุม

ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ตำมนโยบำยบรษิทัฯ ทีใ่ห้ควำมส�ำคญั

ต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ทันต่อสถำนกำรณ์ และแนว

โน้มกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือขยำยกิจกำรและบริหำรรำยได้

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย

 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธรุกิจโรงพยาบาลท่ีเพิม่สงูขึน้

 ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูงและมี

แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตลอดมำ  นอกจำกกำรแข่งขนักบัโรงพยำบำล 

เอกชนอื่นๆ และโรงพยำบำลภำครัฐที่เริ่มขยำยกำรบริกำรนอก

เวลำในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลำ  บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงและ

ขยำยพื้นที่ให้บริกำร โดยมีกำรลงทุนเพิ่มศูนย์หัวใจวิชัยเวช 

กำรบริกำรของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ศูนย ์ตรวจสุขภำพ 

อำชีวเวชศำสตร์ ศูนย์เวชศำสตร์กำรกีฬำ และคลินิกเที่ยงคืน ให้

สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมของชุมชนและที่อยู่อำศัยของลูกค้ำ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 ให้มีควำมมั่นใจในเรื่องของเงินลงทุน, เงินสดหมุนเวียน และ

รำยได้ - รำยจ่ำย เป็นไปตำมเป้ำหมำย

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

 เนื่องจำกกำรให้บริกำรกำรรักษำพยำบำลของบริษัทฯ 

เป็นกำรให้บริกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลบริษัทฯ 

จึงมีควำมเสี่ยงในกำรที่อำจไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำรักษำ

พยำบำลจำกผู้ป่วยได้ครบตำมจ�ำนวน บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ

กระบวนกำรเพ่ือลดควำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำ

รักษำพยำบำล เช่น กำรตรวจสอบสิทธิ์ และสถำนะกำรเงินของ

ผู้รับบริกำร แต่ยังพบว่ำมีบำงรำยที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำรักษำ

พยำบำลจำกผู้ป่วยได้ เนื่องจำกผู้ป่วยอยู่ในภำวะวิกฤต จ�ำเป็น

ต้องให้กำรรักษำทันที มิฉะนั้นอำจถึงแก่ชีวิต ซึ่งบริษัทฯ จ�ำเป็น

ต้องให้กำรรักษำตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและ

เวชภัณฑ์

 ปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญมำกประกำรหนึ่งส�ำหรับกำรให้บริกำร

รกัษำพยำบำลคอืกำรจดัหำและมไีว้ซึง่ผลติภณัฑ์ยำและเวชภณัฑ์

ที่มีคุณภำพและเพียงพอส�ำหรับกำรให้บริกำร ซ่ึงบริษัทฯ จัด

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำและเวชภัณฑ์รำยใหญ่ในประเทศไทยมี

จ�ำนวนไม่มำก บริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยำและเวชภัณฑ์จำกผู้

จัดจ�ำหน่ำยรำยใหญ่ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้จัด

จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ยำและเวชภณัฑ์ซึง่อำจส่งผลกระทบต่ออ�ำนำจ

ต่อรองหรอืต้นทนุกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และอำจส่งผลกระ

ทบในทำงลบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อธรุกจิฐำนะกำรเงนิผลกำรด�ำเนนิ

งำนและโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทจัดจ�ำหน่ำยส่วน

ใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจ�ำหน่ำยเท่ำนั้นไม่ได้เป็นผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ 

สำมำรถที่จะสั่งซ้ือยำจำกผู้ผลิตโดยตรงได้ หรือจำกบริษัทจัด

จ�ำหน่ำยรำยอื่นๆ แทน โดยก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติกรณียำและ

เวชภัณฑ์มีแนวโน้มขำดตลำด ท�ำกำรติดต่อผู้ขำยหรือส�ำรอง

ยำฯ และตดิต่อ โรงพยำบำลเครอืข่ำยเพือ่หำทำงต่อรองกบัผู้ขำย 

หรือใช้ระบบกำรยืมยำระหว่ำงกันในกลุ่มโรงพยำบำล เพิ่มควำม

สำมำรถ ควำมรู้ทำงด้ำนยำ เวชภัณฑ์ ของจัดซื้อกลุ่มให้มำกขึ้น 

เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงป้องกันแนวโน้มขำดตลำดของยำและ

เวชภัณฑ์  
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 ความเส่ียงด้านปฏิบติังานของหน่วยงาน (Operation Risk) 
 ได ้มีกำรก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนดังนี้  วิเครำะห์

กระบวนกำร กำรท�ำงำนของกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์-

เนช่ันแนล ค้นหำปัญหำ/ควำมเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์

โอกำสเกดิและผลกระทบควำมเสีย่ง และหำแนวทำงป้องกนัควำม

เสี่ยงที่ส�ำคัญ

 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนท่ีไม่สามารถรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์หรือผู้บริหารส�าคัญไว้ได้

 ปัจจบุนัธรุกจิในประเทศประสบปัญหำกำรขำดแคลนบคุลำกร

ทำงกำรแพทย์โดยกำรผลติบคุลำกรทำงกำรแพทย์ต้องพึง่พำภำค

รฐัเป็นหลกั และทีผ่่ำนมำจ�ำนวนบคุลำกรทำงกำรแพทย์ก็ไม่เพยีง

พอต่อควำมต้องกำรท�ำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำร

รำยอื่นเพื่อรักษำและดึงดูดบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำม

ช�ำนำญซ่ึงอำจส่งผลต่อต้นทนุในกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯ กลุม่

โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีมำตรฐำนก�ำหนดค่ำ

ตอบแทน สวสัดกิำร ให้ใกล้เคยีงกบัคู่แข่งขนั  อกีทัง้ โรงพยำบำล

สร้ำงระบบกำรประเมนิทีช่ดัเจน ยติุธรรม สร้ำงบรรยำกำศในโรง

พยำบำล ให้มคีวำมเอือ้อำทรระหว่ำงเพือ่นร่วมงำน รวมทัง้มกีำร

ให้ทนุกำรศกึษำกบับคุลำกร เพือ่เป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนนุให้

เกิดกำรเรียนรู้เพื่อน�ำมำพัฒนำองค์กรต่อไป

 ความเสี่ยงทางด้านเครื่องมือแพทย ์

 ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ในกลุ่ม รพ.วิชัยเวชฯ มีควำมหลำก

หลำย และมีควำมทันสมัยมำกขึ้น ท�ำให้ค่ำบ�ำรุงรักษำและค่ำ

สอบเทยีบ มค่ีำใช้จ่ำยสูงขึน้และไม่สอดคล้องกบังบประมำณทีต่ัง้

ไว้ จึงได้จัดตั้งคณะท�ำงำนเครื่องมือแพทย์ของกลุ่ม รพ.วิชัยเวชฯ  

ท�ำงำนเพื่อตอบสนองกับผู้รับบริกำร

ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk) 
 จัดท�ำแผนปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน (IT Infrastructure) , 

ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ,ด้ำนกำรละเมิด 

 สิขสิทธิ ์รวมทัง้กำรพฒันำระบบ HIS  เพ่ือให้เกดิควำมเสถยีรภำพ

ของกำรใช้งำนในระบบ

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง

 เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเป็นกำรให้บริกำร

ด้ำนกำรแพทย์ซ่ึงเก่ียวเนื่องถึงชีวิตและสุขภำพของผู้รับบริกำร 

บรษิทัฯ และโรงพยำบำลในเครอืข่ำยของบรษัิทฯ จงึมคีวำมเสีย่ง

ในกำรถูกเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริกำร

ทำงกำรแพทย์ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและควำมเชื่อ

มั่นของผู้รับบริกำรที่มีต่อบริษัทฯ และโรงพยำบำลในเครือข่ำย 

นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ซ่ึงก�ำหนดระบบวิธีพิจำรณำคดีท่ีเอื้อต่อกำรใช้สิทธิ์เรียกร้อง

ของผู้บริโภค  กล่ำวคือ ผู้บริโภคที่ได้รับควำมเสียหำยจะได้

รับกำรแก้ไขเยียวยำด้วยควำมรวดเร็วโดยคุ ้มครองสิทธิ์ของ 

ผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิทำงศำลซึ่งท�ำให้มีแนวโน้มว่ำผู้ประกอบกำร

ในธุรกิจนี้อำจถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรบริกำร

ทำงกำรแพทย์โดยผู้รับบริกำรเพิ่มมำกขึ้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้

แพทย์มกีำรท�ำประกนัในเรือ่งกำรถูกฟ้องร้องและเรยีกค่ำเสียหำย  

ในส่วนของผู ้ปฏิบัติงำนที่หน้ำงำนก�ำหนดให้มีแผนในกำร

วเิครำะห์กระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำน เพือ่ค้นหำควำมเสีย่ง

และน�ำมำจัดระบบงำนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบ

ต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต

 กำรประกำศใช้กฎหมำยหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงกำร

พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรรบับรกิำร

สำธำรณสุขซ่ึงเป็นกฎหมำยท่ีมุ่งคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรรับ

บรกิำรสำธำรณสขุและมเีป้ำหมำยเพือ่ชดเชยควำมเสยีหำยทีเ่กดิ

ข้ึนให้แก่ผู้เสยีหำยในเวลำอนัรวดเรว็โดยไม่ต้องพสิจูน์ควำมรบัผดิ 

รวมท้ังกำรก�ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้เสียหำยจำก

กำรรับบริกำรสำธำรณสุขเพื่อใช้จ่ำยเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสีย

หำย ซึ่งสถำนพยำบำลมีหน้ำที่ต้องจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน

ดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและอัตรำตำมท่ีคณะกรรมกำร

คุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรรับบริกำรสำธำรณสุขก�ำหนด ดังนั้น

บริษัทฯ ไม่อำจรับรองได้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ 

หรือกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือกำร

ก�ำหนดนโยบำยใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนและโอกำส

ทำงธุรกิจของบริษัทฯ มีกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 

และมีระบบตรวจสอบกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอและก�ำหนดช่องทำงในกำรเข้ำถึงกฎหมำย มำตรฐำน

ต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องให้กับบุคลำกรภำยในผ่ำนทำงระบบ Intranet  

ของบริษัทฯ
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) เคำรพในสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็น เพื่อประเมินบริษัทโดย  

เท่ำเทยีมกันว่ำจะสร้ำงควำมเจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ให้ผูถ้อืหุน้อย่ำงไร 

เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และจะเปิดเผยผลประกอบ

กำร ฐำนะกำรเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตำมควำมจริง 

ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)ก�ำหนด

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) รับผิดชอบใน

กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรับฟังควำมเห็นของผู้ถือ

หุ ้นและนักลงทุนอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุน

สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลและเสนอควำมเห็นได้โดยตรงท่ี

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบรษิทัฯ โทร.0-2441-7899 ต่อ 1707,1708  

โทรสำร.0-2431-1404 หรือทำงอีเมล์ shares@vichaivej.com 

นอกจำกนี้ ได้มีแผนงำนประจ�ำปีให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและ

กิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และผู้บริหำรระดับ

สูงของบริษัท ดังนี้

 ก.การประชุมผู้ถือหุ้น

 กำรประชุมผู ้ถือหุ ้นถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัท โดย

กรรมกำรและผู้บริหำรจะเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อรับฟังและตอบ

ค�ำถำมผู้ถือหุ้น

 ข.รายงานประจ�าปีและแบบแสดงข้อมูล

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดท�ำรำยงำน

ประจ�ำปี Annual Report และแบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนได้รับทรำบข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้

เผยแพร่รำยงำนประจ�ำปีในเว็บไซต์ของบริษัท

 ค.เว็บไซต์

 บริษัทฯ น�ำเสนอผลประกอบกำร บทบรรยำย รำยงำน

ประจ�ำปี รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข่ำวสำรเกี่ยวกับบริษัท 

และกิจกรรมต่ำงๆในเว็บไซต์ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด 

(มหำชน) www.vichaivej.com เพื่อควำมสะดวกเท่ำเทียมกัน

ในกำรค้นหำข้อมูลของทุกท่ำน นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ 

ตลอดจนเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติท่ี

จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ก่อนที ่บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จ�ำกดั 

(มหำชน) จะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ได้

ผู้ถือหุ้น

ง.การติดต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

 ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุด

ย่อยหรือกรรมกำรบริษัท ได้ตำมที่อยู่ ดังนี้

 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรับเอกสำร ที่ส่งถึง

คณะกรรมกำร และด�ำเนินกำรส่งให้คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือ

กรรมกำรทีเ่กีย่วข้อง และจะสรปุข้อเสนอแนะและประเดน็ต่ำงๆ

ทั้งหมด  เพื่อจะเสนอคณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน  ยกเว้นเป็น

จดหมำยท่ีส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงจะถูกจัดส่งไปยัง

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง

 จ.จดหมายข่าว (สื่อสัมพันธ์)

 บรษิทัฯ ได้มกีำรเผยแพร่ข้อมลู ข่ำวสำร เพ่ือรำยงำนควำมคบื

หน้ำของกำรด�ำเนนิธรุกจิ และประชำสมัพนัธ์กจิกรรมของบรษิทั 

ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนสื่อมวลชนสัมพันธ์ในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้ง

วิทยุกระจำยเสียง หนังสือพิมพ์ ตลอดจน Website สำธำรณะ 

และ เวบ็ไซต์กลุม่โรงพยำบำลวชิยัเวชฯ http://www.vichaivej.

com/ รวมถึงโซเชียลมีเดียต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น Facebook, Insta-

gram, Twitter, Google plus, YouTube,  Pinterest และ Line 

ของบรษิทั ในกจิกรรมต่ำง ๆ  ของบริษทั เช่น กิจกรรมควำมรบัผดิ

ชอบต่อสงัคม (CSR) กำรให้ควำมรูท้ำงกำรแพทย์ กจิกรรมร่วมกบั

ชุมชน รวมถึงกิจกรรมภำยในโรงพยำบำลวิชัยเวชฯ เพื่อเผยแพร่

ควำมรูท้ำงกำรแพทย์และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโรงพยำบำล

ในกลุ่มโรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

 ฉ.การประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มี

แบบสอบถำมเพ่ือประเมินประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยข้อมูลทุก

ครัง้ทีม่กีำรประชมุกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุและนกัวเิครำะห์ เพือ่เป็น

แนวทำงในกำรพจิำรณำปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรเปิดเผยข้อมลู

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จ�ำกดั (มหำชน) ขอขอบคุณผูถ้อืหุ้นและ

นักลงทุนทุกท่ำนที่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือ

ปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึนเพื่อสร้ำงมูลค่ำ

เพิ่มแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จ�ำกดั (มหำชน) 74/5 หมูท่ี ่4 ถนนเพชรเกษม 

ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสำคร 74130  

โทร.0-2441-7899 ต่อ 1707,1708 โทรสำร.0-2431-1404  

หรอืทำงอเีมล์ shares@vichaivej.com
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2560 ป ี2559 ป ี2558 ปี 2557

1.ก�ำไรสุทธิ ล้ำนบำท 105.11 92.35 84.34 86.58

2.จ�ำนวนหุ้น ล้ำนหุ้น 570.67 570.67 570.67 570.67

3.เงินปันผล บำท/หุ้น 0.12 0.11 0.10 0.0941

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น ล้ำนบำท 68.48 62.77 57.07 51.06

5.อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (payout ratio) % 65.15 67.97 67.66 58.97

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิได้และหักส�ำรองต่ำงๆ

ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับ

กระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญำต่ำงๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำย ควำมจ�ำเป็น

และควำมเหมำะสมอืน่ๆในอนำคตด้วย ทัง้นี ้มตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีอ่นมุตัใิห้จ่ำยเงนิปันผลจะต้องถกูน�ำเสนอเพือ่ขออนมุตัิ

จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ 

โดยจะรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป

สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

หมำยเหตุ :  1) ปันผล ปี 2557 มีกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล และเงินปันผลประจ�ำปี   
      2) ใช้ก�ำไรสุทธิของงบเฉพำะกิจกำรในกำรค�ำนวณ 
      3) กำรจ่ำยเงินปันผลปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้จ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บำท (สิบสองสตำงค์) และน�ำเสนอต่อที่
      ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ซึ่งก�ำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษำยน 2562 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 โครงสร้ำงรวมกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ณ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ�ากัด

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ�ากัด

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ�ากัด

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ�ากัด

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

99.43%

99.56%

99.98%

99.99%

รายละเอียดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆที่ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนจดทะเบียน

ที่ช�าระแล้ว

(บาท)

จ�านวน

เตียง

จ�านวนหุ้น

 ที่ออกจ�าหน่าย

(หุ้น)

การถือครองหุ้นโดย

บริษัท

จ�านวนหุ้น %

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

: โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ  อ้อมน้อย
570,666,666 570,665,433 200 570,666,666 - -

บริษัทย่อย

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ�ากัด  

: โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ หนองแขม
150,000,000 150,000,000 172 30,000,000 29,829,500 99.43

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ�ากัด 

: โรงพยำบำลวิชัยเวชฯ สมุทรสำคร
99,200,000 99,200,000 120 19,840,000 19,752,654 99.56

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ�ากัด  

: โรงพยำบำลวิชัยเวช แยกไฟฉำย
9,000,000 9,000,000 59 90,000 89,998 99.99

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ�ากัด

:โรงเรียนศรีวิชัยอำชีวศึกษำ
100,000 100,000 - 20,000 19,996 99.98
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 รำยชื่อและสัดส่วนกำรถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  28 ธันวำคม 2561 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง

จ�านวนหุ้น
ร้อยละของทนุ 

ช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น
ร้อยละของทนุ 

ช�าระแล้ว
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

คิดเป็น
ร้อยละ

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

2.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 82,496,107 14.46 - - 82,496,107 -

3.พญ.พัฏ โรนจ์มหำมงคล 78,556,000 13.77 116,000,000 20.33 (37,444,000) (32.28)

4.พญ.รังสิมำ วณิชภักดีเดชำ 78,555,999 13.77 123,608,106 21.66 (45,052,107) (36.45)

5.คุณพัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ 28,000,000 4.91 28,000,000 4.91 - -

6.คุณคเชนทร์   เบญจกุล 13,018,000 2.28 10,608,000 1.86 2,410,000 22.72

7.คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล 11,160,900 1.96 12,000,200 2.10 (839,300) (6.99)

8.คุณสวคนธ์ เมฆำสวัสดิ์ 5,909,153 1.04 4,760,953 0.83 1,148,200 24.12

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

10.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ 3,940,107 0.69 3,940,107 0.69 - -

ที่มำ: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

หมำยเหต:ุ  เนื่องด ้วยแพทย์หญิงรังสิมำ วณิชภักดีเดชำ ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร ้อยละ 21.66 ได ้จ�ำหน่ำยหุ ้นของ 

บรษิทัฯ ให้กบันำยแพทย์บวรรฐั วนดรุงค์วรรณ จ�ำนวน 45,052,107 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.89 และแพทย์หญงิพฎั โรจน์มหำมงคล ถอืหุน้รำยใหญ่ของ 

บรษิทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 20.33 ได้จ�ำหน่ำยหุน้ของบรษิทัฯ ให้กบันำยแพทย์บวรรฐั วนดรุงค์วรรณ จ�ำนวน 37,444,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.56  

ทั้งนี้ กำรได้มำและจ�ำหน่ำยซึ่งหุ้นดังกล่ำวมีกำรท�ำรำยกำรเมื่อวันที่  28 สิงหำคม 2561 กำรได้มำซึ่งหลักทรัพย์ครั้งนี้ส่งผลให้นำยแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์

วรรณ ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 82,496,107 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.46 โดยกำรโอนหุ้นของแพทย์หญิงรังสิมำ วณิชภักดีเดชำ และแพทย์หญิง

พัฎ โรจน์มหำมงคล ซึ่งมีฐำนะเป็นพี่น้องกับนำยแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เป็นกำรโอนหุ้นภำยในกลุ่ม โดยไม่เข้ำข่ำยกำรเป็น Concert Party และ

นำยแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ไม่มีหน้ำที่จัดท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (tender offer) ซึ่งเมื่อนับหลักทรัพย์รวมกับผู้เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 พบ

ว่ำนำยแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ มีสัดส่วนกำรถือครองหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกิจกำร จึงไม่ถือว่ำ

เป็นกำรครอบง�ำกิจกำร

ประเภทผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้น ร้อยละ
นิติบุคคล

   สัญชำติไทย 7 115,696,158 20.28

   สัญต่ำงด้ำว 3 1,592,400 0.28

   รวมนิติบุคคล 10 117,288,558 20.56

บุคคลธรรมดา
   สัญชำติไทย 3,366 453,298,609 79.43

   สัญต่ำงด้ำว 2 78,266 0.01

   รวมบุคคลธรรมดา 3,368 453,376,875 79.44

รวมทั้งสิ้น 3,378 570,665,433 100.00

การกระจายการถือครองหุ้นจ�าแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
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ประเภทผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้น ร้อยละ
นิติบุคคล

   สัญชำติไทย 7 115,696,158 20.28

   สัญต่ำงด้ำว 3 1,592,400 0.28

   รวมนิติบุคคล 10 117,288,558 20.56

บุคคลธรรมดา
   สัญชำติไทย 3,366 453,298,609 79.43

   สัญต่ำงด้ำว 2 78,266 0.01

   รวมบุคคลธรรมดา 3,368 453,376,875 79.44

รวมทั้งสิ้น 3,378 570,665,433 100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้น ร้อยละ

นิติบุคคล

   ถือหุ้นเกินกว่ำ 0.5% 1 114,240,000 20.02

   ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย 8 3,048,545 0.54

   ถือหุ้นต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย 1 13 0.00

   รวมนิติบุคคล 10 117,288,558 20.56

บุคคลธรรมดา

   ถือหุ้นเกินกว่ำ 0.5% 16 331,175,793 58.03

   ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต
่
ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย 2,863 122,184,907 21.41

   ถือหุ้นต�่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย 489 16,175 0.00

   รวมบุคคลธรรมดา 3,368 453,376,875 79.44

รวมทั้งสิ้น 3,378 570,665,433 100.00

การกระจายการถือครองหุ้นจ�าแนกตามอัตราส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ที่มำ:  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

  บริษทัฯ ไม่มข้ีอตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำย

หลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่ำวมีบริษัทฯ ร่วมลงนำมด้วย

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามค�านิยามของ ก.ล.ต.)    

รายชื่อ การถือครอง 28 ธ.ค. 2561 ซือ้ระหว่างปี ขายระหว่างปี 29 ธ.ค.2560

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 
(เป็นสำมีของผศ.พญ.สำยสุณี)

ทำงตรง 4,792,320 - - 4,792,320

ผศ.พญ.สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ
(เป็นภรรยำของรศ.ดร.นพ.วิชัย)

ทำงตรง 3,841,624 - - 3,841,624

คุณวิระ มำวิจักขณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

คุณวิสุทธิ์ มนตริวัต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายชื่อ การถือครอง 28 ธ.ค. 2561 ซือ้ระหว่างปี ขายระหว่างปี 29 ธ.ค.2560

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนำ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

1,828,571

-

-

-

-

-

1,828,571

-

คุณนพพร  ติรวัฒนกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

คุณทินวรรธน์  มหธรำดล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

  -

-

-

-
-

คุณวิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

-

-

-

-
-

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

3,940,107

78,555,999

-

-

-

45,052,107

3,940,107

123,608,106

คุณพฤทธิ์  โรจน์มหำมงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

3,940,106

78,556,000

-

-

-

37,444,000

3,940,106

116,000,000

ดร.ศักดำ  ตั้งจิตวัฒนำกร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

1,720,416

13,500

-

-

-

-

1,720,416

13,500

คุณนิชำภำ เรือนทองดี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ทำงตรง

ทำงอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม 177,188,643 - 82,490,107 259,684,750

 ทั้งนี้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีกำรถือหุ้นรวมกันจ�ำนวน 177,188,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.05 ของหุ้นท่ีช�ำระแล้วของ 

บริษัทฯ  โดยในระหว่ำงปี 2561 นำยแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชำ และ นำยพฤทธิ์  โรจน์มหำมงคลมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง

หลักทรัพย์บริษัทฯ (ตำมค�ำนิยำมของ ก.ล.ต.) โดยแพทย์หญิง รังสิมำ วณิชภักดีเดชำ คู่สมรสของนำยแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชำ

และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษัิทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 21.66 ได้จ�ำหน่ำยหุน้ของบริษทัฯ ให้กบันำยแพทย์บวรรฐั วนดรุงค์วรรณ จ�ำนวน 

45,052,107 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.89 และแพทย์หญิงพัฎ โรจน์มหำมงคล คู่สมรสของนำยพฤทธิ์  โรจน์มหำมงคลและถือหุ้น

รำยใหญ่ของบริษทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 20.33 ได้จ�ำหน่ำยหุ้นของบรษิทัฯ ให้กับนำยแพทย์บวรรฐั วนดรุงค์วรรณ จ�ำนวน 37,444,000 

หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.56  ทั้งนี้ กำรได้มำและจ�ำหน่ำยซึ่งหุ้นดังกล่ำวมีกำรท�ำรำยกำรเมื่อวันที่  28 สิงหำคม 2561 

หมำยเหตุ:   ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรบริษัท 4 รำยแรก และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริหำร รำยที่ 4 ทุกรำย ต่อจำกกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ของ
บริษัท โดยรวมผู้บริหำรบริษัทในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

รายชื่อ
ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561
วันที่ได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.คุณวิระ มำวิจักขณ์ กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภำพันธ์ 2554 – 30 มีนำคม 2555
ครั้งที่ 2 : 30 มีนำคม 2555 – 24 เมษำยน 2558
ครั้งที่ 3 : 24 เมษำยน 2558 – 21 เมษำยน 2561
ครั้งที่ 4 : 21 เมษำยน 2561 – ปัจจุบัน 

2.คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภำพันธ์ 2554 – 5 เมษำยน 2556
ครั้งที่ 2 : 5 เมษำยน 2556 – 22 เมษำยน 2559
ครั้งที่ 3 : 22 เมษำยน 2559 – ปัจจุบัน

3.คุณวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภำพันธ์ 2554 – 5 เมษำยน 2556
ครั้งที่ 2 : 5 เมษำยน 2556 – 22 เมษำยน 2559
ครั้งที่ 3 : 22 เมษำยน 2559 – 21 เมษำยน 2561
ครั้งที่ 4 : 21 เมษำยน 2561 – ปัจจุบัน

4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ 

   ศิริวนำรังสรรค์

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ

ครัง้ที ่1 : 19 กมุภำพนัธ์ 2559 – 29 เมษำยน 2560
ครั้งที่ 2 : 29 เมษำยน 2560 – ปัจจุบัน

5.คุณนพพร  ติรวัฒนกุล กรรมกำร
คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน

ครั้งที่ 1 : 17 ตุลำคม 2557 – 29 เมษำยน 2560
ครั้งที่ 2 : 29 เมษำยน 2560 – ปัจจุบัน

6.คุณทินวรรธน์  มหธรำดล กรรมกำร
คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน

ครั้งที่ 1 : 17 ตุลำคม 2557 – 29 เมษำยน 2560
ครั้งที่ 2 : 29 เมษำยน 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธำนกรรมกำร ครั้งที่ 1 : 22 กุมภำพันธ์ 2554 – 30 มีนำคม 2555
ครั้งที่ 2 : 30 มีนำคม 2555 – 24 เมษำยน 2558
ครั้งที่ 3 : 24 เมษำยน 2558 – 21 เมษำยน 2561
ครั้งที่ 4 : 21 เมษำยน 2561 – ปัจจุบัน

8.ผศ.พญ.สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภำพันธ์ 2554 – 25 เมษำยน 2557
ครั้งที่ 2 : 25 เมษำยน 2557 – 29 เมษำยน 2560
ครั้งที่ 3 : 29 เมษำยน 2560 – ปัจจุบัน

9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนำ กรรมกำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภำพันธ์ 2554 – 30 มีนำคม 2555
ครั้งที่ 2 : 30 มีนำคม 2555 – 24 เมษำยน 2558
ครั้งที่ 3 : 24 เมษำยน 2558 – 21 เมษำยน 2561
ครั้งที่ 4 : 21 เมษำยน 2561 – ปัจจุบัน

10.คุณวิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมกำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนคณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงนิและกำรลงทุน

ครั้งที่ 1 : 25 เมษำยน 2557 – 22 เมษำยน 2559
ครั้งที่ 2 : 22 เมษำยน 2559 – ปัจจุบัน

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ กรรมกำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภำพันธ์ 2554 – 25 เมษำยน 2557
ครั้งที่ 2 : 25 เมษำยน 2557 – 22 เมษำยน 2559
ครั้งที่ 3 : 22 เมษำยน 2559 – ปัจจุบัน

12.คุณพฤทธิ์ โรจน์มหำมงคล กรรมกำร
คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน

ครั้งที่ 1 : 22 เมษำยน 2559 - ปัจจุบัน

โครงสร้างการจัดการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 6 

ท่ำน โดยในจ�ำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 4 ท่ำน และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 6 ท่ำน มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ข้อบังคับบริษัทฯ  ข้อที่ 14 ก�ำหนดให้บริษัทมีกรรมกำรคณะ

หนึ่งเพ่ือด�ำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำง

น้อยห้ำ (5) คน  สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทจะก�ำหนดเป็น

คร้ังครำวทั้งนี้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร

การแต่งตั้งกรรมการ

 กรรมกำรนัน้ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต้ังตำมหลกัเกณฑ์  และ

วิธีกำรดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ

คูณด้วยจ�ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้ง

 2. ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียูท่ัง้หมดตำม 

(1) เลือกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ ในกรณี

ทีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดก็ได้

 3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้

รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี ใน

กรณท่ีีบคุคลซ่ึงได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง

เท่ำกัน เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลำก  

เพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

 4. ถ้ำต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึง

ครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 

และไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรแทนใน

กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำร

จะเหลือน้อยกว่ำสองเดือนบุคคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทนให้นั้น

อยูใ่นต�ำแหน่งได้เพยีงวำระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรซึง่ตนแทน

การถอดถอน และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

 1.  ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะต้อง

ออกจำกต�ำแหน่ง จ�ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) โดยอตัรำ  ถ้ำจ�ำนวน

กรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน

ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรผู้ออกจำก

ต�ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

 2. นอกจำกพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรพ้นจำก

ต�ำแหน่ง  เมื่อ

  (1)  ตำย

  (2)  ลำออก

  (3)  ขำดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย

  (4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 

กว่ำสำมในส่ีของจ�ำนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีถ่อืโดย

ผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  (5)   ศำลมีค�ำสั่งให้ออก

 3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออก

ต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออก

จำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ�ำนวน

กรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน

ใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่ง

ในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ให้จบัสลำก

ว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรทีอ่ยูใ่นต�ำแหน่งนำน

ท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง ซ่ึงกรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหน่งไป

นั้นอำจจะเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไม่ได้เป็น

บคุคลเดียวกนั เพือ่เป็นกำรแบ่งแยกหน้ำทีด้่ำนนโยบำย และกำร

บริหำรงำนออกจำกกันอย่ำงชัดเจน

 ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้

 1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประธำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจน

มีบทบำทในกำรก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม

 2. มบีทบำทในกำรควบคมุกำรประชุมให้มปีระสทิธิภำพ เป็น

ไปตำมกฏหมำย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิด

โอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ

 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติ

หน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบและตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 4. ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่

ก�ำหนดไว้

 5. เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

บริษทัฯ มกีำรลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ำยเท่ำกนั
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ในกำรจัดกำรบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯและบรษัิทย่อย ตลอดจน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซ่ือสัตย์ 

สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย โดยสรุปอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญของ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้ดังนี้

 1. ดแูลและจดักำรบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเพือ่ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในเรือ่งทีต้่องได้รบัอนมุตัจิำก

ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ก่อนกำรด�ำเนนิกำร เช่น เรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนด

ให้ต้องได้มติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน

และกำรซ้ือหรือขำยสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของคณะ

กรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

หรือตำมที่หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆก�ำหนด เป็นต้น

 2. ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเรื่องที่มีสำระส�ำคัญ ได้แก่ 

นโยบำย กลยทุธ์ แผนงำน และงบประมำณกำรลงทุนในโครงกำร

ที่ไม่มีในงบประมำณประจ�ำปี โครงสร้ำงกำรบริหำร อ�ำนำจ

กำรบริหำร นโยบำยเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กำรท�ำ

ธุรกรรมหรือกำรกระท�ำใดๆอันอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน  

หน้ีสิน สถำนภำพ กำรประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล รวมถึงรำยกำร

อื่นใดที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมำยก�ำหนด

 3. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย 

กลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ

 4. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน

จ�ำกัด 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยว่ำด้วย

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/

หรือระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ในกรณีทีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะ

เหตอุืน่นอกจำกกำรออกตำมวำระ รวมทัง้พจิำรณำอนมุตัแิต่งตัง้

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 5. พิจำรณำแต่งต้ังและก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะ

กรรมกำรชุดย่อย ดังต่อไปนี้

  • จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆตำมควำมเหมำะ

สมและควำมจ�ำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบ

ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ

ตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง เป็นต้น

  • พิจำรณำอนุมัติบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุด

ย่อยต่ำงๆ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะ

กรรมกำรชุดย่อยที่ได้มีกำรแต่งตั้งขึ้น

 6. ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทัง้รำยใหญ่และรำยย่อยตำม

สิทธิอย่ำงเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่ำงเป็นธรรม

 7.  จัดให้มีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจของฝ่ำยจัดกำร และ/หรือผู้ถอื

หุน้รำยใหญ่ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม โดยให้ควำมส�ำคญัต่อสัดส่วน

หรอืจ�ำนวนของกรรมกำรอสิระในคณะกรรมกำรของบรษัิทฯ ด้วย

 8. ดูแลให ้มีกระบวนกำรในกำรจัดส ่ งข ้อมูลเพื่อให ้ 

คณะกรรมกำรได้รับข้อมูลจำกฝ่ำยจัดกำรเพียงพอที่จะท�ำให้

สำมำรถปฏิบัติตำมอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้อย่ำง

สมบูรณ์

 9. ดแูลให้มกีระบวนกำรและกำรจดักำรท่ีชัดเจนและโปร่งใส 

เกีย่วกบักำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบรษิทัย่อย

กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและ

เพียงพอ รวมท้ังมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำง

สม�่ำเสมอ

 10. พิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรที่มี

อ�ำนำจเซ็นผูกพันบริษัทฯและบริษัทย่อยได้

 11. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบ

บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและ

กำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้ง

ให้ควำมเห็นชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติ

ทีม่นียัส�ำคญัเกีย่วกบักำรบญัชแีละกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อย

 12. อ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ก�ำหนดให้รำยกำรที่

กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจ

มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย ให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในเรื่องนั้น

  12.1   เรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น

  12.2 กำรท�ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ใน

ข่ำยที่กฎหมำยระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 13. คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน 

คณะกรรมกำรก็ได้ ทั้งนี้ กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่รวมถึงกำรมอบอ�ำนำจหรือกำรมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้กรรมกำรหรือ

ผู้รับมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนเองหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใด 

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งก�ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรท�ำรำยกำรที่

เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว

เลขานุการบริษัทฯ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.รัชฎำ ฟองธนกิจ  ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ ตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 เพื่อท�ำหน้ำที่ดูแล

และให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรต้องทรำบ ปฏบิติั

หน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึก

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของท่ีประชุม

ดังกล่ำว รวมทั้งกำรท�ำหน้ำที่จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 

(แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร (แบบ 56-2) และกำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร 

ตลอดจนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นๆตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

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

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหำร (ตำมค�ำนิยำมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) จ�ำนวน 6 ท่ำน ดังนี้

 1. ผศ.พญ.สำยสณุ ี วนดรุงค์วรรณ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

 2. นพ.พงษ์ศกัดิ ์ วฒันำ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

 3. นพ.มงคล วณชิภกัดเีดชำ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

 4. คณุวลิำวรรณ วนดรุงค์วรรณ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

 5. ดร.ศกัดำ ตัง้จติวฒันำกร รกัษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรกำรเงนิ 

 6. คณุนชิำภำ เรอืนทองด ี ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรบัญชีและกำรเงิน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ก ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ  

  ปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน ดังนี้

ชื่อ

ค่าตอบแทน ปี 2561 (บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะท�างาน
วางแผนการเงนิ
และการลงทนุ

คณะกรรมการ
สรรหา

และพจิารณา
ค่าตอบแทน

คณะ
อนกุรรมการ

ประเมนิ
CEO

คณะ
กรรมการ
ก�ากบัดแูล
กจิการ

รวม

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.คุณวิระ มำวิจักขณ์ 108,000 36,000 - 24,000 12,000 - 180,000

2.คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 117,000 108,000 - 18,000 - - 243,000

3.คุณวิสุทธิ์ มนตริวัต 108,000 135,000 - 18,000 9,000 12,000 282,000

4.ศ.(วฒุคิณุ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ 117,000 108,000 - - - - 225,000

5.คุณนพพร  ติรวัฒนกุล 117,000 - 72,000 - - - 189,000

6.คุณทินวรรธน์  มหธรำดล 108,000 - 72,000 - - -- 180,000

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 156,000 - - - - - 156,000

8.ผศ.พญ.สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ 130,000 - - 14,000 - - 144,000

9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนำ 70,000 - - - - - 70,000

10.คณุวลิำวรรณ  วนดรุงค์วรรณ 84,000 - 84,000 14,000 7,000 - 189,000

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ 77,000 - 56,000 7,000 - - 140,000

12.คุณพฤทธิ์  โรจน์มหำมงคล 91,000 - 49,000 - - - 140,000

รวม 1,283,000 387,000 333,000 95,500 28,000 12,000 2,138,000

 นอกจำกค่ำเบี้ยประชุมตำมจ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมที่แสดงในตำรำงดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนให้

คณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เดือนละ 10,000 บำท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 720,000 บำท ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในวงเงินค่ำ

ตอบแทนกรรมกำรโดยรวมที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วในจ�ำนวนไม่เกิน 7,000,000 บำทต่อปี

 ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (ระบุเฉพำะค่ำตอบแทนในฐำนะผู้บริหำรเท่ำนั้น) 

บรษิทัฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของเงนิเดือน โบนสั เงนิกองทนุส�ำรองเล้ียงชีพ และค่ำตอบแทนอืน่ ให้แก่บุคคลทีเ่ป็นผูบ้รหิำร (ตำม

ค�ำนิยำมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ของบรษิทัฯ จ�ำนวนท้ังสิน้ 6 ท่ำนในปี 2560  เป็นเงนิจ�ำนวนรวมกนัทัง้สิน้ 28,744,887 

บำท และในปี 2561 เป็นเงินจ�ำนวนรวมกันทั้งสิ้น 30,576,605 บำท (ค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยง

ชีพ และค่ำตอบแทนอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 
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การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร     

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรอย่ำงเป็น

ธรรม  และเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ตลอดจนควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  โดยเปรียบเทียบกับกิจกำรที่มีขนำดใกล้เคียงในธุรกิจ

เดียวกันส�ำหรับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ผ่ำน

กระบวนกำรประเมนิผลงำนตำมหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลก�ำหนดไว้ส�ำหรบัผูบ้รหิำรในแต่ละระดบั  

โดยเชื่อมโยงกับผลกำรประกอบกำรของบริษัทฯ และผลงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน

การประชุมคณะกรรมการ 

 บรษัิทฯ ได้มกี�ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ล่วงหน้ำตลอดปี  โดยจดัให้มกีำรประชมุทกุเดอืน  เพ่ือให้กรรมกำรบรษิทัฯ 

ทกุท่ำนทรำบก�ำหนดกำรประชมุล่วงหน้ำ  และสำมำรถจดัสรรเวลำเข้ำร่วมประชมุได้ทกุคร้ัง  โดยในกำรประชมุจะมกีำรก�ำหนดวำระ

กำรประชุมต่ำง ๆ ไว้ล่วงหน้ำ  และมีวำระสืบเนื่องเพื่อติดตำมงำนที่ได้รับมอบหมำยไว้  ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมและวำระกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันท�ำกำร  เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนกำรเข้ำร่วม

ประชุม ทั้งนี้ กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถสรุปได้ดังนี้

กรรมการ

 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะท�างาน
วางแผนการ
เงินและการ

ลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล

กิจการ

ประเมิน
CEO

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 13/13 13/13 - - - - - - - - - - - -

ผศ.พญ.สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ 13/13 13/13 2/2 2/2 - - - - - - - - - -

คุณวิระ มำวิจักขณ์ 12/13 13/13 2/2 2/2 3/3* 12/12 - - - - - - 1/1 1/1

คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 13/13 12/13 2/2 2/2 12/12 11/12 - - - - - - - -

คุณวิสุทธิ์  มนตริวัต 12/13 12/13 2/2 2/2 12/12 11/12 - - - - 1/1 2/2 1/1 1/1

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ 

ศิริวนำรังสรรค์
13/13 13/13 - - 12/12 12/12 - - - - - - - -

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนำ 10/13 13/13 - - - - - - - - - - - -

คุณวิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ 12/13 13/13 2/2 2/2 - - 7/8 12/12 22/23 20/20 - - 1/1 1/1

คุณนพพร ติรวัฒนกุล 13/13 13/13 - - - - 8/8 12/12 - - - - - -

คุณทินวรรธน์ มหธรำดล 12/13 13/13 - - - - 8/8 12/12 - - - - - -

คุณมงคล วณิชภักดีเดชำ 11/13 13/13 1/2 2/2 - - 8/8 10/12 - - - - - -

คุณพฤทธิ์  โรจน์มหำมงคล 13/13 13/13 - - - - 7/8 10/12 - - - - - -

หมำยเหตุ : 1. ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จ�ำนวน 11 ครั้ง กำรประชุมวำระพิเศษ 1 ครั้ง และประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำ

ปี 2561 รวมเป็นกำรประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

    2. นำยวริะ มำวจิกัขณ์ ลำออกจำกต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบเนือ่งจำกปัญหำสุขภำพ แต่ยงัคงด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2561 และตำมมติคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้แต่งตั้งนำยวิสุทธิ์ มนตริวัต ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน 2561
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บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงำน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย) จ�ำนวน  

2,518  คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ คือ     

ประเภท จ�านวนพนักงาน

แพทย์ 626

พยำบำลและผู้ช่วยพยำบำล 757

พนักงำนปฎิบัติกำรและสนับสนุนทำงกำรแพทย์ 88

พนักงำนทั่วไป 1,047

รวม 2,518

ค่าตอบแทนพนักงาน
 คณะกรรมกำรมกีำรก�ำหนดโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่ำตอบแทนและสวัสดกิำรแก่พนกังำน บรษิทัทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม 

สอดคล้องกับผลประกอบกำรขององค์กรและเชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ดังนี้

  • ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทได้ก�ำหนดกำรจ่ำยผลตอบแทนที่สำมำรถเทียบเคียงได้อย่ำงเหมำะสมกับอัตรำกำรจ่ำยทั่วไป

ขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้กับองค์กร นอกจำก

นั้น บริษัทได้ก�ำหนดกำรจ่ำยโบนัสจำกผลประกอบกำรในแต่ละรอบปีโดยเช่ือมโยงกับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน เพื่อจูงใจให้

พนักงำนปฏิบัติงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยขององค์กรในปีนั้นๆ

  • ผลตอบแทนระยะยำว บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนเพ่ือรักษำและสร้ำงแรงจูงใจพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนให้

องค์กรด�ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำยในอนำคตที่วำงแผนไว้ในระยะยำว เช่น แนวทำงกำรขึ้นค่ำจ้ำงประจ�ำปี เงินค่ำครองชีพ เงินสมทบ

เข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิกำรอื่นๆ เป็นต้น

 บริษัทฯได้ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนปรับปรุงกำรจำ่ยค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ ท้ังทำงด้ำน เศรษฐกิจ ค่ำครองชีพ 

และผลตอบแทนมำตรฐำนของกลุม่ธรุกจิประเภทเดียวกนัตลอดจนผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ทกุๆ ปีและกำรจ่ำยโบนสัจะพจิำรณำ

จ่ำยจำกผลประกอบกำรของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลงำนระดับบุคคล พนักงำนของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ 

เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำร เงินประจ�ำปี และเงินช่วยเหลือต่ำงๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดย

พนักงำนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ยงัได้รับเงินช่วยเหลอืส�ำหรบักำรรกัษำพยำบำล และสวสัดกิำรอืน่ๆ เช่น กำรหยดุพักผ่อนประจ�ำปี 

กำรลำคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองำนบวช เป็นต้น ในรอบปีบัญช ีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2561 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อย เท่ำกับ 685,099,782.12 ล้ำนบำท
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กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บรษิทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำน ได้ร่วมกนัจัดต้ังกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีตัง้แต่วันที ่1 กมุภำพนัธ์ 2550 กบับริษทัหลกัทรพัย์จดักำร

กองทุนทหำรไทย จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้พนักงำนท�ำงำนกับบริษัทฯ

และบริษัทย่อยในระยะยำว  อนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจำกบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร

กองทุนทหำรไทย จ�ำกัด เป็นบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ�ำกัด โดยบริษัทฯ ได้ลงนำม แต่งตั้ง บริษัท อเมริกัน

อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ�ำกัด ให้บริหำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2554 จนถึง

ปัจจุบัน

ค่าตอบแทนอื่น
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ค่ำตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิกำรรักษำพยำบำลและตัดเครื่องแบบและชุดสูทให้แก่พนักงำน

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
 บรษัิทฯ มนีโยบำยกำรพฒันำบคุลำกรให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  โดยพฒันำ

ศักยภำพบุคลำกร  ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ท�ำงำนกับบริษัทฯ ใน

ระยะยำว และมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนั้นในกำรจัดฝึกอบรมยังให้ควำม

ส�ำคญักบัควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของบคุลำกรทกุระดบัในแต่ละฝ่ำย และจะค�ำนงึถึงกำรจดักำรฝึกอบรมให้มคีวำมเหมำะสมกบั

มำตรำฐำนวิชำชีพของงำนในแต่ละสำยวิชำชีพ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงำนทุกคนต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่ต�่ำกว่ำ 20 ชั่วโมง / 

คน / ปี   โดยเฉพำะบุคลำกรทำงกำรแพทย์

 ทั้งนี้  จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561 เท่ำกับ 21.39 ชั่วโมง / คน / ปี ซึ่งเป็น

ไปตำมนโยบำยที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ 

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท�างาน
 ในปี 2561 พนักงำนได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรด้ำนส่ิงแวดล้อมในหัวข้อท่ีส�ำคัญ เช่น กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเช้ือในโรง

พยำบำลและชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อแก่ผู้ป่วย บุคลำกรผู้รับบริกำรและสิ่งแวดล้อมมให้ปลอดภัย เป็นต้น และ

ก�ำหนดแนวทำงเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรเป็นองค์กรที่ให้ควำมใส่ใจและ

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยนโยบำยในภำพรวมของบรษิทัฯ คอื ลดกำรใช้พลงังำน กำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีให้มคีณุภำพมำตรฐำนก่อนปล่อย

ลงสู่แหล่งน�้ำสำธำรณะ 

 ทั้งนี้  สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน หรืออัตรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนของพนักงำนบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 

เท่ำกับร้อยละ 0.43 ซึ่งลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ  

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 บริษัทฯ ไม่มข้ีอพิพำทด้ำนแรงงำนทีส่�ำคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ และ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 บรษิทัฯ มพีนกังำนจ�ำนวน 2,518 

คน และที่ผ่ำนมำพนักงำนบริษัทฯ ไม่มีกำรประท้วงหรือนัดหยุดงำนแต่ประกำรใด
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นลำย

ลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน และมีกำรทบทวนเป็นระยะ โดยมี

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ที่ช่วยก�ำกับดูแลและส่งเสริม

ให้บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ

พัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีธรรมำภิบำล 

และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเร่ืองนโยบำยกำรต่อ

ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ จรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธุรกจิ และนโยบำย

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 

บริษัทฯ และแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจด

ทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีกำร

ทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติ

ที่เก่ียวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เน้ือหำให้ชัดเจน ครอบคลุมหลัก

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ส�ำคัญ และบริษัทฯ ได้ท�ำกำรเผยแพร่

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และแนวปฏิบัติผ่ำนทำงเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 

เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้สนใจสำมำรถศึกษำและดำวน์โหลดได้ โดย

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 

หมวดหลัก ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติตำมหลักกำร

ก�ำกบัดูแลกจิกำร จงึได้มกีำรก�ำหนดนโยบำย และหลักกำรก�ำกบั

ดูแลกิจกำร ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรตำมหลักกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรอย่ำงเคร่งครัดสรุปได้ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 กำรคุ้มครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่

ผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

 1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคญัต่อกำรคุม้ครองสิทธขิองผูถ้อืหุ้น 

และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพ้ืน

ฐำนของผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำย อันได้แก่ สิทธิในกำรซื้อขำยหรือ

โอนหลกัทรัพย์ทีต่นถอือยู ่สทิธใินกำรรบัส่วนแบ่งเงนิปันผล สิทธิ
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ในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำร

เข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรเสนอวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้

ล่วงหน้ำ สทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่

เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรบริษัทฯ กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรบริษัทฯ  กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่ำ

สอบบัญชี และเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้

ฐำน ของบรษิทัฯ อนัได้แก่ กำรแก้ไขข้อบงัคับบริษัทฯ และหนงัสอื

บริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และกำรอนมุติัรำยกำรพเิศษ 

เป็นต้น

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 

ครั้ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ และหำกมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณี

พิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำย

ทีใ่ช้บงัคบัจะต้องได้รบัอนมุติัจำกผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเรยีกประชมุ

วิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

 คณะกรรมกำรมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น

ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบัน เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยก�ำหนดให้ภำยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีกำรชี้แจงรำย

ละเอยีดขัน้ตอนกำรลงทะเบยีนและเอกสำรทีใ่ช้ในกำรลงทะเบียน

ส�ำหรับผูถ้อืหุ้นในแต่ละประเภท รวมถงึก�ำหนดให้ใช้หนงัสอืมอบ

ฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค พร้อมจัด

ให้มช่ีองทำงกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ ภำยใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ โดย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเมื่อ

วันที่ 21 เมษำยน 2561 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ในวันที่ 19 มีนำคม 2561  

  1.2.1 การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  • บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เป็นวำระกำรประชมุ และเสนอชือ่บคุคลผูม้คุีณสมบติัเพือ่รบักำร

พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร รวมถึงกำรส่งค�ำถำมทีเ่กีย่วข้องกบั

ระเบียบวำระกำรประชุม เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัท

ก�ำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงทั่วถึง ผ่ำนระบบ

ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลำคม 2560

  • บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมกำร ถึงก�ำหนดวัน

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ในกำร

เข้ำประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 

และกำรจ่ำยเงนิปันผลให้ผูถ้อืหุน้รบัทรำบทนัทภีำยในวนัทีม่กีำร

ประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ

  • บรษิทัฯ ได้จดัท�ำหนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และ

เอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งในรูปแบบภำษำไทยและภำษำ

องักฤษ เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิโดยมี

รำยละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลำ / สถำน

ท่ีประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมแยกเป็นแต่ละวำระพร้อมระบุ

ถงึ เหตผุลประกอบ ควำมเหน็คณะกรรมกำร และประเดน็ทีใ่ช้ใน

กำรพิจำรณำ พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตำมท่ีกระทรวง

พำณิชย์ก�ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม รวม

ถึงขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติในแต่ละวำระกำรประชุม

  • เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้มเีวลำศกึษำข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และเอกสำรประกอบกำรประชุมต่ำงๆ ผ่ำน

ระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ และได้จัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุ

และเอกสำรประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้ำเป็นเวลำ 21 วัน

ก่อนวันประชุม ซ่ึงมำกกว่ำระยะเวลำท่ีกฎหมำยก�ำหนด อีกทั้ง

ให้มกีำรลงโฆษณำค�ำบอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์รำยวนั 

 ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันก่อนกำรประชุม

 1.2.2 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

  • บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรจัด

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยค�ำนงึถึงควำมสะดวกของผูถื้อหุ้นท่ีจะเข้ำร่วม

ประชมุ โดยจดัเตรยีมสถำนท่ีทีม่ขีนำดเพยีงพอ และสำมำรถเดนิ

ทำงไปได้สะดวก (มรีถโดยสำรประจ�ำทำงผ่ำน) และเปิดโอกำสให้

ผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเข้ำประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นเวลำ 2 

ชั่วโมง จัดระบบกำรตรวจสอบเอกสำรที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน

  • บรษิทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชมุ

ด้วยตนเอง สำมำรถใช้สทิธอิอกเสยีงด้วยกำรมอบฉนัทะให้บคุคล

อื่น หรือ กรรมกำรอิสระ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ

แทน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. 

หรือ ค. (ส�ำหรับ Custodian) ตำมรูปแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำก�ำหนดไว้ หรือตำมที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบ

ใดก็ได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสำร / หลักฐำน ค�ำแนะน�ำขั้น

ตอนกำรมอบฉนัทะให้ผูถ้อืหุน้ทรำบไว้อย่ำงชัดเจน ไม่มเีงือ่นไขซึง่
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ท�ำให้ยำกต่อกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสำมำรถ

ดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  • บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบ

คอมพิวเตอร์ และบำร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวำระ) ใน

กำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนน

เสียง และกำรแสดงผล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และควำมถูก

ต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

  • บรษัิทฯ ก�ำหนดให้ ประธำนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำร

บริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนคณะอนุกรรมกำรชุด

ต่ำงๆ ผู้บริหำรระดับสูงสุดฝ่ำยกำรเงิน และผู้สอบบัญชี เข้ำร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

  • บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง 

ซึ่งเป็นอำสำสมัครจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ท�ำ

หน้ำทีผู้่แทนของทีป่ระชมุเพือ่เป็นสกัขพียำน ในกำรตรวจนบัหรือ

ตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญหรือวิสำมัญผู้ถือหุ้น

  • บริษัทฯ จัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร เช่น ใน

วำระของกำรแต่งต้ังกรรมกำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงมติเลือกตั้ง

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล

  • บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรประชุม

ผู้ถือหุ้น ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำรออกเสียงลง

คะแนน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 

หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม

  • บริษทัฯ จดัให้มกีำรตรวจนบัคะแนนเสยีงและเปิดเผย

ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน

และโปร่งใส

  • บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวำระอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ใน

หนังสือนัดประชุม และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่

ประชุมอย่ำงกะทันหัน

 1.2.3 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  • บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลกำรลง

คะแนนของแต่ละวำระ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันถัดไปจำกวันประชุม

ผู้ถือหุ้น 

  • บริษัทฯ จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสำระ

ส�ำคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อน�ำส่งตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 14 วัน 

นับจำกวันประชุม

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิด

โอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระและช่ือบุคคลล่วงหน้ำ เพ่ือ

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรและเสนอค�ำถำม ระหว่ำงวันที่ 24 ตุลำคม 

ถึง 29 ธันวำคม 2560 และเมื่อครบก�ำหนดเวลำดังกล่ำว พบว่ำ 

ไม่มี ผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอระเบียบวำระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือ

ส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

 ในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก�ำหนดวันประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 21 เมษำยน 2561 เวลำ 

9.00 น. โดยก�ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุ้นทีม่สิีทธใินกำรเข้ำร่วมประชมุ

สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันท่ี  

16 มีนำคม 2561

 บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ�ำ

ปี 2561 และเอกสำรประกอบกำรประชุมต่ำงๆ ท้ังภำษำไทย และ

ภำษำอังกฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนำคม 2561 นับเป็น 33 วันก่อนวัน

ประชมุ และบรษิทัฯ มอบหมำยให้บรษิทั ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่

วันที่ 29 มีนำคม 2561 นับเป็น 23 วันก่อนวันประชุม
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 จัดขึ้นในวันเสำร์

ที่ 21 เมษำยน 2561 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง 

(อำคำร1 ชัน้ 7) โรงพยำบำลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย 

เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสำคร โดยมีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบ

ฉนัทะ รวมจ�ำนวน 73 รำย นับเป็นจ�ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 432,562,905 

หุน้ คดิเป็นร้อยละ 75.80 ของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำน

คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ผู้สอบบัญชี 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำทำงกฎหมำย เข้ำร่วมประชุม

ครบดังรำยชื่อที่ปรำกฏในรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้น

ประจ�ำปี 2561 ซ่ึงภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มี

กำรเผยแพร่มติที่ประชุมและผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ

ในวันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561 อีกทั้ง บริษัทฯ มีกำรเผยแพร่

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี 2561 ผ่ำนระบบข่ำว

ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ใน

วันที่ 3 พฤษภำคม 2561

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคัญกบักำรปฏบัิติทีเ่ท่ำเทยีมกนัต่อผูถื้อหุ้น

ทกุรำย ซึง่รวมถงึผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยโดยผูถื้อหุน้ส่วนน้อยและผูถ้อื

หุน้ต่ำงชำตจิะได้รับกำรคุม้ครอง บรษัิทฯ จงึมุง่เน้นแนวปฏบัิตใิน

กำรคุ้มครองป้องกันกำรละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 เพือ่ป้องกันกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยใน (Insider 

 Trading) อันเป็นสำระส�ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลัก

ทรัพย์ และเข้ำมำท�ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์โดยอำศัยข้อเท็จ

จรงิดงักล่ำว ก่อนทีข้่อเท็จจริงดังกล่ำวจะถกูเปิดเผยต่อประชำชน

อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีกำรประกำศ เรื่อง นโยบำยกำร

ป้องกนักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภำยใน เพือ่เพือ่ป้องกนั

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน

 โดยกรรมกำร ที่ปรึกษำ พนักงำน บุคคลอ่ืนใดที่ปฏิบัติงำน

ให้กับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ

นติิภำวะ และบคุคลอืน่ใดทีพ่นกังำนมอี�ำนำจควบคุมหรืออทิธพิล

ต่อกำรตัดสินใจลงทุน) ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ 

พนักงำนต้องไม่ท�ำกำรซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลำที่

บริษัทฯ ประกำศก�ำหนดให้เป็น “Black Out Period”  คือ ช่วง

เวลำ 3 วัน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำร

เงินประจ�ำปี  และภำยใน 24 ชั่วโมง หลังกำรเปิดเผยงบกำรเงิน

ดังกล่ำวต่อสำธำรณะ และถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะไม่ได้ก�ำหนดว่ำ

เป็น “Black Out Period” ก่อนกำรประกำศผลประกอบกำร

ประจ�ำไตรมำสหรือประจ�ำปี พนักงำนที่ล่วงรู้ถึงผลกำรประกอบ

กำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่ำตน

ได้ครอบครองข้อมลูภำยในของบริษทัฯ อยู่ และห้ำมซือ้หรือขำย

หุ้นของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบกำรแก่

สำธำรณชนแล้ว

 ทั้งนี้ในปี 2561  ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีเหตุกำรณ์ที่กรรมกำร  

ผูบ้รหิำร พนกังำน และบุคคลท่ีเกีย่วข้อง ประพฤตฝ่ิำฝืนมำตรกำร

ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน หรือมีกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด

 2.2 การก�ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจซึ่งอำจเกิดสถำนกำรณ์ที่มีผลประโยชน์

ส่วนตนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบัขดัแย้งกบั

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้น อำจ

เกดิขึน้ได้หลำยรปูแบบ ดงันัน้ เพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบริษทัฯ 

โดยปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกีย่วข้อง บรษิทัฯ จึงได้

ก�ำหนดแนวทำงที่ ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

  • กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่รับเงินหรือ

ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ ของ 

บรษิทัฯ หรอืจำกบคุคลใด อนัเนือ่งจำกกำรท�ำงำนในนำมบริษัทฯ

  • กำรมส่ีวนได้เสยี และผลประโยชน์ขัดกนั บุคลำกรของ 

บริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจจะก่อให้เกิดควำมขัด

แย้งทำงผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำตนเองมี

ส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ หำกมีจะ

ต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  

  • บรษิทั ฯ ต่อต้ำนและไม่สนบัสนนุกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 

กำรเรียก กำรรับของขวัญ หรือประโยชน์ใดๆ กำรให้ของขวัญ 

ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมำะสม อนัอำจมผีลกระทบ 

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี หำกพบกำรกระท�ำดังกล่ำว หรือพบกำร

ทุจริต แสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตำมระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท

  • บริษัท ฯ จัดให้มีกำรให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำน 

ทุกคน โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 

เพือ่ให้ควำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนวปฏบัิต ิในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
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 2.3 การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 กำรท�ำธรุกิจใดๆ กบับรษัิทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในนำมส่วนตวั 

ครอบครัว หรือในนำมนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ

บริษัทฯ ก่อนเข้ำท�ำรำยกำร อีกทั้งห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในกำรตกลงเข้ำท�ำรำยกำร

หรือกระท�ำกำรใดๆ ในนำมบริษัทฯ ผู้ท�ำรำยกำรในนำมบริษัทฯ 

มหีน้ำทีต่รวจสอบควำมสมัพนัธ์ของคูค้่ำว่ำเกีย่วข้องกบักรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนหรือไม่ ก่อนท�ำรำยกำร เพื่อป้องกัน

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่อำจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยำมของ

ควำมสัมพันธ์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เรื่อง “กำรเปิดเผยข้อมูล

และกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน”  

ภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 2.4 การท�ารายการระหว่างกัน

 ในกรณีที่มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะดูแลให้กำร

เข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันทุกรำยกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ 

และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง

และคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล�ำดับ โดยกำรพิจำรณำรำยกำร

ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำร ตำม

ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะ

ต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์ และให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันไว้ใน

รำยงำนประจ�ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1)

 2.5 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 บรษิทัฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึคูส่มรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ

ตนเองและของบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องที่เข้ำข่ำยกำรมีส่วนได้

เสีย รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่เกี่ยวกับกำรได้มำและ

จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยึด

แนวปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ  หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติทุกครั้งก่อนท�ำ

รำยกำร โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมพิจำรณำ หรือ

ไม่มสีทิธิออกเสียงในกำรลงมตใินวำระทีเ่กีย่วกบักำรมีส่วนได้เสยีของตน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

บริษัทฯ  ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิท่ีก�ำหนดโดยกฎหมำย หรือ โดยข้อ

ตกลงที่ท�ำร่วมกัน โดยตระหนักว่ำควำมสัมพันธ์ และควำมร่วม

มือที่ดีระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม

ให้บริษัทฯ สำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

 3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษัิทให้ควำมส�ำคญักบัสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของบรษิทั 

ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิที่ก�ำหนดโดยกฎหมำย หรือ โดยข้อตกลงท่ี

ท�ำร่วมกัน โดยตระหนักว่ำควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือที่ดี

ระหว่ำงบรษิทักับผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิให้บรษิทั

สำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

  3.1.1. ผู้ถือหุ้น

  สทิธิแ์ละกำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้   ปกป้อง

ผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในกำรได้รับ

เงนิปันผลและรบัทรำบข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องและเพียงพอจำกบริษทัฯ 

ในเวลำอันสมควรอย่ำงสม�่ำเสมอ  นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีหน้ำ

ท่ีเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและแสดงควำมรับผิดชอบของฝ่ำย

บริหำรผ่ำนกำรจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบในกำร

ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิ์ที่ปรำศจำกอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก

คนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

  3.1.2. พนักงาน

  พนกังำนถอืเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ  ไม่ว่ำจะ

เป็นในส่วนงำนใด ฝ่ำยใดกต็ำม  บรษิทัฯ ต้องมส่ีวนในกำรส่งเสริม

และสนับสนุน  และจูงใจให้พนักงำนด�ำเนินงำนเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยได้

ก�ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีด่ ี และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำและ

สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับพนักงำนทุกระดับชั้น  

  บริษัทฯ ดูแลสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน 

ให้ผลตอบแทนทีเป็นธรรม และเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำม

สำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

แต่ละคน ด้วยกำรน�ำระบบค่ำตอบแทนทีสะท้อนผลกำรปฏิบัติ

งำนมำเป็นเกณฑ์ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรปรับเงินเดือน 

และกำรจ่ำยโบนสัประจ�ำปี อำท ิประเมนิจำกสถติกิำรปฏบิตังิำน

และกำรรกัษำระเบียบวนิยัของบรษิทั ประเมนิกำรปฏบิติังำนโดย

หวัหน้ำตำมสำยงำน กำรบรรลเุป้ำหมำยของแผนกโดยดจูำกกำร

บรรลุเป้ำหมำยตัวชีวัด (KPI) และ กำรประเมิน Competency 

รวมถงึกำรให้สวสัดกิำร เช่น สวสัดกิำรด้ำนกำรรกัษำพยำบำลให้

แก่พนักงำนและครอบครัว จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลียงชีพ 
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

  บรษิทัฯ ใส่ใจและมุง่มัน่ทีจ่ะให้พนกังำน มคีวำมปลอดภยั

ในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งสุขอนำมัย และมีสภำพแวดล้อมที่ดี จึงก�ำหนด

แนวทำงเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนตำมที่กฎหมำย

ก�ำหนด และได้ก�ำหนดเป็นหลักกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

สุขอนำมัย โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพ่ือดูแลควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำน ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรม โดย บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป จ�ำกัด เพื่อ

อบรมพนักงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน และบริษัทฯ 

ได้มีกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำน เช่น กำรจัดกำรดูแล

ตรวจสุขภำพประจ�ำปี กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กำรจัด

สถำนทีอ่อกก�ำลงักำยในร่มเพือ่ให้พนกังำนได้ผ่อนคลำยจำกกำร

ท�ำงำน และกิจกรรมอื่นๆ 

  3.1.3. ลูกค้าและผู้บริโภค

  ลูกค้ำและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ  

ของธุรกิจ ท�ำให้ธุรกิจมีรำยได้ ตลอดจนมีก�ำไร สำมำรถท�ำให้

ธุรกิจด�ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทำงและ

หลักปฏิบัติในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในทุกด้ำนให้แก่ลูกค้ำและ

ผู้บริโภค  

  3.1.4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

  บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดซื้อ จัดหำ ซึ่งเป็น 

กระบวนกำรในกำรก�ำหนดค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพสินค้ำและ

บริกำรที่จะน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ โดยค�ำนึงถึงควำม

ซื่อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำ

หนี้ ตำมกฎหมำยหรือข้อก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

  3.1.5. คู่แข่ง

  ในกำรด�ำเนินธุรกิจ  คู่แข่งทำงกำรค้ำคือปัจจัยหน่ึงท่ี

ท�ำให้ธุรกิจเกิดกำรแข่งขันระหว่ำงกันตำมภำวะกำรเติบโตของ

ตลำด หรือบำงกรณีอำจะต้องมีควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำร

ท�ำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด   ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินต่อไป

ด้วยดีในภำวะกำรแข่งขนันัน้  จะต้องค�ำนงึถึงควำมชอบธรรมเป็น

หลกั ไม่บดิเบอืนข้อมลู ใส่ร้ำย หรอืใช้วธิอีืน่ใดทีไ่ม่ถกูต้องตำมกฎ

กติกำ

  3.1.6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม

และชุมชน เสมือนเป็นภำรกิจหลักท่ีจะสร้ำงสรรค์โครงกำรและ

กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ โดยมุง่เน้นให้เกดิกำรพฒันำสงัคม ชุมชน  

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สนับสนุนกิจกรรม

ที่เป็นสำธำรณะ บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงำนและ

ชมุชนแวดล้อม มคีวำมปลอดภยัในด้ำนต่ำง ๆ  ทัง้สขุอนำมยั และ

มสีภำพแวดล้อมทีด่ ี จงึก�ำหนดแนวทำงเพือ่ให้เกดิควำมปลอดภยั

ในกำรท�ำงำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรเป็น

องค์กรท่ีให้ควำมใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบำย

ในภำพรวมของบริษัทฯ คือ ลดกำรใช้พลังงำน กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

ให้มีคุณภำพมำตรฐำนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสำธำรณะ

 

 3.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ” มุ่งมั่น

ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม และตระหนักถึงควำมส�ำคัญ

ของกำรด�ำเนนิกจิกำรอย่ำงโปร่งใส ยดึหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ท่ีดี เพื่อให้มีกำรด�ำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมรับ

ผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และสำมำรถตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต” เพื่อ แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นใน

กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบำย

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทำงส�ำหรับคณะกรรมกำร  

ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้ประกำศต่อ 

กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ไม่ให้กระท�ำกำรอนัใดทีเ่ป็นกำรเก่ียวข้องกบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ทุกรูปแบบท้ังทำงตรง หรือทำงอ้อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์

กับองค์กรและกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงต่อตนเอง 

ครอบครวั เพือ่นและคนรูจ้กั ไม่ว่ำตนจะอยูใ่นฐำนะเป็นผูร้บั ผูใ้ห้ 

หรอืผูเ้สนอให้สนิบน ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืไม่เป็นตวัเงนิ แก่หน่วย

งำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจ หรือ

ตดิต่อด้วย โดยจะปฏบัิตติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ 

อย่ำงเคร่งครัด และก�ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำร

ทบทวนแนงทำงกำรปฏิบัติ ข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรเพื่อ

ให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และกฎหมำย ท้ังนี้หำกมีกำรฝ่ำฝืนกระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำร

สนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน จะได้รับกำรพิจำรณำโทษตำม

ระเบียบของบริษัทฯ

 ในปี 2561 ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร ได้มกีำร

ประกำศแนวทำงปฏิบตัเิกีย่วกบัค่ำของขวัญ โดยมีแนวทำงปฏบิตัิ

ในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับของขวัญที่กรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำนของบริษัท  ในช่วงเทศกำลส�ำคัญ และแจ้งเตือนไปยัง

ท่ำนคู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
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3.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือ ข้อร้องเรียน 

(Whistle-Blowing Service)

 บรษัิทฯ สนับสนนุให้พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยี ช่วยกนัสอด

ส่องดแูล หำกพบกำรกระท�ำใดๆ ทีผ่ดิหลกัธรรมำภบิำล ผดิจรรยำ

บรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมำย 

กำรกระท�ำที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หรืออำจก่อ

ให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ ให้พนักงำนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

แจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิดโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสำรหรือหลัก

ฐำน ระบุชื่อ-นำมสกุลของผู้แจ้ง (หำกมิได้ระบุชื่อนำมสกุล เรื่อง

ดงักล่ำวอำจไม่ได้รับกำรพจิำรณำ) เพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิต่อ

และสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยส่งด้วยตนเอง อี-เมล์ หรือส่งไปรษณีย์ มำที่กล่องรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน โดยให้ระบุ  

 เรียน   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรอิสระ  

   ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

   บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)  

   เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลอ้อมน้อย 

   อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74130 

   โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 4526   

   E-mail :  audit@vichaivej.com   

  หรือ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท    

   บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)   

   เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ต�ำบลอ้อมน้อย   

      อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74130 

   โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 1707 , 1708  

   E-Mail: shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com 

 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ เมื่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 

กรรมกำรอิสระได้รับข้อร้องเรียน ให้พิจำรณำเบื้องต้นว่ำมีมูล

กระท�ำควำมผิดหรือไม่หำกพบว่ำมีมูลให้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำข้ันต้นให้ผู้แจ้ง

ทรำบภำยใน 14 วันนับแต่วันรับเร่ือง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

บริษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 ท้ังนี้ ให้คุ้มครองปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแสในกำร 

กระท�ำควำมผดิโดยไม่มกีำรเปิดเผยชือ่ผูแ้จ้งแก่ผูใ้ดทัง้ส้ิน เว้นแต่

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในกำรพจิำรณำรบัเรือ่งร้องเรยีน และห้ำมมใิห้

บรษิทัพจิำรณำลงโทษพนกังำนผูแ้จ้งเพรำะเหตเุนือ่งจำกกำรแจ้ง

เบำะแสดังกล่ำว

 ในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกำร 

กระท�ำผิดทุจริต (Fraud) หรือกำรกระท�ำผิดจริยธรรม หรือเกิด

กรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทำงลบของบริษัทฯ อันเนื่องมำจำกกำร

บริหำรงำนของคณะกรรมกำร รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมกำรที่ไม่

เป็นผู้บริหำรลำออก อันเนื่องมำจำกกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีผิด

พลำดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพำททำงกฎหมำยทั้งใน

เรือ่งแรงงำน สทิธขิองผูบ้รโิภค และกำรด�ำเนนิธุรกจิแต่ประกำรใด 

 3.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของ

ผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรที่มีลักษณะ

เป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำและงำนอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ 

ซึง่แสดงถงึเจตนำรมณ์ของบรษิทัฯ ในกำรด�ำเนนิธรุกิจด้วยควำม

เป็นธรรม เคำรพและปฏบัิตติำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวกบัทรพัย์สนิทำง

ปัญญำ 

 3.5 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยกำรยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิข้ันพื้นฐำนที่

มนุษย์เกิดมำพร้อมกับควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในแง่

ของศกัดิแ์ละสทิธิ ์โดยไม่ค�ำนงึถงึควำมแตกต่ำงในเรือ่งถิน่ก�ำเนิด 

เชื้อชำติ สัญชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ อำยุ ภำษำ สถำนภำพทำง

กำยภำพและสุขภำพ และสถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจ

หรือสังคม และควำมเช่ือทำงสังคม กำรศึกษำอบรมหรือควำม

คิดเห็น กำรเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวม

ทัง้ส่งเสรมิให้มกีำรตระหนกัและส�ำนกึในสทิธหิน้ำท่ีและควำมรบั

ผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ

บริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ  ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่

ส�ำคัญ เช่น ฐำนะทำงกำรเงิน  ผลกำรด�ำเนินงำน โครงสร้ำงกำร

ถือหุ้น  และแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ดังนี้

 4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ 

ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำร

ปฏบัิตกิำรใดๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึแนวทำงปฏบิตัเิกีย่ว

กับกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกำศ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

 โดยในปี 2561 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ได้ปฏบัิติตำมหลกักำรก�ำกบั

ดูแลกจิกำรทีดี่ ไม่มปีระวติักำรส่งรำยงำนตำมมำตรำ 56 ทัง้ แบบ 

56-1 และแบบ 56-2 และรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและ

รำยปีล่ำช้ำ 

 4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงหลำก

หลำย เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย

เผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่อง

ทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

  • ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ

  • รำยงำนประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดง

รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

  • เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com)

 4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

 บริษัทฯ มีนโยบำยให้ข้อมูลข่ำวสำร สื่อโฆษณำ หรือสื่อ

ประชำสัมพันธ์ อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนควำม

จรงิ โดยมุง่เน้นกำรสือ่สำรและสร้ำงควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั

บริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน ทันเวลำ และ

เท่ำเทียมกัน 

 4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท และประธำนเจ้ำ

หน้ำที่บริหำรกำรเงินเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท�ำหน้ำที่เป็น 

นกัลงทนุสัมพนัธ์ และให้ส�ำนกังำนเลขำนกุำรบรษิทัฯ รบัผดิชอบ

ในกำรเปิดเผยข้อมูลและข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ กับ 

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ และประชำชนท่ัวไป ผ่ำนช่อง

ทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท�ำค�ำ

อธบิำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion 

and Analysis: MD&A) เพือ่ให้บุคคลทัว่ไปได้รบัทรำบข้อมลูและ

เข้ำใจผลประกอบกำรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกำรให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ

บริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐำนข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติ

ด้วยควำมระมดัระวงั ผูท่ี้ไม่มีหน้ำท่ีเกีย่วข้องหรอืได้รบัมอบหมำย 

ไม่สำมำรถให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือ

ต่อสำธำรณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพำดพิงบริษัทฯ ไม่ว่ำในด้ำนใด 

อันอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 ท้ังนี้ ผู ้ลงทุนสำมำรถติดต่อส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท

เพื่อติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2441 7899 ต่อ 

1707,1708 หรือที่อีเมล์ shares@vichaivej.com 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบับทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร

ในกำรช้ีแนะทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท กำรติดตำมดูแล

กำรท�ำงำนของฝ่ำยจัดกำร และกำรแสดงควำมรับผิดชอบตำม

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  ดังนี้

 5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ

  5.1.1 การเข้าร่วมประชุม 

  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนดให้มกีำรประชุมเป็นประจ�ำ

ทุกเดือน โดยมีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำทุกปี และ

ก�ำหนดให้เป็นวันเสำร์ที่ 3 ของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 6 

ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัทฯ ได้จัดส่งก�ำหนดกำร

และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ อย่ำงไร

ก็ตำม กำรก�ำหนดวัน เวลำประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม

ควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กับควำมส�ำคัญของวำระกำรประชุมที่จะ

ต้องน�ำเข้ำพิจำรณำ 
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  5.1.2 การพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม 

  ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ

กรรมกำรผูจ้ดักำร ร่วมกนัพจิำรณำเลอืกเรือ่งเข้ำวำระกำรประชมุ

คณะกรรมกำร โดยดูให้แน่ใจว่ำเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ำรวมไว้แล้ว 

โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ำสู่วำระกำรประชุม 

  5.1.3 เอกสารการประชุม 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ส�ำนักงำน 

เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม 

และข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำรตัดสินใจในแต่ละวำระ และจัดส่งให้

กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัท�ำกำรก่อนกำรประชุม 

เพื่อให้กรรมกำรพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำและมีเวลำเพียงพอใน

กำรศึกษำข้อมูล 

  5.1.4 การด�าเนินการประชุม 

  ประธำนกรรมกำรเป็นผู้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำร

พิจำรณำในแต่ละวำระของกำรด�ำเนินกำรประชุม 

  5.1.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกำรเชิญฝ่ำยจัดกำร

ระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร เพื่อให้รำยละเอียดเพิ่ม

เติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหำโดยตรง 

  5.1.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมกำรที่ไม่ได้เป็น

ผู้บริหำรได้มีโอกำสประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อ

อภปิรำยปัญหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยูใ่นควำมสนใจ โดย

ไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบ

ถึงผลกำรประชุมด้วย

5.2 การประเมนิผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

 บรษัิทฯ ได้จดัให้มกีำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำร 

ชดุย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง และ

ให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้

ในรำยงำนประจ�ำปี 

  5.2.1 การประเมนิผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการ

  หลักเกณฑ ์

       บรษิทัฯ จดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำร 

บรษิทั เป็นประจ�ำทกุปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทำงกำร

ประเมินตนเองของคณะกรรมกำร จำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร้ำง

ของคณะกรรมกำร เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ

งำนในหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และส่งเสริมให้มีกำรร่วม

กันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ ในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และ

ให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลกำรประเมินในภำพรวม

ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

  หวัข้อในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 

รำยคณะ มีดังนี้ 

  1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

  2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

  3. กำรประชุมคณะกรรมกำร

  4. กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร

  5. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร

  6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บรหิำร

  หวัข้อในกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 

รำยบุคคล มดีงันี้ 

  1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

  2. กำรประชุมของคณะกรรมกำร

  3. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

  ขั้นตอน 

  บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 

คณะกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงกำรด�ำเนินงำน

ในปีที่ผ่ำนมำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบกำรประเมินดัง

กล่ำวให้กรรมกำรแต่ละท่ำน เพื่อท�ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

งำน และน�ำผลกำรประเมินไปหำรือในท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ทั้งนี้ส�ำหรับข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรประเมิน

ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร บริษัทฯ จะน�ำมำใช้ในกำร

ปรับปรุงประสิทธิผลของกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

  ผลกำรประเมิน ประจ�ำปี 2561

  ผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำร รำยคณะ 

ประจ�ำปี 2561 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก จ�ำนวน 60 เรื่อง โดย

ผลประเมนิอยูใ่นระดบั 4 คอื เหน็ด้วยอย่ำงมำก หรอืมีกำรด�ำเนนิ

กำรในเรือ่งนัน้อย่ำงดเียีย่ม 60 เรือ่ง รวมถึงผลกำรประเมนิตนเอง

ของคณะกรรมกำร รำยบุคคล ประจ�ำปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 

หัวข้อหลัก 11 เรื่อง ซึ่งอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือ

มีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเยี่ยม ทั้ง 11 เรื่อง
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

  5.2.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการชดุย่อย 

  หลักเกณฑ ์

  คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

งำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�ำทกุปี อย่ำง

น้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ควำมเป็นผู้น�ำ บทบำทหน้ำที่ 

และควำมรับผิดชอบ กำรก�ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติ กำร

ประชุมคณะกรรมกำร กำรบริหำรงำน และควำมสัมพันธ์กับผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

  ขั้นตอน 

  บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะ

กรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพ่ือประเมินถึงกำรด�ำเนินงำนในปี

ท่ีผ่ำนมำ โดยเลขำนุกำรบรษิทัจะจดัส่งแบบกำรประเมนิดงักล่ำว

ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเพือ่ท�ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ และน�ำผลกำรประเมนิไปหำรอื

ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

  ผลกำรประเมิน ประจ�ำปี 2561

  ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำย

คณะ ประจ�ำปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 36 เรื่อง ซึ่งผล

ที่ได้คือ

  • อยูใ่นระดบั 4 คอื เหน็ด้วยอย่ำงมำก หรอืมกีำรด�ำเนนิ

กำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเยี่ยม 35 เรื่อง

  • อยู่ในระดับ 3คือ เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำร

ด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นดี 1 เรื่อง ดังนี้

  ข้อ 3.2.3 จัดให้มีโครงกำรส�ำหรับพัฒนำและสืบทอดงำน

ของกรรมกำรและผู้บริหำร  (Succession plan)

  5.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการ

บริหาร 

  หลักเกณฑ ์

  คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

งำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นประจ�ำทุกปี อย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ควำมเป็นผู้น�ำ กำรก�ำหนดและ

ปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน 

ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก กำร

บริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร กำรสืบทอดต�ำแหน่ง 

ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคมุภำยใน กำรก�ำกับดูแลกจิกำร และคุณลกัษณะส่วนตวั โดย

ใช้แนวทำงกำรประเมินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ขั้นตอน 

  บริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลงำน

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขึ้น เพื่อประเมินกำรด�ำเนินงำนของ

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรในปีทีผ่่ำนมำ และน�ำผลกำรประเมนิไป

หำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และก�ำหนดควำมเหมำะ

สมของค่ำตอบแทนต่อไป

  ผลกำรประเมิน ประจ�ำปี 2561  

  ส่วนที่ 1 ประเมินผลงำนด้ำนกำรเงิน  (คะแนนประเมิน 

คิดเป็นร้อยละ 70) แบ่งเป็น 2 ข้อ ย่อย

  -  กำรบริหำรรำยได้ ปี 2561 ได้คะแนนประเมินคิดเป็น

ร้อยละ 30

  -  ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรสุทธิ ได้คะแนนประเมิน

คิดเป็นร้อยละ 40  

  ส่วนที่  2  ประเมินผลงำนด้ำนกำรขยำยกิจกำรและกำร

ลงทุน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 30)    

  -  กำรขยำยกิจกำร และกำรลงทุน ได้คะแนนประเมินคิด

เป็นร้อยละ 30

  ซึ่งผลกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

(CEO)  ประจ�ำปี 2561 ได้คะแนนเฉลีย่ คดิเป็นร้อยละ 100  เป็น

ผลกำรประเมินในระดับ  “ดีเยี่ยม”

 5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

  5.3.1 การอบรมส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

  บรษิทัส่งเสรมิให้กรรมกำรพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนือ่ง โดย

สนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรหรอืเข้ำร่วมกจิกรรม

สัมมนำที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน

  คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ โดย

ได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ/อบรม/ประชุมกับสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบรษิทัไทย ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สมำคม

บริษัทจดทะเบียนไทย และสถำบันอื่นๆ เพื่อให้มีกำรปรับปรุง

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและน�ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ประโยชน์

กบักจิกำรต่อไป และเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรใหม่ บรษิทั

มีกำรจัดปฐมนิเทศและจัดท�ำคู่มือกรรมกำรมอบให้แก่กรรมกำร

ใหม่ ซึง่ประกอบด้วย ข้อมลูเอกสำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิ

หน้ำที่ของกรรมกำร และกำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

การอบรม สัมมนา ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารประจ�าปี 2561 

ชื่อกรรมการ หลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม

รศ.ดร.นพ.วชิยั วนดรุงค์วรรณ  หลกัสตูร “วทิยำกำรกำรจดักำรส�ำหรับนกับริหำรระดบัสงู”(วบส.) รุ่นที3่ NIDA

คณุสรุนิทร์  เปรมอมรกิจ  Advance Audit Committee (AACP) รุ่นที ่31/2018 IOD

คุณนพพร ติรวัฒนกุล
 National Director Conference 2018 “Rising above Disruption:        

    A Call for Action”

 Future customer experience in financial and banking service

IOD

ธ.กรุงศรี

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ
 หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง (มหำนคร) 

    รุ่นที่ 6/2018
มหำวิทยำลยั

นวมนิทรำธริำช

คุณพฤทธิ์ โรจน์มหำมงคล  หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรเมือง รุ่นที่ 3/2018
มหำวิทยำลยั

นวมนิทรำธริำช

 

  5.3.2 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

  คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ

และสบืทอดต�ำแหน่งเพ่ือเตรยีมควำมพร้อม เพ่ือให้กำรด�ำเนนิธรุกจิเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่ง ในกรณทีีผู้่บรหิำรระดบัสงูไม่สำมำรถปฏบิตัิ

หน้ำที่ได้ ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้จัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และให้มีกำร

ทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอโดยประเมินควำมส�ำคัญของต�ำแหน่ง กำรสรรหำและพัฒนำ เพื่อให้มีผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่มีควำมรู้ ควำม

สำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

  บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครั้งที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมกำร เอกสำรและ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ อำทิเช่น โครงสร้ำงองค์กร กฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบต่ำงๆที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้

แนะน�ำกรรมกำรใหม่ให้ทรำบถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

 ส�ำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  

(Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วำงหลักปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมกำร 8 ข้อหลัก คือ  

 1. ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

 2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน

 3. เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล

 4. สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร

 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

 6. ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม

 7. รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 8. สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น

 โดยน�ำหลักปฏิบัติของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับ

บรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Code:CG Code) 

ซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรพัย์ รวมถึงแนวปฏบัิติจำกนโยบำยก�ำกบัดูแลกิจกำร

ทีดี่ของบรษิทัฯ มำปรบัใช้เพิม่เตมิ โดยให้น�ำหลกัปฏบิตัติำมหลกั

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไป

ปรับใช้ตำมที่เหมำะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มำกที่สุด 

และก�ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะด�ำเนินกำรแก้ไข

ปรบัปรงุให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของบรษัิท และก�ำหนดแนว

ปฏบิตัเิพ่ิมเตมิทีบ่ริษทัควรจะด�ำเนนิกำรแก้ไขปรบัปรงุให้เหมำะสม 

กับสภำพกำรณ์ของบริษัท และให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

ทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน�ำ CG Code ไปปรับใช้อย่ำง

น้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังได้มีกำรปรับและเพิ่มเติมนโยบำยบำง

อย่ำง เพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies (CGR) หรือ โครงกำร

ส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 

(CGR 2018) เพื่อท�ำกำรส�ำรวจและติดตำมพัฒนำกำรด้ำนกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้

หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินทีพ่ฒันำจำกหลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำร

ที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) 

 โดยสำระส�ำคัญที่ปรับปรุง ได้แก่ กำรเพิ่มเติมบทบำทหน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรควำมเสีย่งเรือ่งคอร์รปัช่ัน 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส รวมถึงกำรค�ำนึงถึงบทบำท

ของผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในกำรทบทวนหลัก

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ 

พบว่ำยังมีแนวปฏิบัติบำงข้อที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

แล้วเห็นควรยังไม่ให้น�ำมำปรับใช้เนื่องจำกยังเห็นว่ำไม่เหมำะสม 

กับบริบทของบริษัท และเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีควำมละเอียด 

ซับซ้อน เห็นควรชะลอกำรปฏิบัติไว้ก่อน โดยได้บันทึกเหตุผล

ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมกำร ประกอบกับบริษัทได้มี

ก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรกำกับดูแลด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ 

เพื่อให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องนั้นๆ ไว้แล้ว

 

การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

  ในปี 2561บรษิทัฯ ได้รับผลกำรประเมนิในโครงกำรทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้

   ผลกำรประเมินรำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ 

บริษัทฯ จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2561 ตำมโครงกำรส�ำรวจ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน (Corporate Gover-

nance Report of Thai Listed Companies 2018 – CGR) 

โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 91 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Excellent 

(5 ดำว) ซึ่งมำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน

ทีท่�ำกำรส�ำรวจทัง้หมดในปี 2561 จ�ำนวน 657 บรษิทั โดยบริษทั

ได้คะแนนในหมวดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง

เท่ำเทียมกนั กำรค�ำนงึถงึบทบำท ของผูม้ส่ีวนได้เสยี กำรเปิดเผย

ข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

อยู่ในเกณฑ์“ดีเลิศ” นอกจำกนั้นบริษัทฯ เป็น 1 ใน 47 ในกลุ่ม 

Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ำทำงกำรตลำดสูง

กว่ำ 3,000 – 9,999 ล้ำนบำท จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

บริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2561

   ผลกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำร

ประชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปี 2561 (Annual General Meeting 

–AGM) ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 

หลกัทรพัย์ ร่วมกบัสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย และสมำคมบริษทั

จดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพ

กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ�ำปี 2561  ด้วยคะแนน 

100 คะแนนเต็ม 

คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย

ต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน 

และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อกลั่นกรองและ ก�ำกับ

ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เฉพำะเรื่องและให้เป็นไปตำม

กฎระเบียบและข้อบังคับของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท้ังน้ี เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบ

ริษัทฯ มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และเป็นกรรมกำร 

อิสระทั้งคณะ โดยอย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
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เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน เพื่อท�ำ

หน้ำที่สอบทำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรทำงกำร

เงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน และ

รำยงำนควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง กำรพิจำรณำคัด

เลือก และเสนอแต่งตั้ง

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 ประกอบ

ด้วยกรรมกำรอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 คน 

ดังนี้

1. คุณวิสุทธิ์       มนตริวัต 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. คุณสุรินทร์      เปรมอมรกิจ 

 กรรมกำรตรวจสอบ

3. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ    ศิริวนำรังสรรค์ 

 กรรมกำรตรวจสอบ

 หมำยเหตุ: คุณวิระ มำวิจักขณ์ ลำออกจำกต�ำแหน่งประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบเน่ืองจำกปัญหำ

สุขภำพ แต่ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2561 และตำมมติคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ได้แต่งตั้งนำยวิสุทธิ์ มนตริวัต ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยมผีลต้ังแต่วนัที ่7 เมษำยน 2561

 โดยมี คุณวิสุทธิ์ มนตริวัต คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และ  

ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำ

เชื่อถือของงบกำรเงิน และ คุณนำรี เพชรด�ำ เป็นเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้น

แต่เป็นกรณีที่ออกตำมวำระ ตำมข้อบังคับของ  บริษัทฯ ซึ่งอำจ

จะได้รับเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมกำรตรวจ

สอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ�ำนำจ 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรม

กำรบริษัทฯ 

อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิด

ชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมท้ัง

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดังนี้

 1. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรรำยงำนทำงกำร

เงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยประสำนงำน

กับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท�ำรำยงำน

ทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ�ำปี 

 2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุม

ภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็น

อสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบ

ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจ

สอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจ

สอบภำยใน

 3. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้

เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อ

ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมเป็น

อิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขอรับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ผู้

ถือหุ้น รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร

เข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละครั้ง

 5. มีอ�ำนำจในกำรว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำอิสระหำกมีควำมจ�ำเป็น 

และเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ

 6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน เพื่อให้

มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 7. ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบ

หรือสงสัยในรำยกำรหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซ่ึงอำจมีผลกระ

ทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อสถำนะกำรเงินหรือผลประกอบกำรของ 

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่ให้มกีำรแก้ไขรำยกำรหรือกจิกรรมดงั

กล่ำวได้ทันท่วงที

 • รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 • กำรทจุรติ หรอืรำยกำรทีไ่ม่ปกต ิหรอืกำรบกพร่องอย่ำงมี

นยัส�ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 • กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ ประกำศและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน รวมทั้ง

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู ้บริหำรไม่สำมำรถแก้ไข

รำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที สมำชิกของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนรำยกำรหรือกิจกรรม

ดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ 

ตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. หำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัยเกี่ยว

โยงกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรอืบคุคลใดๆซึง่มคีวำมรบัผดิชอบต่อ

กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมำย และ

ผู้สอบบัญชีได้รำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจ

สอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด�ำเนินกำรโดยไม่ชักช้ำใน

กำรตรวจสอบเพิ่มเติมและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นต่อ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

และผู้สอบบัญชีภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับรำยงำนจำก 

ผู้สอบบัญชี

 9. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้

ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 • ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลัก

ทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอื

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

 • ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์

 • จ�ำนวนกำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำร

เข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

 • ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจ

สอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)

 • รำยกำรอืน่ใดท่ีเหน็ว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนท่ัวไปควรทรำบ 

ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 10. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ  

มอบหมำยตำมที่เห็นสมควร 

 ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจให้ฝ่ำยจดักำร ผูบ้รหิำร หรอื

พนกังำนของบรษิทัฯ หรือบรษิทัย่อยทีเ่ก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำม

เหน็ ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสำรท่ีเหน็ว่ำเกีย่วข้องและจ�ำเป็น

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบ

ด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 18 ท่ำน ดังนี้

1.  ผศ.พญ.สำยสุณี  วนดุรงค์วรรณ   ประธำนกรรมกำรบรหิำร/

    ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนำ กรรมกำรบริหำร/ 

    รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

3. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ กรรมกำรบริหำร/

    รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

4. คุณวิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมกำรบริหำร/

    รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร

5. ดร.ศักดำ ตั้งจิตวัฒนำกร กรรมกำรบรหิำร/รกัษำกำร 

    รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

6. รศ.นพ.สุชำติ   อำรีมิตร   กรรมกำรบริหำร

7. พญ.สุนีย์ ธีรกำรุณวงศ์ กรรมกำรบริหำร

8. นพ.วัชระ เชื้อปำกน�้ำ กรรมกำรบริหำร

9. คุณพฤทธิ์ โรจน์มหำมงคล กรรมกำรบริหำร

10. คุณพัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ   กรรมกำรบริหำร

11. คุณคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ   กรรมกำรบริหำร

12.ภญ.ดร.ตีรวรรณ รัตนภักดิ์ กรรมกำรบริหำร

13.คุณพรรณ ี กันณย์ี กรรมกำรบรหิำร

14. คุณสุณีย์ จ้อยจ�ำรัส กรรมกำรบริหำร

15. คุณขวัญยืน สุขสมโภชน์ กรรมกำรบริหำร

16. คุณคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ   กรรมกำรบริหำร

17. คุณกชพร   เกิดรักษ์   กรรมกำรบริหำร

18. ดร.รัชฎำ ฟองธนกิจ กรรมกำรบริหำรและ

    เลขำนุกำร
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

 กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

กรรมกำรบริหำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำ

มำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ�ำนำจ หน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. วำงแผนและก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำน 

และโครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภำพ

ทำงเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขันในตลำด เพื่อเสนอให้คณะ

กรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ

 2. วำงแผนและก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณประจ�ำปี 

และอ�ำนำจกำรบริหำรในสำยงำนต่ำงๆของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ รวม

ทั้งพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี กำรแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี ในกรณีท่ีมี

ควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน และให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ เพื่อทรำบต่อไป

 3. ตรวจสอบและติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและ

แนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ี

ก�ำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อสภำพกำร

ด�ำเนินธุรกิจ

 4. ตรวจสอบตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯและบริษทั

ย่อยที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมแผน

 5. พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัท

ย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ

 6. ก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคล

 7. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ๆตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทน ซึง่ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอสิระไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 50 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำร จ�ำนวน 6 คน 

เป็นกรรมกำรอิสระ 3 คน ดังนี้

1. คุณวิระ มำวิจักขณ์ ประธำน (กรรมกำรอิสระ)

2. ผศ.พญ.สำยสณุ ี      วนดุรงค์วรรณ กรรมกำร 

3. คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมกำร (กรรมกำรอสิระ)

4. คุณวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมกำร (กรรมกำรอสิระ)

5. คณุวลิำวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมกำร 

6. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ กรรมกำร 

 โดยมี คุณเกวลี ไพศำลพยัคฆ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

ซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง

ใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนรับผิด

ชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ�ำนำจ หน้ำที่และ

ควำมรบัผดิชอบตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

 1. ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกระบวนกำรที่

ชัดเจน โปร่งใส เหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ในกำรสรรหำ ถอดถอน หรือเลิกจ้ำง กรรมกำร 

บริษัทฯ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และที่ปรึกษำ ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของ จ�ำนวน 

โครงสร้ำง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมกำร น�ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจำรณำอนุมัติแล้วแต่กรณี

 2. พิจำรณำ สรรหำ คัดเลือก และเสนอรำยช่ือบุคคลที่มี

คณุสมบัตเิหมำะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทัฯ  กรรมกำร

ชุดย่อยของบริษัทฯ  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และที่ปรึกษำ

บริษัทฯ  ในกรณีที่มีกำรเพิ่ม หรือต�ำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง หรือ

สิน้สดุวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

และ/หรอืเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิำรณำอนมุตัแิล้วแต่กรณี 

 3. ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ส�ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร  และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติแล้วแต่กรณี

 4. พจิำรณำเสนอค่ำตอบแทนทีจ่�ำเป็นและเหมำะสมท้ังท่ีเป็น

ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น 

และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และคณะกรรมกำรชุดย่อยของ 

บรษิทัฯ โดยพจิำรณำภำระหน้ำที ่ ควำมรับผดิชอบ ผลงำน และ

เปรยีบเทยีบในธุรกจิทีใ่กล้เคียงกัน เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

บรษัิทฯ เพือ่พจิำรณำตำมควำมเหมำะสมและอนุมติั แล้วแต่กรณี

 5. จดัให้มแีผนสืบทอดต�ำแหน่งบรหิำรทีส่�ำคญั และให้มกีำร

ทบทวนอย่ำงสม�ำ่เสมอโดยประเมินควำมส�ำคัญของต�ำแหน่ง กำร

สรรหำและพัฒนำ เพื่อให้มีผู้สืบทอดต�ำแหน่งท่ีมีควำมรู้ ควำม

สำมำรถ ประสบกำรณ์ และคณุสมบติัอืน่ทีต่รงตำมควำมต้องกำร

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

ตำมที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 10 คน ดังนี้

1. ดร.วิโรจน์    มำวิจักขณ์ ที่ปรึกษำ

2. คุณวิลำวรรณ    วนดุรงค์วรรณ ประธำน

3. ดร.ศกัดำ    ตัง้จติวฒันำกร กรรมกำร

4. คุณหทัยวัลย์    สุวรรณทวีรักษ์ กรรมกำร

5. คุณสำวกิจพร    ป้อมสนำม กรรมกำร

6. คุณอัญชลี    สุโภภำค กรรมกำร

7. คุณมุรธำ    พรมยำลี กรรมกำร

8. ภญ.ประภำพรรณ      เตชธนัง กรรมกำร/เลขำนุกำร

9. คุณธนวรรณ            ศรีรัตนพิทักษ์ กรรมกำร/

   ผู้ช่วยเลขำนุกำร

10.คุณภัศรำ    สำระพล กรรมกำร/

   ผู้ช่วยเลขำนุกำร

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 

3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจ

ได้รับเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมี

อ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำร

เงนิ ควำมเสีย่งด้ำนธรุกจิและกำรตลำด ควำมเสีย่งด้ำนกำรลงทนุ 

รวมถงึควำมเสีย่งอืน่ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนและชือ่

เสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 1.  ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดย

รวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย  ซ่ึงครอบคลมุถงึควำมเสีย่งด้ำน

กำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนธุรกิจและกำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำร

ลงทนุ ควำมเสีย่งจำกกำรทจุริตคอร์รปัชัน่ รวมถึงควำมเสีย่งอ่ืนๆ 

ทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนและชือ่เสยีงของบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อย เป็นต้น  เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 2.  ก�ำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้ 

 3.  พิจำรณำควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

และเสนอแนะวิธีกำรป้องกัน หรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้

 4.  ดแูล ตดิตำม ประเมนิผล รวมท้ังปรบัปรงุแผนกำรด�ำเนนิงำน 

เพ่ือลดควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง และเหมำะสมกับภำวกำรณ์

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 5.  ทบทวนควำมเพยีงพอของนโยบำยและระบบบรหิำรควำม

เสีย่ง โดยรวมถึงควำมมปีระสทิธผิลของระบบและกำรปฏบิตัติำม

นโยบำยที่ก�ำหนด  

 6.  รำยงำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยง ต่อคณะกรรม

กำรบริษัทฯ เป็นประจ�ำ และในกรณีที่มีเรื่องส�ำคัญซึ่งกระทบต่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซึ่งต้องรำยงำนต่อคณะ

กรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอย่ำงเร็ว

 7.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

ตำมที่เห็นสมควร

คณะท�างานวางแผนการเงินและการลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะท�ำงำนวำงแผนกำรเงินและ

กำรลงทุนประกอบด้วยกรรมกำร 6 คน ดังนี้

1.   คุณวิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ          ประธำน

2.   คุณนพพร   ติรวัฒนกุล           กรรมกำร  

3.   คุณทินวรรธน์  มหธรำดล           กรรมกำร  
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4.   นพ.มงคล   วณิชภักดีเดชำ   กรรมกำร

5.   คุณพฤทธิ์   โรจน์มหำมงคล  กรรมกำร

6.   ดร.ศักดำ   ตั้งจิตวัฒนำกร   กรรมกำร/ 

            เลขำนุกำร 

ความรับผิดชอบของคณะท�างานวางแผนการเงนิและการลงทนุ

 1.  ก�ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและกลยทุธ์ทำงกำรเงินและ กำรลงทุน

 2.  วำงแผนทิศทำงในกำรลงทุน

 3.  จัดหำเงินทุนส�ำหรับกำรลงทุนที่เหมำะสม

 4.  วิเครำะห์และจัดกำรควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิและกำรลงทนุ

 5.  ก�ำกับ ดูแล ควบคุม และบริหำรกระแสเงินสดให้เป็นไป

ตำมเป้ำหมำยของบริษัท

 6.  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทและประธำน

บริษัทมอบหมำย

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ประกอบด้วยกรรมกำร 6 คน ดังนี้

1. คุณวิสุทธิ์    มนตริวัต   ประธำน(กรรมกำรอสิระ)

2. ดร.รัชฎำ   ฟองธนกิจ   กรรมกำร

3. คุณสำยพิณ  ไพรสิงห์    กรรมกำร

4. คุณภควดี   มหำวงศ์ตระกูล กรรมกำร

5. คุณชินพัฒน์  อู๋ไพจิตร   กรรมกำร

6. คุณสำวเกวลี  ไพศำลพยัคฆ์  กรรมกำร/เลขำนุกำร

อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการ

 1. ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Corporate 

Governance Policy) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (An-

ti-Corruption Policy) และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

(Business Ethics and Code of conduct) รวมถงึนโยบำยควำม

รบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ภำย

ใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็น

ปัจจุบันขององค์กรที่ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำง

ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล และน�ำเสนอ 

คณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำอนมุตัแิละประกำศใช้เป็นแนวทำง

ในกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร 

และพนักงำนในทุกระดับ 

 2. ก�ำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบำย และแนวทำงกำรส่ง

เสริมให้กรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทปฏิบัติหน้ำที่ 

และมีควำมรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกรอบหลัก

เกณฑ์ของนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Gover-

nance Policy) และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (Anti- 

Corruption Policy) รวมท้ังให้เกิดกำรปฏิบัติท่ีดีตำมจรรยำ

บรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of 

conduct) และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibilities) 

 3. พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

กิจกำร (Corporate Governance Policy) นโยบำยกำรต่อต้ำน

กำรคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) จรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) และ

นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Respon-

sibilities) อย่ำงสม�่ำเสมออย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทัน

สมยัและสอดคล้องกบัแนวทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนสำกล ตลอด

จนกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ และข้อเสนอ

แนะขององค์กรภำยใน ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

 4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

ตำมที่เห็นสมควร 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 มติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีมติให้แต่งตั้ง คุณวิสสุตำ จริยธนำกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3853 หรือ  

คุณกฤษดำ เลิศวนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4958 หรือ คุณมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 จำกบริษัท 

ส�ำนักงำนอีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2561 เนื่องจำกเป็นบริษัทที่มีควำมเป็นอิสระ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีผลงำน

ดี มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีคุณสมบัติที่ได้รับกำรยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก

ส�ำนักงำน ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561  เป็นจ�ำนวนเงิน 1,470,000 บำท

 ทัง้น้ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูส้อบบัญชเีดียวกนักบัผูส้อบบัญชีของบรษิทัย่อย ซึง่มคีวำมเป็นอสิระ ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ หรอืส่วน

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่นให้แก่ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

และส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000 บำท

   ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงิน  1,470,000 บำท

   ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม  1,830,000 บำท

   ไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนส�ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักัด บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชีและส�ำนักงำน

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ

 2.  ค่าบริการอื่น (Non – audit fee) 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอืน่ รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ 380,227 บำท ซ่ึงได้แก่ ค่ำเดนิทำง และค่ำแบบพิมพ์  

   ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม 253,019 บำท โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องจ่ำยในอนำคต 

อันเกิดจำกกำรตกลงที่ให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ 

   ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม 127,208 บำท โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำยในอนำคต

อันเกิดจำกกำรตกลงที่ให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ 

   ไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนส�ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักัด บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชีและส�ำนักงำน

สอบบญัชดีงักล่ำว ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ และไม่มีค่ำใช้จ่ำยทีต้่องจ่ำยในอนำคตอนัเกดิจำกกำรตกลงทีใ่ห้บรกิำรไม่แล้วเสรจ็ในรอบปี 

บัญชีที่ผ่ำนมำ
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิด

ชอบในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยมีนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

เคียงคู่หลักควำมรับผิดชอบต่อ บุคลำกร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ชุมชน และสังคม รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจำก

กระบวนกำร กำรให้บรกิำร กำรรกัษำพยำบำล ควำมปลอดภยัต่อ

ผู้ใช้บริกำร และสุขภำพอนำมัยของบุคลำกรทุกระดับ โดยมีกำร

ก�ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งน�ำไปปฏิบัติอย่ำง

จริงจังและต่อเนื่อง ถือเป็นพันธกิจด้ำนหนึ่งของบริษัทฯ 

 นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัให้ควำมส�ำคัญต่อกำรแสดงควำมรบัผดิ

ชอบและกำรตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐำนะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้

บรกิำร ด้ำนกำรรกัษำพยำบำลและกำรสำธำรณสขุแก่ประชำชน

อย่ำงมคีณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลเคยีงคูไ่ปกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ

อย่ำงยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility)
 บริษัทฯ มีนโยบำยให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วย

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 8 ข้อ โดย

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

อย่ำงเคร่งครัด  เพื่อน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสังคม
 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม         

  1.1 กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้ำ กำร

จัดซื้อ จัดหำ และกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ต้องค�ำนึงถึงควำมซ่ือสัตย์  

โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำตำมกฏหมำยหรือข้อ

ก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด         

  1.2 กำรแข่งขันที่เป็นธรรม กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำร

ค้ำ ต้องค�ำนึงถึงควำมชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล  

ใส่ร้ำย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมกฏกติกำ 

  1.3 สิทธิ์และกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   

ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในกำร

ได้รับเงินปันผลและรับทรำบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจำก

บริษัทในเวลำอันสมควรอย่ำงสม�่ำเสมอ  นอกจำกนี้บริษัทยัง

มหีน้ำทีเ่ผยแพร่ข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและแสดงควำมรับผดิชอบของ

ฝ่ำยบริหำรผ่ำนกำรจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบใน

กำรให้ควำมส�ำคญักบัสทิธิท์ีป่รำศจำกอคตแิละปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้น

ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

  1.4 ควำมเท่ำเทียมและสทิธ์ิของผูม้ส่ีวนได้เสีย ตระหนกัถงึ

ควำมส�ำคญัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่  ไม่ว่ำจะเป็นบคุลำกร

ภำยในหรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร  เช่น  ผู้ถือหุ้น  ผู้รับ

บริกำร  เจ้ำหนี้  คู่ค้ำ  ชุมชน  หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทตระหนักเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรสนับสนุนจำก

ผูม้ส่ีวนได้เสยี  จะสร้ำงควำมยัง่ยนืและควำมคงอยูข่ององค์กรใน

ระยะยำว 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  2.1 กำรมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลำกร

ของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอำจจะก่อให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำตนเอง

มส่ีวนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ในกำรปฏบิตังิำนหรอืไม่ หำกมจีะ

ต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด             

  2.2 บรษิทั ฯ ต่อต้ำนและไม่สนบัสนนุกำรทจุรติคอร์รัปชัน่ 

กำรเรียก กำรรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ กำรให้ของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมำะสม  อันอำจมีผลกระ

ทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ หำกพบกำรกระท�ำดังกล่ำว หรือพบกำร

ทุจริต แสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตำมระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท 

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

  3.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน

และปฏบิติัตำมหลกักำรสทิธมินษุยชนอนัเป็นมำตรฐำนสำกล ให้

ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจกำร ไม่ว่ำจะเป็น พนักงำน ชุมชน

และสังคมรอบข้ำง ก�ำหนดให้มีช่องทำงร้องเรียน วิธีพิจำรณำ 

กำรเยียวยำ อย่ำงเหมำะสม             

  3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยำบำลได้ปฏิบัติตำมประกำศรับรอง

สิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่ำเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือ

ทั้งในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ตลอดจนกำรได้รับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ ฉะนั้น

ผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลส�ำคัญที่จะต้องได้รับกำรพิทักษ์สิทธิ เพ่ือให้

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงพยำบำลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐำน

เข้ำใจอันดีและเป็นที่ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม     

  4.1 เคำรพสิทธิในกำรท�ำงำน กำรไม่เลือกปฏิบัติ กำรไม่

ใช้วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก กำรเคำรพในสิทธิ

และเสรีภำพในกำรรวมกลุ่มสมำคมเจรจำต่อรองตำมกฎหมำย  

  4.2 กำรให้ควำมคุ้มครองทำงสังคม กำรคุ้มครองสภำพ

กำรท�ำงำนของลูกจ้ำง กำรจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน วันเวลำ

ท�ำงำน กำรหยุดพักผ่อน วันหยุด กำรลงโทษ กำรจัดสวัสดิกำร 

กำรรักษำพยำบำล กำรให้หลักประกันต่ำงๆ

  4.3 ให้ควำมคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำร

ท�ำงำน ส่งเสริมและรักษำมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่ำงกำย

และจิตใจ 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  5.1 ผู้รับบริกำรได้รับกำรดูแลสิทธิขั้นพื้นฐำน เรื่อง กำร

ดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย กำรก�ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร

อย่ำงสมเหตุสมผล ไม่ท�ำให้เกิดควำมคลุมเครือ หรือบิดเบือน

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร ไม่โฆษณำเกินจริง หรือละไว้ไม่

กล่ำวถึงข้อมูลอันส�ำคัญ ฉลำกสินค้ำมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธี

ใช้ ค�ำเตือน ควำมเสี่ยงหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรใช้ผิดวิธี 

รวมถึงกำรก�ำจัดซำกผลิตภัณฑ์หลังใช้งำน

  5.2 กำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัยและไม่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพของผู้บริโภค

  5.3 ข้อมูลของผู้รับบริกำรทุกท่ำนเป็นควำมลับและจะไม่

น�ำมำถกูเปิดเผย เว้นแต่กฎหมำยก�ำหนด หรอืได้รบัควำมยนิยอม

จำกผู้รับบริกำรโดยตรง

  5.4 กำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำทัง้ก่อนและ

หลังกำรขำย กำรคืนสินค้ำในระยะเวลำที่ก�ำหนด กำรรับประกัน

สินค้ำ กำรเรียกคืนสินค้ำหรือหยุดให้บริกำรสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย

หรือมีปัญหำ รวมทั้งกำรชดเชยควำมเสียหำย มีกำรทบทวนและ

ปรับปรุงกำรรับข้อร้องเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรรับฟังควำมคิด

เห็นผู้บริโภค กำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำรหลังกำรขำย

  5.5 กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรของกิจกำรให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้ำและบริกำรก่อให้เกิด

ผลดีต่อสุขภำพ สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบผลิตภัณฑ์

ใช้งำนง่ำย มีคุณภำพ รำคำสมเหตุสมผล 

  5.6 กำรให้ควำมรูแ้ละข้อมลูท่ีจ�ำเป็นต่อกำรตัดสนิใจเลือก

ซื้อสินค้ำและบริกำร

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  6.1 กำรวำงแผน จัดกำรและควบคุมไม่ให้เกิดมลภำวะใน

โรงพยำบำลและชุมชน 

  6.2 กำรใช้ทรัพยำกรและ กำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงเหมำะสม 

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม       

  7.1 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วม

กับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ โดยเปิดโอกำส

ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน

  7.2 สนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงโรงพยำบำล

และชุมชนในด้ำนกำรศึกษำ 

  7.3 กำรดูแลรักษำสุขภำพ สนับสนุนกำรป้องกันโรคภัย 

และกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน

  7.4 กำรสร้ำงควำมร่วมมือซ่ึงกันและกันระหว่ำงคนใน

ชุมชนและโรงพยำบำล

 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 กำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีกำรสร้ำงสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้ำง

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เน้นกำรใช้ประโยชน์จำกควำม

คิดใหม่ๆ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนำควำมคิด ควำมรู้

ใหม่ ที่ต่ำงไปจำกเดิม อำจครอบคลุมด้ำนใดด้ำนหนึ่งของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้ำหมำยเพื่อ

สร้ำงประโยชน์ให้แก่กิจกำร หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวง

กว้ำง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

การด�าเนนิธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสังคม
 ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯไม่มีข้อพพิำททำงกฎหมำย

ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืมผีลกระทบด้ำนลบ

ต่อสิง่แวดล้อม หรอืไม่เป็นไปตำมหลกักำร 8 ข้อ ซึง่อำจก่อให้เกดิ

ผลเสียหำยต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 1. สนับสนุนทุนกำรศึกษำจ�ำนวน 100,000 บำท เนื่องใน

โอกำสวันเด็กแห่งชำติประจ�ำปี 2561 ให้แก่เด็กนักเรียนในเขต

เทศบำลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสำคร
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)

 2. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ  รวมพลังเด็กช่ำงคิด กับ

กิจกรรม “KID DEE KID DAY” จัดกิจกรรมงำนวันเด็ก เล่น

เกมส์ จบัไข่ ลุ้นของรำงวัลพิเศษและ กจิกรรมสร้ำงสรรค์งำนศลิป์ 

ระบำยสพีร้อมค�ำแนะน�ำจำกพยำบำลเรือ่งวคัซนีทีค่ณุหนคูวรได้รบั 

 3. ร่วมกับ สภำกำชำดไทย สำขำรำชบุรี รับบริจำคโลหิต 

แพทย์ พยำบำล พนักงำน และผู้รับบริกำรที่สุขภำพร่ำงกำย 

แข็งแรง เพื่อ หน่วยงำนสภำกำกำดไทย

 4. จดัอบรม หลกัสตูร “กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นและ CPR" 

โดย นักปฏบิตักิำรฉกุเฉนิกำรแพทย์ (Paramedic) ทมีจนท.กูช้พี 

และทีมส่งเสริมสุขภำพ ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียน ภ.ป.ร. 

รำชวิทยำลัยฯ จ�ำนวน 130 คน

 5. จัดกิจกรรมกำรโรดโชว์ Be strong be healthy Road-

show 2018 ร่วมกับนิตยสำรสุขภำพดี จัดเสวนำดังต่อไปนี้

  • Minimally invasive surgery ผ่ำตัดผ่ำนกล้องแผล

เล็ก เจ็บน้อย โดย พล.อ.ท.นพ.โพชฌงค์ ซื่อสัตย์,พล.ร.ท.นพ.

พินิจ ทับทิมทอง และนพ.ปรำนต์ ทรัพย์มูล แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนศัลยกรรม โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (5 มีนำคม 2561)

  • อำกำรเตือน เสี่ยงโรคหัวใจ อย่ำปล่อยให้ใจเจ็บ จน

เจ็บใจ โดย พญ.ศจีพิไล จันทร์ปัญญำ แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน

อำยุรกรรมโรคหัวใจ และแนะน�ำวิธีกำรรักษำ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

(29 มิถุนำยน 2561)

  • อบุตัเิหตทุำงมอื รกัษำได้ ด้วยจลุศลัยกรรม โดย ศ.นพ. 

สำรเนตร์ ไวคกุล โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (10 สิงหำคม 2561)

 6. จัดอบรม ครรภ์คุณภำพ ภำยใต้คอนเซปต์ “ก้ำวผ่ำน  

9 เดือน แบบ Happy MOM ” ให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลตนเอง 

และ ลูกน้อยในครรภ์ โดย พญ. รัชฎำวัลย์ ธรรมคุณำนนท์ สูติ-

นรีเแพทย์ พร้อมทีมนักโภชนำกำร นักกำยภำพ แพทย์แผนไทย 

พยำบำลประจ�ำคลินิกสูตินรีเวชและกุมำรเวช สหสำขำวิชำชีพ

ร่วมให้ควำมรู้เพื่อเสริสร้ำงพัฒนำกำรท่ีดีของลูกน้อย กำรคลอด

ที่เหมำะสมกับคุณแม่ และกำรวำงแผนกำรให้วัคซีนครบถ้วน

 7. จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องอันตรำยจำกไข้หวัดใหญ่ และวิธี

ป้องกัน โดยแพทย์หญิงฉัตรนลิน หงษ์ด�ำเนิน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร

ฝ่ำยกำรแพทย์  ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียน ภปร.รำช

วิทยำลัย อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 

 8. น�ำทีมออกปฐมพยำบำลร่วมกิจกรรมงำนเดิน-วิ่ง King’s 

College Marathon 2018 ให้บรกิำรตรวจอำยหุลอดเลอืด ภำวะ

ควำมเครยีด และทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (Fitness Test) 

โดยนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ณ. โรงเรียน ภปร.รำชวิทยำลัย ใน

พระบรมรำชูปถัมภ์ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
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 9. มอบเคร่ือง computer ให้เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยงำนสอบสวน 

ส�ำนกังำนต�ำรวจกระทุม่แบน เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก แก่ประชำชน

 10. มอบตู้ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน จ�ำนวน 9 ตู้  ให้กับ ภ.ป.ร. 

รำชวิทยำลัย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 11. จัดกิจกรรมวันเบำหวำนโลก" มีกิจกรรม กำรให้บริกำร

ตรวจคัดกรองเบำหวำน (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) แนะน�ำกำรใช้ยำโดย

เภสัชกรปรึกษำปัญหำสุขภำพ โดยทีมแพทย์ บูธกิจกรรมและ

สินค้ำเพ่ือสุขภำพ และร่วมเล่นเกมส์และรับของรำงวัลภำยใน

กิจกรรมวันเบำหวำนโลก

 

 12. จัดกิจกรรม "คนภำคกลำงรักตับ ครั้งที่ 4 " กับมูลนิธิโรค

ตับ เชิญตรวจหำเชือ้ไวรัสตับอกัเสบ B ในวันงำนโดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย 

100 ท่ำนแรก

 13. จดักจิกรรมและให้ควำมรูเ้รือ่ง มะเรง็เต้ำนม พร้อมทัง้ เชญิ

ชวนผูห้ญงิทีม่อีำย ุ35 ข้ึนไป ตรวจ ค้นหำควำมผดิปกตขิองเต้ำนม 

ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ค้นหำควำมผิดปกติได้ คมชัดขึ้น 

แม่นย�ำขึ้น ไม่เจ็บ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้ำนม ตรวจก่อนรู้ก่อน 

ป้องกันได้

 14. จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพในโรงเรียนและ

สถำนประกอบกำรเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 จัดอบรม 9 

โรงเรียน ในสถำนประกอบกำร 34 แห่ง

 15. กิจกรรมสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนในสถำน

ประกอบกำร โดยจัดนิทรรศกำร ให้ค�ำปรึกษำปัญหำสุขภำพ 

พร้อมเกมส์สุขภำพ จ�ำนวนทั้งสิ้น 32 บริษัท 

 16. จัดให้มีกำรส่งเสริมสุขภำพในเด็กนักเรียนที่มีภำวะ

โภชนำกำรเกินและภำวะทุพโภชนำกำร ในโครงกำร “ภำวะ

โภชนำกำรสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จ�ำนวน 2 โรงเรียน

 

 17. ร่วมส่งเสริมสุขภำพฟันในเด็กวัยเรียน โดยกำรตรวจ

สุขภำพช่องปำกและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้ำ

ร่วมจ�ำนวน 2 โรงเรียน
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โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 1.  มูลนิธิศรีวิชัยร่วมกับโรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชัน่แนล หนองแขม มอบหอ้งโถงเอนกประสงค์และเครื่องปรับ

อำกำศให้กับ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 48 นำควัชระอุทิศ

 2. ศนูย์กำรได้ยนิ รพ.วชิยัเวชฯ หนองแขม ร่วมกบั กองสร้ำง

เสริมสุขภำพ ส�ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร  ให้บริกำรตรวจ

ประเมนิกำรได้ยนิและมอบเครือ่งช่วยฟัง ภำยใต้โครงกำร “ ฟังรู้ 

ฟังชัด พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุ กรุงเทพมหำนคร” 

วันอำทิตย์ที่ 11 มี.ค.2561 ณ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 25 

ห้วยขวำง  มีผู้สูงอำยุรับบริกำร  113 คน ผิดปกติ 63 คน ที่ต้อง

เข้ำรับกำรตรวจยืนยันและขึ้นทะเบียนผู้พิกำร

 3. ร่วมกับ ส�ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร มอบเครื่องช่วย

ฟังจ�ำนวน 108 เครื่องให้กับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ในโครงกำร 

ฟังรู้ ฟังชัด พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ น�ำโดยผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 4. มลูนธิศิรวีชิยัร่วมกบัโรงพยำบำลวชิยัเวชอนิเตอร์ เนช่ันแนล 

หนองแขม มอบไม้เท้ำ 3 ขำ จ�ำนวน 26 อนั ให้กบัส�ำนักอนำมยั 

กรุงเทพมหำนคร วันที่ 6 สิงหำคม 2561 ณ ศำลำว่ำกำร

กรุงเทพมหำนคร

 5. ร่วมกับบริษัท Brainergy จัดสัมมนำ "ค้นพบพรสวรรค์ 

พัฒนำศักยภำพ สู่ควำมส�ำเร็จ" โดยครูหงษ์ ธัญวรัตน์ พัฒนำ

ปัญญำสัตย์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสแกนลำยน้ิวมือ และ สัมมนำ

เรื่อง Multiple Intelligences โดยครูออย ทิตญดำ โภชนจันทร์ 

นักจิตวิทยำและนักกระตุ้นพัฒนำกำร โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

 6. มอบเงินสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำฟุตบอล  จ�ำนวน 

5,000 บำท ให้กับโรงเรียนผดุงกจิวทิยำ  กจิกรรม ฟตุซอลสำมคัคี

สมัพนัธ์ผดงุกจิวิทยำ  คร้ังที ่3 เพือ่ส่งเสริมให้กบันักเรยีนท่ีมทัีกษะ

ทำงด้ำนกีฬำฟุตซอลได้แสดงควำมสำมำรถ ส่งเสริมเยำวชนมี

น�้ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 7. จัดกิจกรรมโรดโชว์ BE STRONG BE HEALTHY หัวข้อ 

กำรป้องกนัโรคกระดกูพรนุและข้อเสือ่ม และกำรฝังเขม็เพ่ือรักษำ

โรคไขข้อ ในผู้สูงอำยุ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

 1.  จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด 

(มหำชน) และบรษิทั พทัยำฟูด้อนิดสัตร ีจ�ำกดั ภำยใต้โครงกำรส่ง

เสริมสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กในสถำนประกอบกำรและชุมชน 

ระหว่ำงเดือนมกรำคม – ธันวำคม 2561 

 2. กิจกรรมกำรรณรงค์เฝ้ำระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคมือ

เท้ำปำก ให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้อนบุำล และศนูย์เดก็เลก็ในพืน้ที่

รับผิดชอบ 

 3. จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมสุขภำพในช่องปำกส�ำหรับเด็ก

ปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ โดยมี กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ

ช่องปำก/ทำฟลูออไรด์ /เคลือบหลุ่มร่องฟัน (SEALANT) ให้

กับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนภำยใต้โครงกำรจัดบริกำรทันต

สำธำรณสุขส�ำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน 

 4. ร่วมกับ ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน(อสม.) 

จดัท�ำโครงกำรเร่งรดัป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออกในชมุชน 

 5. จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สนุขับ้ำ  โดยออกให้บริกำรฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำให้กบั

สุนัข และแมวของประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบ

 6. ร่วมจดับธูกจิกรรมให้ควำมรูเ้รือ่งโรคมะเรง็เต้ำนม  ร่วมกบั

โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคล่ือนที่ 

(Mammogram)ในสตรกีลุ่มเสีย่งและด้อยโอกำสเฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่10 
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 7. จัดโครงกำรเพ่ือนช่วยเพื่อนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพพิชิตโรคเรื้อรัง 

 8. จัดงำนบริกำรอนำมัยโรงเรียน 

 9. จดัโครงกำรเฝ้ำระวงักำรเจบ็ป่วยด้วยโรคหวัใจและหลอด

เลือดในประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูง 

 10. จัดโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคพระภิกษุ 

และกลุ่มประชำชนที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง 

 11. จดักจิกรรมกำรตดิตำมเยีย่มผูป่้วยโรคเรือ้รงั/ ผู้สงูอำย/ุ ผู้

พิกำรในชุมชน  และและอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้พิกำร/ ผู้สูง

อำยุในต�ำบลท่ำทรำย  ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน 

 12. จดักจิกรรมตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกูเชงิรกุในชมุชน  

 13. จัดกิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรส่งเสริมสุขภำพ

และป้องกันโรค และโรคติดต่อให้กับพนักงำนแรงงำนต่ำงชำติใน

สถำนประกอบกำร

 14. จดักจิกรรมกำรอบรมให้ควำมรูเ้รือ่งมะเรง็ปำกมดลูกและ

มะเร็งเต้ำนม ให้กับพนักงำนในสถำนประกอบกำร

 15. จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 1 – 4 เพื่อให้ควำมรู้กับ

แม่ตั้งครรภ์ในกำรดูแลลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด

 16. เข้ำร่วมพธิเิปิดโครงกำรหมอชวนวิง่ และจัดบธูนทิรรศกำร 

Run For Health Together. ณ บรเิวณลำนหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำ

เซ็นทรัลพลำซ่ำ มหำชัย ในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 และร่วม

สนับสนุนกิจกรรมแจกน�้ำดื่มและเตรียมพร้อมรถ Ambulance 

ณ ที่ตั้งจุดบริกำรในเส้นทำงที่ก�ำหนดตำมโครงกำร “หมอชวน

วิ่ง” จังหวัดสมุทรสำคร โดยมีหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และ

ประชำชนในจังหวัดสมุทรสำครเข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมำก 

 17. เข้ำร่วมกำรประกวดผลงำนชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี  

ระดบัภำคกลำงและภำคตะวนัออก ประจ�ำปี 2561ประเภทชมรม  

TO BE NUMBER  ONE ในสถำนประกอบกำร ที่จังหวัดชลบุรี
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 18. จดักจิกรรม เพือ่นอำสำกูช้พี โดยเชญิเจ้ำหน้ำทีอ่ำสำสมคัร

มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ มำอบรมให้ควำมรู้และฝึกฝนทักษะในกำรให้

ควำมช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต่ำงๆ 

 19. จดัทมีแพทย์และพยำบำลออกให้ควำมรู้ เรือ่ง กำรป้องกนั

อันตรำยจำกสำรเคมี และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่กลุ่ม

นักเรียน พระภิกษุ หน่วยงำนรำชกำร และพนักงำนในสถำน

ประกอบกำรต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถช่วยเหลอืในเบือ้งต้นแก่ผูป่้วยได้ 

 20. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และห้ำงร้ำน

ต่ำงๆ อำทิ หน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้น  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เร็วในกำรซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในเหตุเพลิงไหม้ และสำรเคมีรั่ว

ไหล เป็นต้น

 21. มอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้มูลนิธิกำรกุศล

สมุทรสำคร เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลผู้ป่วยระหว่ำงน�ำส่งโรง

พยำบำล

 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

 1.  จัดกิจกรรมงำน “วันเด็กแห่งชำติ” ประจ�ำปี 2561 ซึ่งใน

งำนมีกิจกรรมส�ำหรับเด็กและเยำวชน ที่ชุมชนพรพิพัฒน์ โดยได้

จัดกิจกรรมกำรเล่นเกมส์ ตอบค�ำถำม และมอบของรำงวัลให้กับ

เด็กท่ีเข้ำร่วมงำน และมีกิจกรรมสำนสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนและ

โรงพยำบำล ด้วยกำรตรวจหลอดเลอืดหวัใจด้วยเครือ่ง Max Pulse

 2. ออกหน่วยรณรงค์งดสบูบหุร่ีโลกร่วมกบัชมุชน 4 ชุมชน ใน

เขตบำงกอกน้อย ได้แก่ 1 ชมุชนวดัใหม่ยำยมอญ 2.ชมุชนสดุสำคร 

3.ชมุชนพรพพัิฒน์ 4.ชมุชนวดัยำง วตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุให้ผู้

ทีส่บูบหุรีม่ำปรึกษำและเข้ำร่วมกิจกรรมเลิกบหุรี ่ภำยใต้คลนิคิฟ้ำ

ใส น�ำทมีโดยท่ำน ศ.นพ.สำรเนตร ไวคกุล ผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำล

วิชยัเวช แยกไฟฉำย พร้อมทมีส่งเสริมสุขภำพ

 3. ทำงโรงพยำบำลวชิยัเวช แยกไฟฉำย ได้ร่วมกบั โรงพยำบำล 

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดกิจกรรมต้ำนภัยบุหรี่ 

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

 4. ออกหน่วยตรวจคัดกรองเบำหวำนและคลินิกฟ้ำใส  

ที่ชุมชนวัดยำงสุทธำรำม เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร

 5. ลงพืน้ทีช่มุชนพรพพิฒัน์ และ บริษทั นสิำ จ�ำกดั ซึง่อยูใ่น

เขตพื้นที่ใกล้โรงพยำบำล เพื่อติดตำมผลกำรท�ำโครงกำร "คลินิก

ฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่" ซึ่งได้รับผลจำกกำรท�ำโครงกำรเป็น

ทีน่่ำพอใจ โดยมผีูส้นใจ เข้ำร่วมเป็นสมำชกิในโครงกำรนีเ้พ่ิมมำก

ขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวโน้มที่ดี ในกำรเป็นชุมชนสุขภำพดีในอนำคต

 6. เข้ำร่วมกจิกรรมกบัทำงโรงเรยีนวดัเจ้ำอำม เขตบำงขนุนท์ 

เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด และได้ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำย

เกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติด และโทษของบุหร่ี ในโครงกำร

คลินิกฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ และได้ร่วมเดินรนณรงค์ในเขต

พื้นที่บำงขุนนนท์

 7. ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ สน.บำงกอกน้อย บรรยำยให้

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องของพิษภัยของยำเสพติด และประชำ

สัมพันธ์คลินิคฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหร่ี ท่ี รร.ชิโนรสวิทยำลัย 

โดย เน้นให้ควำมรู ้และชีใ้ห้เหน็ถงึโทษของบหุรีใ่นกลุม่เยำวชน และ

ช่วยลดปรมิำณคนสบูบุหรีใ่นสงัคมให้ลดน้อยลง เพือ่น้อมถวำยเป็น

พระรำชกศุลแด่องค์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั รชักำลที ่9

 8. เข้ำร่วมและให้กำรสนับสนุนรถพยำบำล พร้อมเจ้ำหน้ำที่ 

เนื่องในโครงกำร "จิตอำสำ เรำท�ำควำมดี ด้วยหัวใจ" ณ นันท

อุทยำนสโมสร จัดข้ึนโดยส�ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย ร่วมกับ

สถำนประกอบกำรในพืน้ที ่เพือ่ด�ำเนนิกำรขดุลอกค ูคลอง ก�ำจดั
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วัชพืชริมตลิ่ง ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะตกค้ำง ท�ำควำมสะอำดทำง

เดินริมคลอง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำ

ลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 พรรษำ 

 9. ลงพื้นที่ชุมชนประชำร่วมใจ จรัญสนิทวงศ์ 25 ในลำน

กจิกรรม "สวนสริินธรำพฤกษำพรรณ" เนือ่งในกำรประชำสมัพนัธ์

คลินิกฟ้ำใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ โดยจัดให้มีกำรเป่ำเครื่องวัด 

ปรมิำณคำร์บอนฯในปอด และแจกเอกสำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัพษิ

ภยัของบหุร่ี ในคร้ังน้ีมผีูใ้ห้ควำมสนใจเข้ำร่วมกจิกรรมเป็นอย่ำงดี

 10.ร่วมกับชุมชนสุดสำคร และเขตบำงกอกน้อย เริ่มพัฒนำ

คลองลดัวดัทอง (ข้ำงรพ.) โดยเริม่ต้นต้นตัง้แต่วดัสวุรรณำรำมถงึ

ตลำดบำงขุนศรี โดยกำรใช้เครื่องเติมอำกำศในกำรพัฒนำระบบ

นเิวศในระดบัชมุชน เพือ่ให้มคีณุภำพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้กบัประชำชน

 11.ร ่วมกับชุมชนในเขตบำงกอกน้อย ส�ำนักงำนเขต

บำงกอกน้อย เข้ำร่วมกจิกรรม วนัอนรุกัษ์และพัฒนำ แม่น�ำ้ คู คลอง 

แห่งชำติ (คลองบำงกอกน้อย) ประจ�ำปี 2561 ณ สวนสิริน

ธรำพฤกษำพรรณ จรัญสนิทวงศ์ 25 แยก 5 ภำยใต้กำรจัดงำน

นทิรรศกำร "กำรจดักำรขยะ ไขมนั และน�ำ้เสยี" ให้ค�ำแนะน�ำเรือ่ง

กำรจดักำรขยะ กำรลดใช้พลำสติกและโฟม กจิกรรมประกวดสือ่

รณรงค์กำรอนุรักษ์และพัฒนำคู คลอง ส�ำหรับเยำวชน เรียนรู้

กำรใช้ประโยชน์จำกไขมัน ทั้งนี้ทำงโรงพยำบำล ได้น�ำคลินิกฟ้ำ

ใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ ไปน�ำเสนอในกำรรณรงค์ให้คนไทย เห็น

โทษและพษิภยัของบหุรี ่รวมถงึให้ควำมรูว้ธิกีำรท�ำ CPR กำรช่วย

ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ

 12.จดักจิกรรมอบรม "จติอำสำ มอเตอร์ไซต์แจ้งเหต"ุ และเชญิ

วิทยำกรจำก บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด มำ

ให้ควำมรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ พรบ.ในเรื่องต่ำงๆ วิทยำกรจำกสถำนี

ต�ำรวจบำงกอกน้อย มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฏหมำยจรำจร แล้ว

กำรสำธิตวิธีเอำตัวรอดในสถำนกำรณ์ต่ำง

 13.ให้กำรสนับสนุนรถพยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ส�ำหรับ

ปฐมพยำบำลเบือ้งต้นกรณเีกดิเหต ุให้กบัชมุชนพรพพิฒัน์ ในงำน

แห่องค์กฐินประจ�ำปี 2561 โดยเริม่แห่ตัง้แต่ชุมชนพรพพิฒัน์ ผ่ำน

ถนนพรำนนก จรัญสนิทวงศ์

 14.มอบรถวีลแชร์ ให้กับผู้ด้อยโอกำส ในโครงไทยนิยมยั่งยืน 

เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ส�ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย

 15.ร่วมกบัฝ่ำยพฒันำชมุชน เขตบำงกอกน้อย ท�ำกจิกรรมส่ง

เสริมสุขภำพกับชมรมแอโรบิควัดยำงสุทธำรำม โดยจัดให้มีกำร

บริกำรวัดควำมดันโลหิต ตรวจน�้ำตำลปลำยนิ้วและร่วมออกสื่อ

ประชำสัมพันธ์คลินิกฟ้ำใส ช่วยคนไทย เลิกบุหรี่

 16. ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์กำรปฐมพยำบำลและ 

ตู้ยำสำมัญ ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต�ำรวจในเขต

พืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ ีโดยได้ด�ำเนนิกำรตดิตัง้ให้แก่ป้อมจรำจรทกุแห่งใน

พืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ ีพร้อมกันนีไ้ด้มำรณรงค์ประชำสมัพนัธ์ต่อต้ำนพิษภยั

บุหรีร่่วมกบัแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ์
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 17. ให้กำรอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่พยำบำลและรถพยำบำล ให้

กับ รร.สุวรรณพลับพลำพิทยำคม เน่ืองในกำรจัดแข่งขันกีฬำ

ฟุตซอลนักเรียน สพม.๑ "Bond media high school futsul 

league U17" ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 และฟุตซอลนักเรียน 

สพม.๑ "คมชัดลึก U15 Bangkok เอฟเอคัฟ"

 18.ลงพ้ืนที่ชุมชนตรอกข้ำวเม่ำ โดยให้กำรอนุเครำะห์รถ

พยำบำล พร้อมเจ้ำหน้ำที่ และให้กำรตรวจคัดกรองเบ้ืองต้น

ให้กับชำวชุมชน ที่ลำนกีฬำชุมชนตรอกข้ำวเม่ำ รวมถึงให้กำร

ประชำสัมพันธ์คลินิกฟ้ำใส

 19.ให้กำรอบรมเชงิปฏบิติักำร "กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วย

ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น" ให้กับพนักงำน บริษัท วันโอวัน แฮท จ�ำกัด

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยบรษิทัฯ ได้สอดแทรกเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ไว้

ในนโยบำยต่ำงๆ เช่นนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยควำม

รับผิดชอบของสังคม และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งได้

ผ่ำนกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และลงสูก่ำรปฏบิตั ิและ

เพือ่กำรก�ำกบัดแูลและส่งเสรมิให้บรษิทัฯ ด�ำเนนิกจิกำรตำมหลกั

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและพฒันำระบบกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

ของบริษัทฯ ให้มีธรรมำภิบำลและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2559 และมอบหมำยให้คณะ

กรรมกำรชุดนี้ก�ำกับดูแลเรื่องนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 

จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ และนโยบำยควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยจะจัดให้มีกำรอบรมและทดสอบเพื่อสร้ำงกำรรับ

รู้ให้กับพนักงำนและกรรมกำร ทุกระดับและส�ำหรับพนักงำน

และผู้บริหำรท่ีเข้ำใหม่ ผ่ำนทำงกำรปฐมนิเทศ นอกจำกนี้เพื่อ

ให้นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันคงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ 

ก�ำหนดให้อยู่ในแผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปีของพนักงำนและผู้

บริหำร รวมถึงกำรจัดท�ำเป็นสื่อกำรสอนไว้ในองค์ควำมรู้รวม

ของบริษัท เพื่อให้พนักงำนสำมำรถเข้ำไปศึกษำและเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง และ ก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแล

และควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติ

คอร์รัปช่ัน และกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

รวมถึงกำรตดิตำมประเมินผลกำรปฏบัิตติำมนโยบำยกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

 บรษัิทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทย

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนำมในประกำศแสดง

เจตนำรมณ์เข้ำร่วมกับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน

ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ เมือ่วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2559 เพือ่ร่วม

ให้สตัยำบรรณ และรบัทรำบข้อตกลงตำมค�ำประกำศเจตนำรมณ์

ของแนวร่วมดังกล่ำวในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รับกำรตอบรับเข้ำร่วม

โครงกำรในปี 2562

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้ติดตำมกำรปฎิบัติตำม

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของกรรมกำร ผู ้บริหำร และ

พนักงำนของบริษัท อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงมีกำรหนังสือเพื่อย�้ำ

เตือนในกำรรับของขวัญในเทศกำลต่ำงๆ 
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จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 เพ่ือให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อ

เนื่อง  บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

โดยชอบธรรมด้วยกฎหมำย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยำ

บรรณท่ีพึงปฏิบัติแก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ

ได้ยดึถอืเป็นแนวทำงทีด่ใีนกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบ

หมำย  เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงย่ังยืน

และมีประสิทธิภำพ  

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เหมำะสมและถูก

ต้อง  บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บคุลำกรของบรษัิทฯ ไม่พึงปฏบิติัตนในลกัษณะทีอ่ำจจะก่อให้

เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอ

ว่ำตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ 

 แนวทำงปฎิบัติ

 • บุคลำกรของบริษัทฯ จะต้องไม่ด�ำเนินกำรหรือกิจกรรม 

  ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแย้งกบับรษัิทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรง 

  หรือทำงอ้อม

 • บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงำนภำยนอกที่เป็นกำร 

  แข่งขันกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผล 

  ประโยชน์ขดัแย้งกบับรษัิทฯ  เว้นแต่จะได้รบัอนญุำตจำก 

  ผู้บริหำรของบริษัทฯ

 • บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำที่ หรือกระท�ำ 

  กำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • คณะกรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ ต้องพิจำรณำ 

  ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยควำม 

  ซื่อสัตย์  โปร่งใส มีเหตุผล  และเป็นอิสระ โดยค�ำนึงผล 

  ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

 • หำกสงสัยหรือพบว่ำกำรด�ำเนินกำรของบุคคลใกล้ชิด 

  มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

  ผู้เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยรำยกำรต้องสงสัยดังกล่ำวทุกครั้ง

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลใดที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องจะ

ต้องดูแลรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด  เพรำะ หำกถูกเผย

แพร่สู่สำธำณชนหรือบริษัทคู่แข่ง  จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 

อย่ำงร้ำยแรง

 แนวทำงปฎิบัติ

 • ผูบ้รหิำร หรอืบคุลำกรของบริษทัฯ  ทีม่หีน้ำทีน่�ำข้อมลูซึง่

  เป็นควำมลับของบริษัทฯ  ไปใช้ด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ต้อง 

  ระมัดระวัง และเก็บรักษำเป็นอย่ำงดี

 • บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องรักษำและปกปิดข้อมูลของ 

  บริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้ำซึ่งเป็นควำมลับ แก่ผู ้ที่ 

  ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับทำงกฏหมำย  

  เพื่อวัตถุประสงค์ทำงคดีควำม หรือได้รับควำมเห็นชอบ 

  จำกผู้มีอ�ำนำจ และลงนำมอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร

 • ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ น�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช ้

  แสวงหำผลประโยชน์โดยทำงมิชอบ เพื่อประโยชน์ของ 

  ตนเอง ท�ำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ 

 • บคุลำกรของบรษิทัฯ ควรเกบ็รกัษำข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นเอกสำร 

  และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตำมที่บริษัทฯ ก�ำหนด หรือ 

  ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด เนือ่งจำกเอกสำรบำงประเภทต้อง 

  มีกำรเก็บรักษำตำมที่กฏหมำยก�ำหนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดซื้อ จัดหำ ซึ่งเป็นกระบวน

กำรในกำรก�ำหนดค่ำใช้จ่ำยและคณุภำพสนิค้ำและบรกิำรทีจ่ะน�ำ

มำใช้ในกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ   โดยค�ำนงึถงึควำมซือ่สตัย์  โปร่งใส 

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ตำมกฎหมำย

หรือข้อก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

 แนวทำงปฎิบัติ

 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อ 

  คู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้

 • ปฏบัิตติำมเงือ่นไขข้อตกลงของสญัญำต่ำง ๆ  ท่ีมีต่อเจ้ำหนี้  

  อย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพำะเรื่อง เงื่อนไขกำรค�้ำ 

  ประกนั กำรบรหิำรเงนิทนุ และกรณผีดินดัช�ำระหนี ้ไม่ใช้ 

  วิธีกำรทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่อำจท�ำให้เจ้ำ 

  หนี้ได้รับควำมเสียหำย

 • บุคลำกรของบริษัทฯ ที่ต้องกำรจัดซื้อ จัดหำ สินค้ำและ 

  บริกำร ต้องค�ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ รำคำและคุณภำพเป็น 

  หลกั  และปฏบัิตติำมระเบียบและแนวทำงปฏบัิตงิำน เรือ่ง  

  กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง และปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้  

  ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุอย่ำงเสมอภำค โดยไม่ก่อให้เกดิผลเสยี 

  หำยแก่บริษัทฯ

 • ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ควรเก็บ 

  เอกสำร  สญัญำ  หรือข้อตกลงต่ำง ๆ  ไว้เป็นหลกัฐำน เผือ่ 
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  เกิดกรณีขัดแย้งกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ภำยหลัง

 • หำกพบว่ำบริษัทฯ หรือคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ ไม่ปฏิบัต ิ

  ตำมสัญญำหรือข้อตกลงที่ก�ำหนด ที่อำจก่อให้เกิดควำม 

  เสียหำยแก่บริษัทฯ ให้ยุติกำรด�ำเนินงำน และรำยงำนต่อ 

  ผู้บังคับบัญชำ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจ  คู่แข่งทำงกำรค้ำคือปัจจัยหนึ่งท่ีท�ำให้

ธุรกิจเกิดกำรแข่งขันระหว่ำงกันตำมภำวะกำรเติบโตของตลำด  

หรือบำงกรณีอำจจะต้องมีควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรท�ำ

กจิกรรมอย่ำงหนึง่อย่ำงใด   ดงันัน้ เพือ่ให้ธรุกจิด�ำเนนิต่อไปด้วย

ดีในภำวะกำรแข่งขนัน้ัน  จะต้องค�ำนึงถงึควำมชอบธรรมเป็นหลกั 

ไม่บดิเบอืนข้อมลู ใส่ร้ำย หรอืใช้วิธอีืน่ใดท่ีไม่ถกูต้องตำมกฎกตกิำ

 แนวทำงปฎิบัติ

 • บริษัทฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำร 

  แข่งขันที่ดี  ชอบธรรม  สุจริต และโปร่งใส

 • ไม่ใส่ร้ำย  ท�ำลำยชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ 

  บิดเบือนควำมจริง

 • ให้กำรสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทำงกำรค้ำ เพื่อ 

  ประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในทีดี่ เพ่ือเป็นหลกั

ในกำรด�ำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลำกร  และเพื่อให้กำร

ควบคุมภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มีกำรก�ำหนดให้มี

กำรสอบทำนของระบบควบคุมภำยในโดยผู้ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ

ภำยใน  เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำง

ไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

โดยผูต้รวจสอบสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่มัน่และให้ค�ำปรกึษำอย่ำง

เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ  

 แนวทำงปฎิบัติ

 • ผูต้รวจสอบภำยใน ต้องมคีวำมซือ่สตัย์ โปร่งใส เทีย่งธรรม   

  รักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับได้ดี

 • ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีขัดต่อ 

  ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

 • ผูต้รวจสอบภำยใน  ต้องไม่ใช้ข้อมลูทีไ่ด้มำเพือ่ผลประโยชน์ 

  ส่วนตน หรอืเพ่ือกจิกำรใดทีข่ดัต่อกฎหมำยก�ำหนด

 • กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ต้องยึดหลักมำตรฐำน 

  สำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 พนกังำนถือเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ  ไม่ว่ำจะเป็น

ในส่วนงำนใด ฝ่ำยใดกต็ำม  บรษิทัฯ ต้องมส่ีวนในกำรส่งเสรมิและ

สนบัสนนุ  และจงูใจให้พนกังำนด�ำเนนิงำนเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ 

บริษัทฯ ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  โดยได้ก�ำหนดเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและสร้ำงควำม

เชื่อมั่นให้กับพนักงำนทุกระดับชั้น  

 แนวทำงปฎิบัติ

 • จัดให้มีกำรให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงำน

 • กำรแต่งตัง้โยกย้ำย กำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน 

  จะกระท�ำด้วยควำมสจุรติใจ เสมอภำคและตัง้อยูบ่นพืน้ฐำน 

  ของควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำน

 • ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ 

  พนักงำน โดยให้โอกำสพนกังำนอย่ำงท่ัวถงึและสม�ำ่เสมอ

 • รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับ 

  อย่ำงเท่ำเทียมกัน

 • ปฏบัิตต่ิอพนกังำนด้วยควำมสภุำพ และให้ควำมเคำรพต่อ 

  ควำมเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์

 • จดัให้มกีำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน ให้มีควำม 

  ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ

 • บรหิำรงำนโดยหลกีเลีย่งกำรกระท�ำใดๆ  ท่ีไม่เป็นธรรม ซึง่ 

  อำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำท่ีกำรงำนของ 

  พนักงำนหรืออำจคุกคำม และสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพ 

  จิตใจของพนักงำน 

 • ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

  พนักงำนอย่ำงเคร่งครัด

 • สร้ำงควำมเข้ำใจให้พนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณ และ 

  บทบำท ซึ่งพนักงำนสำมำรถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

  พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยำบรรณอย่ำงทั่วถึง

 • เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทจุรติหรอื 

  กำรท�ำผิดกฎหมำยของฝ่ำยบริหำรหรือบริษัทต่อคณะ 

  กรรมกำรตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน

 พนักงำนของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) และ

บริษัทย่อย ทุกคนมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยค�ำนึงถึง

จริยธรรมและจรรยำบรรณ ในกำรให้บรกิำรตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 

เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ผูร้บับรกิำร  ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ตลอด

จนเพื่อนร่วมงำน 

 แนวทำงปฎิบัติ

 • ปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งในส่วนที่เก่ียวกับ 

  บรษิทัฯ ลูกค้ำ และเพือ่นร่วมงำน รวมถงึกำรช่วยส่งเสรมิ 

  ชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ

 • ช่วยกนัดูแลรกัษำทรพัย์สินของบรษิทัฯ มใิห้สูญหำยเสยีหำย 

  และใช้ด้วยควำมระมดัระวงั ไม่น�ำไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน

 • ท�ำกำรแจ้งข่ำว หรือเหตุอื่นใดที่อำจเป็นผลเสีย หรือผล 

  ร้ำยต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบทันที

 • ห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลควำมรู้ ข่ำวสำรทำงกำรค้ำ ให้แก ่

  บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกบริษัทฯ

 • ห้ำมมใิห้ท�ำลำย ท�ำให้เสยีหำย ท�ำให้เสือ่มค่ำ ซึง่เครือ่งมอื  

  เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ

 • ห้ำมมิให้น�ำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ  

  ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ

 • ห้ำมวพิำกษ์ วจิำรณ์ นโยบำย ค�ำสัง่ กำรบรหิำรของบริษทัฯ 

  ในลักษณะท่ีอำจเกิดควำมเสียหำย แต่ต้องส่งเสริม  

  นโยบำยของบริษัทฯ

 • ห้ำมกระท�ำกำรใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือ 

  ให้หลักฐำนเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

 • ห้ำมกระท�ำกำรใดๆ อันก่อให้เกิดควำมแตกแยกควำม 

  สำมัคคีระหว่ำงพนักงำน

 • ห้ำมมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื่อนร่วมงำน ให้กระท�ำกำรเสีย 

  หำย หยำบโลน ลำมก อนำจำร หรือส่อไปในทำงกำรค้ำ 

  ประเวณี

 • ห้ำมกระท�ำกำรให้ร้ำย พนกังำนบรษัิทฯ ผลติภณัฑ์ ลูกค้ำ  

  และผู้บริหำรระดับสูง

 •  ไม่เสนอ โน้มน้ำว ชักชวน ให้ลูกค้ำใช้บริกำร ที่บริษัทฯ  

  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ

 • ห้ำมท�ำให้ลูกค้ำรู้สึกอับอำย

 • ห้ำมมใิห้กระท�ำกำรดหูมิน่ แสดงกริิยำก้ำวร้ำว ล่วงเกนิผู้อืน่

 • ห้ำมท�ำผดิกฎหมำย ซึง่มโีทษอำญำ ต่อบรษิทัฯ ลกูค้ำ และ 

  บุคคลอื่น

 • ห้ำมมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถำนที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้ส�ำหรับ 

  ลูกค้ำ

 • ห้ำมมใิห้เกบ็รกัษำทรพัย์สนิใดๆ ทีม่ผีูห้ลงลมืไว้ในบรเิวณ 

  บริษัทฯ

 • ห้ำมมใิห้เรยีกรบัเงิน ทรัพย์สนิ จำกบุคคลอืน่ เพือ่ประโยชน์ 

  ของตนเอง

 • ห้ำมมใิห้กระท�ำกำรใดๆ ทีท่�ำให้เข้ำใจได้ว่ำต้องกำรจะขอ 

  เงินรำงวัล(ทิป) จำกลูกค้ำ
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและ

ชุมชน  เสมือนเป็นภำรกิจหลักที่จะสร้ำงสรรค์โครงกำรและ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สนับสนุน

กิจกรรมที่เป็นสำธำรณะ

 แนวทำงปฎิบัติ

 • บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้ำงสรรค์หรือจัดกิจกรรมท่ีเหมำะสม  

  เพื่อสำธำรณประโยชน์ในกำรพัฒนำและบริกำรสังคม   

  รวมถงึส่งเสรมิกจิกรรมทำงสงัคมในกำรรกัษำสิง่แวดล้อม 

  และพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำร 

  พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 • บริษัทฯ ต้องมีส่วนในกำรรับผิดชอบเรื่องคุณภำพ ควำม 

  ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และให้ควำมส�ำคญัต่อสิง่แวดล้อม 

  อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกิด 

  ประโยชน์สูงสุด  และส่งผลกระทบน้อยที่สุด

 • บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำน   

  ลดกำรใช้พลงังำน และทรพัยำกรอย่ำงมีประสทิธภิำพเพือ่ 

  ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

 • ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลำกรทุกระดับอย่ำงและต่อเนื่อง

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

 กำรให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหมำะสม อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และอำจท�ำให้

บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับกำรกระท�ำ

ดังกล่ำว 

 แนวทำงปฏิบัติ

 • พนักงำนควรหลกีเลีย่งกำรให้  กำรยอมรบัหรอืประโยชน์ 

  อื่นใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ

 • พนักงำนอำจรับหรือให้ของขวัญได้ตำมจำรีตประเพณี   

  โดยกำรรับของขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเชงิ 

  ธุรกิจใดๆ  หรือมีเจตนำแอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็น 

  ของส่วนกลำง

 • หำกได้รับของขวญัในเทศกำล หรอืโอกำสต่ำง ๆ  ท่ีมมีลูค่ำ 

  พอสมควร จำกผู้ที่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ให้ 

  รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้น

การดแูลความปลอดภยั  สุขอนามยั และสิง่แวดล้อม ในการท�างาน

 บรษิทัฯ ใส่ใจและมุง่มัน่ทีจ่ะให้พนกังำนและชมุชนแวดล้อม มี

ควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งสุขอนำมัย และมีสภำพแวดล้อม

ที่ดีจึงก�ำหนดแนวทำงเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 

ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 แนวทำงกำรปฏิบัติ

 • บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทำงป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย 

  จำกกำรท�ำงำนอย่ำงจริงจังให้แก่พนักงำนทุกคน รวมถึง 

  จัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อกำรท�ำงำนอย่ำงม ี

  ประสิทธิภำพ

 • บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับในเร่ืองควำม 

  ปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด 

 • บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำน  เพื่อควำมรู้ควำม 

  เข้ำใจเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน เพื่อป้องกัน 

  อนัตรำยต่ำงๆ ท่ีอำจเกดิข้ึน รวมถึงกำรซ้อมแผนกำรรกัษำ 

  ควำมปลอดภัยเป็นประจ�ำ 

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 ลูกค้ำและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรต่ำง ๆ  ของ

ธุรกิจ ท�ำให้ธุรกิจมีรำยได้ ตลอดจนมีก�ำไร สำมำรถท�ำให้ธุรกิจ

ด�ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวทำงและหลัก

ปฏิบัติในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในทุกด้ำนให้แก่ลูกค้ำและผู้

บริโภค  
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 แนวทำงกำรปฏิบัติ

 • บรษิทัฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้ำและผู้บรโิภคด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม และปฏิบัตต่ิอลกูค้ำและผูบ้ริโภคอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

 • บริษัทฯ มุ่งพัฒนำสินค้ำและกำรบริกำรต่ำง ๆ  ให้มีคุณภำพ เพื่อสนองควำมต้องกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำและ

ผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง

 • บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำและบริกำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  ไม่บิดเบือนโดยค�ำนึง

ถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

 • บริษัท ฯ ต้องให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้สินค้ำและบริกำรต่อลูกค้ำและผู้บริโภค อย่ำงเคร่งครัดและยินดี

รับผิดชอบกรณีสินค้ำหรือบริกำรมีปัญหำจำกบริษัทฯ เอง

 • บรษิทัฯ ต้องจดัให้มกีำรอบรมพนกังำน เพือ่ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในเรือ่งกำรปฏบิตัทิีด่ ี รวมทัง้ควำมปลอดภยัต่อกลุม่ลกูค้ำ 

และผู้บริโภค อย่ำงต่อเนื่อง

 • บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกค้ำและผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับกำรตอบ

สนองผลอย่ำงรวดเร็ว

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัช่ัน

 บริษัทฯ จัดให้มแีผนกตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

และให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนือ่ง โดยด�ำเนนิกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนัยส�ำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ร่วมกับคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต

และคอร์รัปชั่น เพื่อให้กำรน�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล ตลอดจน ติดตำม ทบทวนและ

ปรับปรุงอย่ำงสม�่ำเสมอ

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมเสีย่งทีส่�ำคญัซึง่อำจจะเกีย่วข้องกบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวธีิกำรควบคมุหรอืแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งนัน้ๆ พร้อมทัง้ให้มกีำรตดิตำมประเมนิผลเพือ่ให้เกดิ

กำรปรบัปรุงแผนกำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ลดระดับควำมเสีย่งลงให้อยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรับได้ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร

บริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐำนท่ีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่ำ

มีรำยกำร หรือกำรกระท�ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงกำรฝ่ำฝืน 

กำรกระท�ำผิดกฏหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือด�ำเนิน

กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 คณะกรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำรได้ให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบักำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง เพือ่เป็นกลไกล

ส�ำคญัท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยบรหิำรในกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน และช่วยลดควำมเสีย่งทำงธรุกจิให้ด�ำเนนิงำนอย่ำง

มีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ตั้งไว้

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบ

ทำนรำยงำนทำงกำรเงนิว่ำมคีวำมครบถ้วน ถกูต้อง เชือ่ถอืได้ ทนัเวลำ และเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ประเมนิระบบควบคมุ

ภำยใน สอบทำนควำมเหมำะสมและประสทิธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในทีฝ่่ำยบริหำรของบรษิทัจดัให้มขีึน้ เพือ่ให้ม่ันใจว่ำบรษิทั

มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงในกำรท�ำธุรกิจ สำมำรถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรสูญหำย

หรือน�ำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ�ำนำจหน้ำที่ และช่วยให้บุคลำกรของบริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำคุณสมบัติ ควำม

เหมำะสม และควำมเพยีงพอของบคุลำกรในหน่วยงำนรวมทัง้ให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วย

งำนตรวจสอบภำยใน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดย

กำรพจิำรณำร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ทรำบในเรือ่งทีส่�ำคญั  ซึง่ในปีทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้แสดงควำมเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ำยบริหำรในเรื่องที่ส�ำคัญ นอกจำกนี้ มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก

คือ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำปี 2561 ได้ให้ควำมเห็นว่ำในภำพรวมของระบบกำรควบคุม

ภำยในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีจะมีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบ

บัญชีในงบกำรเงิน

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรประเมินควำม

เพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ซึง่ได้มีกำรประเมนิเป็นประจ�ำทกุปี ตำมแนวทำงของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมนินีไ้ด้จดัท�ำตำมแนวคดิของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบกำรควบคุมภำยใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) กำรควบคุมภำยในองค์กร 

(Control Environment) (2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) (4) 

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 -ไม่มี-

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บรษิทัฯ ได้แต่งต้ังให้นำยชนิพฒัน์ อูไ๋พจติร ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทัตัง้แต่วันที ่1 สิงหำคม 

2559 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เนื่องจำกคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบกำรณ์

และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ

 ทัง้น้ี กำรพจิำรณำและอนมุติัแต่งตัง้ ถอดถอนโยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ จะต้องผ่ำน

กำรพิจำรณำกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายการระหว่างกัน

 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมเก่ียวข้องกันได้เปิดเผย

ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อที่ 6 เรื่อง รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  2560                            

ซึ่งรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะความสัมพันธ์

      บริษัทย่อย              ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด     ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

 บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ�ำกัด     ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน

 บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด    กรรมกำรร่วมกัน

 บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ�ำกัด    ผู้บริหำรร่วมกัน

2. นโยบายการก�าหนดราคา

 2.1 รำยได้ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำรักษำพยำบำลจ่ำย กำรซื้อ-ขำยอุปกรณ์ระหว่ำงกัน ก�ำหนดรำคำตำมกำรให้บริกำรลูกค้ำทั่วไป 

         หักส่วนลด 

 2.2 รำยได้ค่ำบริกำร และค่ำบริกำรจ่ำย ก�ำหนดรำคำตำมกำรให้บริกำรลูกค้ำทั่วไป หักส่วนลด

 2.3 ค่ำเช่ำรับ และค่ำเช่ำจ่ำย รำคำตำมที่ระบุในสัญญำเช่ำ

 2.4 ค่ำที่ปรึกษำ รำคำตำมที่ระบุในสัญญำ

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการและผู้บริหารร่วม ได้แก่

 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ

 2. ผศ.พญ. สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ

 3. นพ. พงษ์ศักดิ์ วัฒนำ

 4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดชำ

 5. คุณวิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ

 6. คุณพฤทธิ์ โรจน์มหำมงคล

 7. ดร. ศักดำ ตั้งจิตวัฒนำกร
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

งบการเงินรวม 2561 2560 2559

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,988.70 1,814.94 1,754.88

หนี้สินรวม 817.07 751.70 7 48.69

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,171.63 1,063.24 1,006.19

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

รำยได้จำกกำรบริกำร 2,246.69 1,962.08 1,718.60

รำยได้รวม 2,259.25 1,974.48 1,742.55

ก�ำไรสุทธิ 177.12 125.68 153.46

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออก (ล้ำนหุ้น) 570.67 570.67 570.67

มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น (บำท) 2.05 1.86 1.76

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.31 0.22 0.27

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรบริกำร 14.51 14.17 27.84

อัตรำกำรเติบโตของก�ำไรสุทธิ 40.92 (18.10) 50.99

ความสามารถในการท�าก�าไร (ร้อยละ)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น 23.88 21.92 24.94

อัตรำ EBITDA 16.35 14.25 17.19

อัตรำก�ำไรสุทธิ 7.84 6.34 8.78

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 10.18 9.45 12.80

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15.79 12.13 16.00

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.89 0.88 1.13

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.46 45.84 45.01

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน) 10.64 10.69 9.83

ภาระหนี้และความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.70 0.71 0.75

อัตรำควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย 11.48 8.90 13.01
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รายการ ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง ร้อยละ

รำยได้จำกกจิกำรโรงพยำบำล 2,246.69 1,962.08 284.61 14.51

รำยได้อืน่ 12.56 12.40 0.16 1.29

รวมรายได้ 2,259.25 1,974.48 284.77 14.42

ต้นทนุกจิกำรโรงพยำบำล 1,710.13 1,531.96 178.17 11.63

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 67.07 58.68 8.39 14.30

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 244.77 215.08 29.69 13.80

รวมค่าใช้จ่าย 2,021.96 1,805.72 216.24 11.98

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 237.28 168.76 68.52 40.60

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 20.68 18.97 1.71 9.01

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 216.61 149.79 66.82 44.61

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 39.49 24.11 15.38 63.79

ก�าไรสทุธิ 177.12 125.68 51.44 40.93

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

บทวิเคราะห์ส�าหรับผู้บริหารผลการด�าเนินงานปี 2561

 ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ 177.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น

จำกปี  2560 จ�ำนวน 51.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.93 

 รำยได้จำกกิจกำรโรงพยำบำลรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจ�ำนวน 2,246.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก

ปี 2560 จ�ำนวน 284.61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.51 รำยได้เพิ่มข้ึนจำกศูนย์หัวใจ โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชั่นแนล หนองแขม และเมื่อต้นปี 2560 โรงพยำบำลมีรำยได้จำกนโยบำยทันตกรรมของประกันสังคม รำยละ 900 บำทต่อ

ปี และรำยได้จำกกำรตรวจสุขภำพผู้ประกันตนประกันสังคม นอกจำกนั้น รำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรออกหน่วยตรวจสุขภำพเคลื่อนที ่

อำชีวอนำมัยในบริษัท,โรงงำน หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ส่งผลให้รำยได้ผู้ป่วยทั่วไป เพิ่มขึ้น 252.47 ล้ำนบำท หรือคิด

เป็นร้อยละ 16.30 และรำยได้ผู้ป่วยเหมำจ่ำย เพิ่มขึ้น 50.71 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.99 ส่งผลให้รำยได้รวมของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 284.77 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.42 จำก 1,974.48 ล้ำนบำทเป็น 2,259.25 ล้ำนบำท สุทธิหลังจำก

หักรำยกำรระหว่ำงกัน 

 ต้นทุนกิจกำรโรงพยำบำลในปี  2561  ของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวม 1,710.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ปี 2560 จ�ำนวน 178.17 

ล้ำนบำท หรือคดิเป็นร้อยละ 11.63  สำเหตุหลักจำกกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำแพทย์และค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพือ่รองรับ

กำรเพิ่มขึ้นของผู้รับบริกำร รวมถึงรองรับกำรขยำยศูนย์อำชีวอนำมัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2561 มีจ�ำนวน 67.07 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ�ำนวน 8.39 

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.30 เป็นผลจำกกำรขยำยตลำดทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศ และกำร

เพิ่มบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตของรำยได้กลุ่มลูกค้ำทั่วไป ส่งผลให้ค่ำตอบแทนพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำยขำย และค่ำใช้จ่ำยใน

กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2561  มีจ�ำนวน  244.77 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ�ำนวน 

29.69 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.81 สำเหตุหลักจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับบุคลำกรสนับสนุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ  

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2561  จ�ำนวน 20.68 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ�ำนวน 1.71 

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.01 เป็นผลจำกเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินในกำรลงทุนขยำยกิจกำร รวมถึงกำรขยำยอำคำรเพื่อรองรับ

กลุ่มลูกค้ำทั่วไปที่เพิ่มขึ้น  

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2561 จ�ำนวน 39.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ�ำนวน 15.38 

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.79 สำเหตุจำกกำรมีก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

รายการ ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง ร้อยละ

ก�ำไรข้ันต้น 536.56 430.12 106.44 24.75

อตัรำก�ำไรข้ันต้น (%) 23.88 21.92 - - 

EBITDA 369.44 281.28 88.17 31.35

อตัรำก�ำไร EBITDA (%) 16.35 14.25  - - 

อตัรำก�ำไรสทุธ ิ(%) 7.81 6.34 - - 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง ร้อยละ

สนิทรพัย์รวม 1,988.70 1,814.94 173.76 9.58

หนีส้นิรวม 817.07 751.70 65.37 8.70

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 1,169.63 1,061.63 108.00 10.18

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,171.63 1,063.24 108.39 10.20

วเิคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร

ฐานะการเงนิรวม

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

 จำกตำรำงข้ำงต้น EBITDA เพิม่ขึน้จำก 281.28 ล้ำนบำทในป ี2560 เป็น  369.44 ล้ำนบำทในป ี2561 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.35  

ส่งผลให้อัตรำก�ำไร EBITDA เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 14.25 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 16.35 ในปี 2561 และอัตรำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำกร้อย

ละ 6.34 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 7.81 ในปี 2561

 งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561  มีสินทรัพย์รวม 1,988.70 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี  2560 

จ�ำนวน 173.76 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.58 อันเนื่องมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น 27.90 ล้ำนบำท  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 62.89 ล้ำนบำท และบริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 32.14 ล้ำนบำท 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561  มีจ�ำนวน 817.07 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ปี 2560 จ�ำนวน 

65.37 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.70 อันเนื่องมำจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิ่มขึ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561  รวม มีจ�ำนวน 1,169.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี  2560 จ�ำนวน 108 

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.18 
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รายการ ปี 2561

เงินสดสทุธจิำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน 277.79

เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (245.46)

เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (4.43)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 27.90

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 83.66

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 111.56

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน
กระแสเงินสด หน่วย : ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ จ�ำนวน 27.90 

ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธยิกมำ ณ วนัต้นงวดจ�ำนวน 83.66 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงนิสดสทุธปิลำยงวดคงเหลือ

เท่ำกับ 111.56 ล้ำนบำท รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน จ�ำนวน 277.79 ล้ำนบำทส่วนใหญ่เกิดจำกก�ำไรของปี 2561 และสำเหตุหลักมำจำก

ก�ำไรสทุธิทีเ่พ่ิมขึน้ ถงึแม้ว่ำกำรเรยีกเกบ็เงนิจำกลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่จะช้ำลงกต็ำม ส่วนกระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกำรลงทนุ 

จ�ำนวน 245.46 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซื้อและจ่ำยช�ำระหนี้ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมจัดหำเงิน จ�ำนวน 4.43 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
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รายการ ปี 2561

เงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน 277.79

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (245.46)

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (4.43)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 27.90

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 83.66

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 111.56

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ 10.18 9.45 12.80

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 15.79 12.13 16.00

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 0.89 0.88 1.13

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 0.78 0.75 1.02

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 46.46 45.84 45.01

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 10.64 10.69 9.83

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย 70.80 76.75 75.79

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

อัตรำควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย 11.48 8.90 13.01

อตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.70 0.71 0.75

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และอัตรำส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำกผลประกอบกำรโรง

พยำบำลที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดจำกที่บริษัทฯ มีแผนรองรับกำรเติบโตในอนำคต โดยกำรเพิ่มแพทย์เฉพำะทำง รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำง

ค่ำตอบแทนและกำรเพิ่มจ�ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ รวมถึงอัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ในปี 2561 

เพิ่มขึ้นจำกปี 2560

 ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจำก 45.84 วัน เป็น 46.46 วัน, ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย และระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย ลดลงจำก 

10.69  วัน และ 76.75 วัน ในปี 2560 เป็น 10.64 วัน และ 70.80 วัน ในปี 2561 ตำมล�ำดับ

 อัตรำควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจำก 8.90 เท่ำในปี 2560 เป็น 11.48 เท่ำในปี 2561 เนื่องจำกบริษัทฯ มีค่ำ 

ใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น และอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจำก 0.71 เท่ำ ในปี 2560 เป็น 0.70 เท่ำ

ในปี 2561 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินกำรจัดกำรควบคุม โครงสร้ำงทำงกำรเงินอย่ำงรัดกุม โดยรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน

และสภำพคล่องในระดับที่เหมำะสม

 

รายงานประจ�าปี 2561
Annual Report 2018



Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ92

 คณะกรรมกำรบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลกิจกำรให้

มีกำรจัดกำรที่ดี รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทรวมถึงสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 

เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่แท้จริงของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญและจัดให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำร และกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมและมี

ประสทิธภิำพ เพือ่ให้นกัลงทนุและผูถ้อืหุ้นเชือ่มัน่ว่ำงบกำรเงนิของบรษิทัเช่ือถือได้ และมรีะบบท่ีดใีนกำรดแูลรกัษำทรพัย์สิน ตลอดจน

ป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต และกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ำมำท�ำหน้ำที่ในกำรดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำร

ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน ซ่ึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะ

กรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปีแล้ว

 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มคีวำมเหน็ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมคีวำมเพียงพอและเหมำะสม และมัน่ใจได้ว่ำงบกำรเงนิรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีควำมเชื่อถือได้ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

   ( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ )         ( ผศ.พญ.สำยสุณี  วนดุรงค์วรรณ )

                 ประธำนกรรมกำรบริษัท                                 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ ปี 2561 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชี

ที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีส้ินสุด 

วันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) 

โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณ

ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำม

ข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและ

เหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ 

งบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดง

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้  

 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผดิชอบทีไ่ด้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำน

ของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่ำนีด้้วย กำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวธิกีำรตรวจสอบทีอ่อกแบบมำเพ่ือ

ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ผลของวิธีกำรตรวจสอบของ

ข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวธีิกำรตรวจสอบส�ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิโดยรวม

 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีรำยได้ค่ำบริกำรจำกกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วยตำมโครงกำรสวัสดิกำรภำครัฐ ได้แก่ ส�ำนักงำนประกันสังคม

และส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ รำยได้ดังกล่ำวได้ถูกก�ำหนดโดยนโยบำยภำครัฐ และขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้ประกันตนท่ีขึ้น

ทะเบยีนกบัโรงพยำบำลและข้อมลูทำงสถติิเกีย่วกับกำรให้บรกิำรของโรงพยำบำล ทัง้นี ้ตำมทีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ 

ข้อ 8 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทมรีำยได้ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรบัจำกหน่วยงำนภำครฐัดงักล่ำวจ�ำนวน 94 ล้ำนบำท 

โดยกำรประมำณกำรรำยได้ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรบัต้องอำศยัดลุยพินจิของฝ่ำยบรหิำรอย่ำงสงู ซึง่ท�ำให้เกดิควำมเสีย่งเกีย่วกบั 

มูลค่ำในกำรรับรู้รำยได้ค้ำงรับดังกล่ำว
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์และรำยได้ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรับโดยกำร

 • ประเมนิและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกับกำรประมำณกำรรำยได้ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรับ 

โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ท�ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

 • ประเมนิควำมเหมำะสมของหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ลุม่บริษทัใช้ในกำรประมำณกำรรำยได้ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์

ค้ำงรับว่ำเป็นไปตำมนโยบำยภำครัฐ

 • วเิครำะห์ควำมสมเหตสุมผลของกำรประมำณกำรในอดตี โดยเปรยีบเทยีบประมำณกำรรำยได้ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรบั

กับจ�ำนวนเงินที่ได้รับจริง  

 • ตรวจสอบรำยกำรรับเงินของรำยได้ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรับภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี 

 ค่าความนิยม
 ข้ำพเจ้ำให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ตำมที่กล่ำวไว้ใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 14 เนื่องจำกกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็นประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญที่ฝ่ำย

บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำร

คำดว่ำจะได้รับจำกกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงกำรก�ำหนดอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท�ำให้เกิดควำม

เสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำค่ำควำมนิยม

 ข้ำพเจ้ำได้ประเมนิกำรก�ำหนดหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดและแบบจ�ำลองทำงกำรเงนิทีฝ่่ำยบรหิำรของบรษิทัฯเลอืกใช้โดย

กำรท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจำกนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ท�ำกำรทดสอบข้อสมมติทีส่�ำคญัท่ีใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะได้รบัในอนำคตจำกสนิทรพัย์ทีจ่ดัท�ำโดย

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ โดยกำรเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบ

ประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรด�ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณ

กำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว และพิจำรณำอัตรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเลือกใช้โดยกำรวิเครำะห์

ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของบริษัทฯและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์ดังกล่ำวตำมแบบจ�ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้

รับคืนโดยเฉพำะอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว 

 ข้อมูลอื่น 

 ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ

รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบ

บัญชีนี้

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำข้อมลูอืน่มคีวำมขดัแย้งทีม่สีำระ

ส�ำคญักบังบกำรเงินหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรอืปรำกฏว่ำข้อมลูอืน่มกีำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง

สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลด�ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ฝ่ำยบรหิำรมหีน้ำทีรั่บผดิชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนีโ้ดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

และรบัผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในทีฝ่่ำยบรหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ ฝ่ำยบริหำรรับผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุม่บรษิทัในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่ง

ท่ีเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรับกำรด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งเว้นแต่ฝ่ำยบรหิำร

มีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่

ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึง่รวมควำม

เห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจ

สอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

 ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ

ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

 • ระบุและประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติ

หรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญช ี

ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ

ส�ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งท่ีเกดิจำกข้อผดิพลำด เนือ่งจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร่้วมคดิ กำรปลอม

แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

 • ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีฝ่่ำยบรหิำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชแีละกำรเปิดเผย 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำร

 • สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของฝ่ำยบริหำรและจำกหลักฐำนกำร

สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำง 

มนัียส�ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรปุว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญั 

ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชขีองข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในงบกำรเงนิ หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่

เพียงพอ ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รบัจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ

ผู้สอบบญัชขีองข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรกต็ำม เหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษทัต้องหยดุกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง

 • ประเมนิกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์

ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร 

 • ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุม่หรอืกจิกรรมทำงธุรกจิ

ภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดูแลในเรือ่งต่ำง ๆ  ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้ 

ประเด็นทีม่นัียส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�ำคัญในระบบกำรควบคมุภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

 ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเป็นอสิระ

และได้ส่ือสำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกับดแูลเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำมเีหตผุลทีบ่คุคลภำยนอก

อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

 จำกเรือ่งทีส่ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดูแล ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ  ทีม่นียัส�ำคญัมำกทีส่ดุในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิใน

งวดปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเรือ่งเหล่ำนีใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชเีว้นแต่กฎหมำยหรอื

ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่อง

ดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ

ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

 ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กฤษดำ เลิศวนำ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2562
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งบการเงนิรวม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 111,555,317    83,656,509      33,513,427      13,334,675      
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 317,396,415    254,507,301    148,308,551    102,076,355    
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 9 49,750,874      49,953,690      15,465,949      14,172,468      
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13,368,414      10,526,045      2,335,305        1,973,333        
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 492,071,020    398,643,545    199,623,232    131,556,831    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้้าประกนั 10 3,889,400        3,850,300        -                    -                    
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 11 -                    -                    410,999,916    410,999,916    
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 40,500,000      40,500,000      40,500,000      40,500,000      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,144,567,357  1,112,426,519  742,676,378    738,940,763    
สิทธิการเช่า 13 187,605,418    145,497,492    -                    -                    
ค่าความนิยม 14 64,863,745      64,863,745      -                    -                    
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 22 11,085,903      10,097,323      1,821,725        1,651,569        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 44,115,727      39,064,623      31,553,366      25,261,378      
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,496,627,550  1,416,300,002  1,227,551,385  1,217,353,626  
รวมสินทรัพย์ 1,988,698,570  1,814,943,547  1,427,174,617  1,348,910,457  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ัน
   จากสถาบนัการเงิน 15 108,000,000    9,175,467        100,000,000    -                    
เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 16 317,974,572    345,446,233    113,713,596    122,945,842    
ส่วนของเจา้หนี้ค่าหุ้นที่ถึงก้าหนดช้าระ
   ภายในหนึ่งปี 11 4,468,339        4,235,393        4,468,339        4,235,393        
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระ
   ภายในหนึ่งปี 17 97,104,952      77,518,000      81,755,322      73,560,000      
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
   ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 18 7,363,969        8,120,947        1,098,774        2,248,628        
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 12,640,295      4,843,118        4,368,523        2,362,566        
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,590,170        3,000,740        1,132,661        1,112,300        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 551,142,297    452,339,898    306,537,215    206,464,729    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หนี้ค่าหุ้น - สุทธิจากส่วนที่
   ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 11 32,470,946      36,939,285      32,470,946      36,939,285      
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
   ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 17 189,524,808    216,444,000    129,690,438    184,590,000    
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
   ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 18 2,695,356        6,700,664        608,652          640,535          
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19 28,766,375      26,043,128      7,813,806        6,865,884        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 22 9,141,862        9,937,272        5,239,036        5,445,016        
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,326,287        3,294,510        -                    -                    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 265,925,634    299,358,859    175,822,878    234,480,720    
รวมหน้ีสิน 817,067,931    751,698,757    482,360,093    440,945,449    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบยีน
      หุ้นสามัญ 570,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 570,666,666    570,666,666    570,666,666    570,666,666    
   ทนุออกจ้าหน่ายและช้าระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นสามัญ 570,665,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 570,665,433    570,665,433    570,665,433    570,665,433    
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 37,938,115      37,938,115      37,938,115      37,938,115      
ก้าไรสะสม
   จดัสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 20 36,199,441      30,932,973      36,199,441      30,932,973      
   ยังไม่ได้จดัสรร 506,159,574    403,422,119    300,011,535    268,428,487    
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 18,669,496      18,669,496      -                    -                    
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,169,632,059  1,061,628,136  944,814,524    907,965,008    
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม
   ของบริษัทย่อย 1,998,580        1,616,654        -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,171,630,639  1,063,244,790  944,814,524    907,965,008    
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,988,698,570  1,814,943,547  1,427,174,617  1,348,910,457  

-                 -                    -                 -                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



100 Vcare Vcure Vcan
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บรษัิท ศรวีชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 2,246,686,151  1,962,081,344  895,086,088    799,475,593    
เงินปันผลรับ 11 -                    -                    48,074,918      54,418,156      
รายได้อื่น 12,559,498      12,395,040      5,507,569       2,780,090       
รวมรำยได้ 2,259,245,649  1,974,476,384  948,668,575    856,673,839    
ค่ำใช้จำ่ย
ต้นทุนกจิการโรงพยาบาล 1,710,129,501  1,531,956,270  680,679,781    604,528,119    
ค่าใช้จ่ายในการขาย 67,068,719      58,682,254      23,918,460      21,532,326      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 244,766,125    215,076,753    108,685,647    98,245,947      
รวมค่ำใช้จำ่ย 2,021,964,345  1,805,715,277  813,283,888    724,306,392    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 237,281,304    168,761,107    135,384,687    132,367,447    
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (20,675,445)     (18,966,283)     (17,087,032)     (17,177,948)     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 216,605,859    149,794,824    118,297,655    115,189,499    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (39,488,078)     (24,111,795)     (12,968,289)     (10,077,643)     
ก ำไรส ำหรบัปี 177,117,781    125,683,029    105,329,366    105,111,856    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:
รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
     หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 19 -                    (6,997,140)       -                    (3,529,313)       
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 -                    1,399,041       -                    705,862          
รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    (5,598,099)       -                    (2,823,451)       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี -                    (5,598,099)       -                    (2,823,451)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 177,117,781    120,084,930    105,329,366    102,288,405    

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 176,483,773    125,275,785    105,329,366    105,111,856    
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
   ของบริษัทย่อย 634,008          407,244          

177,117,781    125,683,029    

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 176,483,773    119,689,312    105,329,366    102,288,405    
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
   ของบริษัทย่อย 634,008          395,618          

177,117,781    120,084,930    

ก ำไรต่อหุ้น 23
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 0.31 0.22 0.18 0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ศรวีชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรกอ่นภาษี 216,605,859    149,794,824    118,297,655    115,189,499    
รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกจิกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 132,158,241    112,524,825    53,604,141      47,585,789      
   โอนกลับหนี้สูญและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (177,219)         (755,625)         (177,219)         (650,457)         
   การปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
      ที่จะได้รับ (โอนกลับ) 46,060            (17,268)           59,714            (65,270)           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (609,101)         222,451          (1,717,500)       -                    
   ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอปุกรณ์ 457,879          548,693          116,271          388,239          
   ค่าใช้จ่ายในการตัดจ าหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 2,664,159       3,019             -                    -                    
   กลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                    (63,000)           -                    -                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,375,247       3,020,299       1,105,322       960,489          
   รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย -                    -                    (48,074,918)     (54,418,156)     
   ดอกเบี้ยรับ (429,879)         (466,700)         (379,340)         (149,309)         
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 20,675,445      18,966,283      17,087,032      17,177,948      
ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด าเนินงาน 374,766,691    283,777,801    139,921,158    126,018,772    
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (62,711,895)     (15,497,087)     (46,054,977)     6,986,921       
   ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 156,756          (10,141,288)     (1,353,195)       (2,731,084)       
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2,842,369)       (5,707,619)       (361,972)         (1,348,135)       
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 230,753          2,491,041       (260,960)         (108,040)         
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,283,076       23,580,560      1,282,493       4,300,989       
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 283,930          246,188          20,361            181,110          
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,777            (2,132,574)       -                    -                    
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (346,500)         (1,264,600)       (157,400)         (724,000)         
เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 311,852,219    275,352,422    93,035,508      132,576,533    
   จ่ายภาษีเงินได้ (34,496,702)     (29,537,811)     (11,338,468)     (9,087,292)       
   ดอกเบี้ยรับ 429,879          516,370          149,203          149,309          
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 277,785,396    246,330,981    81,846,243      123,638,550    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



102 Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

บรษัิท ศรวีชัิยเวชววิฒัน์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกนัเพิ่มขึน้ -39,100 -100,000 -                    -                    
ดอกเบี้ยรับ -                    -                    230,137          -                    
ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (140,681,284)   (139,695,938)   (59,483,263)     (39,776,722)     
จ่ายช าระเจ้าหนี้ค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (52,834,783)     (30,710,286)     (15,855,744)     (3,902,187)       
สิทธิการเช่าเพิ่มขึน้ (28,529,746)     (15,612,911)     -                    -                    
จ่ายช าระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า (1,077,475)       (434,918)         -                    -                    
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,446,067)       (10,504,539)     (8,655,551)       (10,003,073)     
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย -                    -                    48,074,918      54,418,156      
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 609,150          254,652          15,601,186      -                    
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ืออปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,956,454)       (6,711,065)       (2,862,220)       (3,196,520)       
จ่ายช าระเจ้าหนี้ค่าหุ้น (4,235,393)       (5,193,436)       (4,235,393)       (5,193,436)       
จ่ายดอกเบี้ย (2,264,607)       (1,306,565)       (2,264,607)       (1,306,565)       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (245,455,759)   (210,015,006)   (29,450,537)     (8,960,347)       
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 98,824,533      9,175,467       100,000,000    -                    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 73,330,000      36,170,000      30,000,000      -                    
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (80,662,240)     (86,068,000)     (76,704,240)     (73,560,000)     
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (9,876,427)       (10,047,928)     (2,716,801)       (2,839,559)       
จ่ายเงินปันผล (68,023,220)     (62,349,911)     (68,022,158)     (62,354,900)     
จ่ายเงินปันผลแกผู้่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
   ของบริษัทย่อย (252,082)         (261,844)         -                    -                    
จ่ายดอกเบี้ย (17,771,393)     (16,865,878)     (14,773,755)     (15,814,036)     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (4,430,829)       (130,248,094)   (32,216,954)     (154,568,495)   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 27,898,808      (93,932,119)     20,178,752      (39,890,292)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 83,656,509      177,588,628    13,334,675      53,224,967      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 111,555,317    83,656,509      33,513,427      13,334,675      

-                    -                    -                    -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช าระ 21,972,325      53,912,258      4,968,707       15,855,744      
   ซ้ือยานพาหนะโดยการท าสัญญาเช่าการเงิน 4,407,500       8,084,000       1,401,000       2,306,000       
   สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช าระ 1,795,762       -                    -                    -                    
   จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น
      ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -                    23,310,328      -                    -                    
   จัดประเภทที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นสิทธิการเช่า 26,027,770      -                    -                    -                    
   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ืออปุกรณ์เป็นอปุกรณ์ 6,509,225       7,336,191       3,016,211       3,066,604       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(          )(39,100) (100,000)
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ 

บริษัทฯคือกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลอ้อมน้อย 

อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 2.1  งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

กำรบัญชี พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำร

เงินฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

 2.2  เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

  ก) งบกำรเงนิรวมนีไ้ด้จัดท�ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบรษิทั ศรวีชิยัเวชวิวฒัน์ จ�ำกดั (มหำชน)  (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ “บรษิทัฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ
อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

2561 2560

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ�ำกัด ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 99.43 99.43

บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 99.56 99.56

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ�ำกัด ประกอบกิจกำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ ไทย 99.98 99.98

บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล ไทย 100.00 100.00

  ข) บรษิทัฯจะถอืว่ำมกีำรควบคุมกิจกำรทีเ่ข้ำไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หำกบริษทัฯมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทน

ของกจิกำรทีเ่ข้ำไปลงทนุ และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้

  ค) บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

  ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

  จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

  ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น 

ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

 2.3  บริษัทฯจัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่ำงปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกรำคม 2561 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำถอืปฏิบตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อ

งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2562

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวได้รบักำรปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธบิำยให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏิบตัทิำงกำรบญัชแีละกำรให้แนวปฏบิตัทิำง

บัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดังกล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ

อย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงินเมือ่น�ำมำถอืปฏบิติั อย่ำงไรกต็ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ซึง่ได้มกีำรเปลีย่นแปลง

หลักกำรส�ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

  มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)    เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง

  มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)    เรื่อง รำยได้

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิำรโฆษณำ

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ง สญัญำส�ำหรบักำรก่อสร้ำงอสงัหำรมิทรพัย์

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

 กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ในขอบเขตของ

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัอืน่ มำตรฐำนฉบบัน้ีได้ก�ำหนดหลกักำร5 ข้ันตอนส�ำหรบักำรรบัรูร้ำยได้ทีเ่กดิข้ึนจำกสญัญำทีท่�ำกบัลกูค้ำ โดย

กิจกำรจะรบัรู้รำยได้ในจ�ำนวนเงนิทีส่ะท้อนถึงสิง่ตอบแทนทีก่จิกำรคำดว่ำจะมสีทิธไิด้รบัจำกกำรแลกเปลีย่นสนิค้ำหรอืบรกิำรทีไ่ด้ส่ง

มอบให้แก่ลูกค้ำ และก�ำหนดให้กจิกำรต้องใช้ดลุยพนิจิและพจิำรณำข้อเทจ็จรงิและเหตกุำรณ์ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดในกำรพจิำรณำตำม

หลักกำรในแต่ละขั้นตอน 

 ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเริ่มน�ำมำตรฐำน 

ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

 ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
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 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย

มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

  ฉบับที่ 7  กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน

  ฉบับที่ 9  เครื่องมือทำงกำรเงิน

 มำตรฐำนกำรบัญชี

  ฉบับที่ 32   กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

  ฉบับที่ 16  กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

  ฉบับที่ 19  กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่ดงักล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลกักำรเกีย่วกับกำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำเครือ่งมอืทำงกำร

เงนิด้วยมลูค่ำยตุธิรรมหรอืรำคำทนุตัดจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ

และแผนธรุกจิของกจิกำร (Business Model) หลกักำรเกีย่วกบัวธิกีำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิโดยใช้แนวคิดของ

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย

ข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบทีอ่ำจมีต่องบกำรเงนิในปีทีเ่ริม่น�ำมำตรฐำนกลุ่ม

ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 4.1  การรับรู้รายได้

  รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล
  รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำและค่ำห้องพัก และ

จะบนัทกึเป็นรำยได้เมือ่ได้ขำยยำหรอืเม่ือได้ให้บรกิำรแล้ว ยกเว้นรำยได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้จำกส�ำนกังำนประกนัสงัคมและ

ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่จะรับรู้รำยได้ตำมอัตรำเหมำจ่ำยและอัตรำควำมรุนแรงของโรคต่อจ�ำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้น

ทะเบียนกับทำงบริษัทฯและบริษัทย่อย

  รำยได้ค่ำบริกำร
  รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 

  รำยได้ค่ำเล่ำเรียนและรำยได้ค่ำเอกสำรประกอบกำรเรียน
  รำยได้ค่ำเล่ำเรียนและรำยได้ค่ำเอกสำรประกอบกำรเรียนรับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของหลักสูตร 

  รำยได้ค่ำเช่ำ
  รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของกำรให้เช่ำและตำมอัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำ

  ดอกเบี้ยรับ
  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงินปันผลรับ
  เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
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 4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด หมำยถงึ เงินสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภำพคล่องสงู ซึง่ถงึก�ำหนด

จ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

 4.3  ลูกหนี้การค้า

  ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธิทีจ่ะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัผลขำดทนุโดยประมำณ

ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

 4.4  ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

  ยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่ำรำคำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ

 4.5  เงินลงทุน

  ก)  เงินลงทนุในตรำสำรทนุทีไ่ม่อยูใ่นควำมต้องกำรของตลำดถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดง   ในรำคำทนุสทุธจิำกค่ำเผือ่กำร

ด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

  ข)  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

 4.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพย์ (ถ้ำมี)

 ค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทนุของสนิทรัพย์โดยวธิเีส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงันี้

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและระหว่ำงก่อสร้ำง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์

เชงิเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของ

ก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

อำคำร                                                   20,40 และ 50 ปี

ส่วนปรับปรุงอำคำร                                  5, 20 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์ 2-10 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�ำนักงำน       3, 5 ปี

ยำนพำหนะ 5, 10 ปี
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 4.7 สิทธิการเช่า

 บริษัทย่อยบันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของสิทธิกำรเช่ำด้วยค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิในกำรเช่ำที่จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิในกำรเช่ำที่ดิน

และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินเช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ดิน และสิทธิในกำรเช่ำอำคำร    

 สทิธิกำรเช่ำแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์(ถ้ำม)ี ค่ำตดัจ�ำหน่ำยค�ำนวณจำก

รำคำทนุของสทิธกิำรเช่ำโดยวธิเีส้นตรงตำมระยะเวลำทีร่ะบใุนสญัญำเช่ำทีด่นิ ค่ำตดัจ�ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนิงำน

 ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับค่ำก่อสร้ำงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงบนที่ดินเช่ำ

 4.8 ค่าความนิยม 

  บรษิทัฯบนัทกึมลูค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัต้นทุนกำรรวมธรุกจิส่วนท่ีสงูกว่ำมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรัพย์

สทุธิทีไ่ด้มำ หำกมลูค่ำยติุธรรมของสนิทรพัย์สทุธทิีไ่ด้มำสงูกว่ำต้นทนุกำรรวมธรุกจิ บรษิทัฯจะรบัรูส่้วนทีส่งูกว่ำนีเ้ป็นก�ำไรในส่วนของ

ก�ำไรหรือขำดทุนทันที

  บริษัทฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี

หรือเมื่อใดก็ตำมที่มีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น

  เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บรษิทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนยิมทีเ่กดิขึน้จำกกำรรวมกจิกำรให้กบัหน่วยสนิทรพัย์

ทีก่่อให้เกดิเงนิสด ทีค่ำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิม่ข้ึนจำกกำรรวมกจิกำร และบรษิทัฯจะท�ำกำรประเมนิมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนของ

หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ำ

มูลค่ำตำมบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนและบริษัทฯไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำร

ด้อยค่ำได้ในอนำคต

 

 4.9  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกันกบับรษัิทฯและบรษัิทย่อย หมำยถึง บุคคลหรอืกจิกำรท่ีมอี�ำนำจควบคุมบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

หรอืถกูบรษิทัฯและบรษัิทย่อยควบคมุไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯและบรษิทัย่อย

  นอกจำกน้ีบุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรอืกจิกำรท่ีมสีทิธอิอกเสยีงโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมซึง่ท�ำให้

มอีทิธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบรษัิทฯและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีม่อี�ำนำจ

ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

  สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น

สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ

จ�ำนวนเงนิท่ีต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผกูพันตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึเป็นหนีส้นิ

ระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรัพย์ท่ีได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะ

คิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

  สัญญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่ำถอืเป็น

สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอด

อำยุของสัญญำเช่ำ
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 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน

จำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้

รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

 

 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  โครงกำรสมทบเงิน
  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

  โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษัทฯ

และบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระได้ท�ำกำรประเมนิภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณติศำสตร์

ประกันภัย

  ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั ส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ

พนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 4.13 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบัญชีเมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว 

และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และ

บริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

 4.14 ภาษีเงินได้

  ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณ

จำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บรษิทัฯและบรษัิทย่อยบนัทกึภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีสิ้น 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลำรำยงำน 
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  บริษัทฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รบัรูส้นิทรพัย์

ภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษ ีรวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำทีม่คีวำมเป็นไป

ได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษแีละ

ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและ

จะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอ

ต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

  บริษัทฯและบริษทัย่อยจะบนัทกึภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษท่ีีเกดิข้ึนเก่ียวข้องกบัรำยกำร

ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มี

ควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรดงักล่ำวนีส่้งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบกำรเงนิและต่อข้อมลูที่

แสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณ

กำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

 รำยได้ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ค้ำงรับเป็นรำยได้ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ียังไม่ได้รับจำกส�ำนักงำนประกันสังคมและส�ำนักงำน

หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่สำมำรถทรำบจ�ำนวนเงนิทีจ่ะได้รบัแน่นอน ผูบ้รหิำรของบรษัิทฯและบริษทั

ย่อยจึงได้ประมำณกำรรำยได้ค้ำงรับดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมที่ก�ำหนดโดยหน่วยงำนดังกล่ำว และจำกจ�ำนวน

เงินที่ได้รับจริงครั้งล่ำสุดควบคู่ไปกับภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร

ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยม

 ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้อง

ประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือก

อัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูก

ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม

เง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมทีต่กลงกันระหว่ำงบรษิทัฯและบคุคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกันเหล่ำนัน้ ซ่ึงเป็นไปตำมปกตธิรุกจิโดย

สำมำรถสรุปได้ดังนี้
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบรษิัทย่อย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

รายได้ค่ารักษาพยาบาล - - 11 6 ราคาตามการให้บริการ
ลูกค้าท่ัวไปหักส่วนลด 

ขายอุปกรณ์ - - 15 - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 48 54 ตามมติที่ประชุมใหญ่ 

   สามัญผู้ถือหุ้นของ 
   บริษัทย่อย 

ค่ารักษาพยาบาลจ่าย - - 33 25 ราคาตามการให้บริการ
ลูกค้าท่ัวไปหักส่วนลด 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 1 1 - - ราคาตามการให้บริการ

ลูกค้าท่ัวไปหักส่วนลด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   (หมายเหตุ 8) 

    

บริษัทย่อย - - 3,301 1,005 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,301 1,005 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   (หมายเหตุ 16) 

    

บริษัทย่อย - - 4,590 9,293 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 699 165 29 42 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 699 165 4,619 9,335 
     
     
     
     
     
     

 (หน่วย: พันบาท) 

11 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบรษิัทย่อย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

รายได้ค่ารักษาพยาบาล - - 11 6 ราคาตามการให้บริการ
ลูกค้าท่ัวไปหักส่วนลด 

ขายอุปกรณ์ - - 15 - ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 48 54 ตามมติที่ประชุมใหญ่ 

   สามัญผู้ถือหุ้นของ 
   บริษัทย่อย 

ค่ารักษาพยาบาลจ่าย - - 33 25 ราคาตามการให้บริการ
ลูกค้าท่ัวไปหักส่วนลด 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 1 1 - - ราคาตามการให้บริการ

ลูกค้าท่ัวไปหักส่วนลด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   (หมายเหตุ 8) 

    

บริษัทย่อย - - 3,301 1,005 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,301 1,005 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   (หมายเหตุ 16) 

    

บริษัทย่อย - - 4,590 9,293 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 699 165 29 42 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 699 165 4,619 9,335 
     
     
     
     
     
     

 (หน่วย: พันบาท) 

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและบคุคลหรือกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงันี้
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 3,295 3,295 - - 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,295 3,295 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2560 

 
 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่างป ี

 
 

ลดลง 
ระหว่างป ี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2561 

 
 

เงินใหกู้้ยืม 
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด บริษัทย่อย - 10,000 (10,000) - 

รวม  - 10,000 (10,000) - 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2560 

 
 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่างงวด 

 
 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2561 

 
 

เงินกู้ยืม 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวฒัน์ จ ากัด บริษัทย่อย - 5,000 (5,000) - 

รวม  - 5,000 (5,000) - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันข้างต้นคิด
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน 
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2561 

 
 

เงินให้กู้ยืม 
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด บริษัทย่อย - 10,000 (10,000) - 

รวม  - 10,000 (10,000) - 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2560 

 
 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่างงวด 

 
 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2561 

 
 

เงินกู้ยืม 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวฒัน์ จ ากัด บริษัทย่อย - 5,000 (5,000) - 

รวม  - 5,000 (5,000) - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันข้างต้นคิด
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 และ

กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้ 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันข้ำงต้นคิดดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ  

3 ต่อปี มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถำมและไม่มีหลักประกัน

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร

และผู้บริหำร ดังต่อไปนี้
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 36,281 31,777 25,905 22,700 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 7 7 7 
รวม 36,288 31,784 25,912 22,707 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,946 2,561 1,541 815 
เงินฝากธนาคาร 106,609 81,096 31,972 12,520 
รวม 111,555 83,657 33,513 13,335 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา
ดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อป ี(2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.875 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ - - 1,273 708 
ค้างช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  - - 1,252 241 
    3 - 6 เดือน - - 503 51 
    6 - 12 เดือน - - 268 - 
รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,296 1,000 
     
     
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 36,281 31,777 25,905 22,700 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 7 7 7 
รวม 36,288 31,784 25,912 22,707 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,946 2,561 1,541 815 
เงินฝากธนาคาร 106,609 81,096 31,972 12,520 
รวม 111,555 83,657 33,513 13,335 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา
ดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อป ี(2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.875 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ - - 1,273 708 
ค้างช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  - - 1,252 241 
    3 - 6 เดือน - - 503 51 
    6 - 12 เดือน - - 268 - 
รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,296 1,000 
     
     
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     13 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ - - 1,273 708 
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    3 - 6 เดือน - - 503 51 
    6 - 12 เดือน - - 268 - 
รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,296 1,000 
     
     
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เงนิฝำกออมทรพัย์และเงนิฝำกประจ�ำของบรษิทัฯและบรษัิทย่อยมอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงร้อยละ 0.10 

ถึง 1.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.875 ต่อปี)
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    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 143,432 141,521 59,156 50,100 
ค้างช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  56,674 33,328 20,250 9,028 
    3 - 6 เดือน 4,831 4,957 1,840 2,629 
 6 - 12 เดือน 1,686 1,042 466 200 
 มากกว่า 12 เดือน 394 250 204 194 
รวม 207,017 181,098 81,916 62,151 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17) (194) (17) (194) 
รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 207,000 180,904 81,899 61,957 
รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 207,000 180,904 85,195 62,957 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5 5 
รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5 5 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
ลูกหน้ีอื่น  7,411 2,576 1,551 1,052 
รายได้ค้างรับ     
   รายได้ประกันสังคมค้างรับ 80,654 45,016 58,944 34,765 
   รายได้ประกันสุขภาพแห่งชาติค้างรับ 13,680 13,381 - - 
   รายได้ค้างรับอื่น 8,651 12,630 2,614 3,297 
รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 110,396 73,603 63,109 39,114 
รวมลูกหน้ีอื่น  110,396 73,603 63,114 39,119 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 317,396 254,507 148,309 102,076 

9. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 
    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน     

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
ยา เวชภัณฑ์และ 

วัสดุคงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ยาและเวชภัณฑ์ 25,423 28,507 (227) (244) 25,196 28,263 
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 22,095 19,210 (97) (43) 21,998 19,167 
วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 2,566 2,524 (9) - 2,557 2,524 
รวม 50,084 50,241 (333) (287) 49,751 49,954 
    (หน่วย: พันบาท) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน     

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
ยา เวชภัณฑ์และ 

วัสดุคงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ยาและเวชภัณฑ์ 11,112 10,558 (114) (75) 10,998 10,483 
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 3,956 3,219 (31) (11) 3,925 3,208 
วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 543 481 - - 543 481 
รวม 15,611 14,258 (145) (86) 15,466 14,172 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจ านวน 0.7 ล้านบาท (2560: 0.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.4 ล้าน
บาท 2560: 0.3 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกิจการโรงพยาบาล และมีการกลับรายการ
ปรับลดมูลค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นจ านวน 0.7 ล้านบาท (2560: 0.6 ล้านบาท) (เฉพาะ
บริษัทฯ: 0.3 ล้านบาท 2560: 0.4 ล้านบาท) โดยน าไปหักจากมูลค่าของยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือท่ี
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้้าประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากธนาคารซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น าไปค้ าประกันหนังสือค้ าประกันท่ีธนาคาร
ออกให้ในนามของบริษัทย่อย 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(หน่วย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผล 

ที่บริษัทฯรบัระหว่างปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 150,000 150,000 99.43 99.43 159,526 159,526 34,900 34,304 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 99,200 99,200 99.56 99.56 108,506 108,506 11,852 14,814 
บริษัท โรงเรยีน ศรีวิชัย

อาชีวศึกษา จ ากัด 
 

100 
 

100 
 

99.98 
 

99.98 100 100 900 800 
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนคิ 

จ ากัด 
 

9,000 
 

9,000 
 

100.00 
 

100.00 142,868 142,868 423 4,500 
รวม     411,000 411,000 48,075 54,418 

บริษัทฯท าสัญญาท่ีจะช าระราคาค่าซื้อ บริษัท สามแยกไฟฉาย โพลีคลีนิค จ ากัด ซึ่งค้างช าระจ านวน 58.5 ล้านบาท 
เป็นงวดรายปี จ านวน 9 งวด งวดละ 6.5 ล้านบาท เริ่มต้ังแต่ปี 2559  
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 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ยาและเวชภัณฑ์ 11,112 10,558 (114) (75) 10,998 10,483 
วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 3,956 3,219 (31) (11) 3,925 3,208 
วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 543 481 - - 543 481 
รวม 15,611 14,258 (145) (86) 15,466 14,172 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจ านวน 0.7 ล้านบาท (2560: 0.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.4 ล้าน
บาท 2560: 0.3 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกิจการโรงพยาบาล และมีการกลับรายการ
ปรับลดมูลค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นจ านวน 0.7 ล้านบาท (2560: 0.6 ล้านบาท) (เฉพาะ
บริษัทฯ: 0.3 ล้านบาท 2560: 0.4 ล้านบาท) โดยน าไปหักจากมูลค่าของยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือท่ี
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้้าประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากธนาคารซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น าไปค้ าประกันหนังสือค้ าประกันท่ีธนาคาร
ออกให้ในนามของบริษัทย่อย 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(หน่วย: พันบาท) 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผล 

ที่บริษัทฯรบัระหว่างปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 150,000 150,000 99.43 99.43 159,526 159,526 34,900 34,304 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 99,200 99,200 99.56 99.56 108,506 108,506 11,852 14,814 
บริษัท โรงเรยีน ศรีวิชัย

อาชีวศึกษา จ ากัด 
 

100 
 

100 
 

99.98 
 

99.98 100 100 900 800 
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนคิ 

จ ากัด 
 

9,000 
 

9,000 
 

100.00 
 

100.00 142,868 142,868 423 4,500 
รวม     411,000 411,000 48,075 54,418 

บริษัทฯท าสัญญาท่ีจะช าระราคาค่าซื้อ บริษัท สามแยกไฟฉาย โพลีคลีนิค จ ากัด ซึ่งค้างช าระจ านวน 58.5 ล้านบาท 
เป็นงวดรายปี จ านวน 9 งวด งวดละ 6.5 ล้านบาท เริ่มต้ังแต่ปี 2559  

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะ

ได้รับ เป็นจ�ำนวน 0.7 ล้ำนบำท (2560: 0.6 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 0.4 ล้ำนบำท 2560: 0.3 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนกิจกำรโรงพยำบำล และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นจ�ำนวน 0.7 ล้ำนบำท (2560: 

0.6 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 0.3 ล้ำนบำท 2560: 0.4 ล้ำนบำท) โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำของยำ เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือที่รับรู้

เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

10.  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

 ยอดคงเหลือน้ี คอื เงินฝำกธนำคำรซึง่บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้น�ำไปค�ำ้ประกนัหนงัสอืค�ำ้ประกนัทีธ่นำคำรออกให้ในนำมของบรษัิทย่อย

11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 บรษัิทฯท�ำสัญญำทีจ่ะช�ำระรำคำค่ำซือ้ บรษัิท สำมแยกไฟฉำย โพลคีลนีคิ จ�ำกัด ซ่ึงค้ำงช�ำระจ�ำนวน 58.5 ล้ำนบำท เป็นงวดรำยปี 

จ�ำนวน 9 งวด งวดละ 6.5 ล้ำนบำท เริ่มตั้งแต่ปี 2559   
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมี

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินรวม 15 ล้ำนบำท (2560: 19 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 3 ล้ำนบำท 2560: 4 ล้ำนบำท)

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่

ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 586 ล้ำนบำท (2560: 527 ล้ำน

บำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 150 ล้ำนบำท 2560: 131 ล้ำนบำท)     

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ�ำนวนประมำณ 815 ล้ำนบำท (2560: 741 ล้ำนบำท) 

ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์และค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย (เฉพำะของบริษัทฯ: 667 ล้ำนบำท 

2560: 640 ล้ำนบำท)

19 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงินรวม 15 ล้านบาท (2560: 19 ล้านบาท)           
(เฉพาะของบริษัทฯ: 3 ล้านบาท 2560: 4 ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่ง                   
ซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 586 ล้านบาท (2560: 527 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 150 ล้าน
บาท 2560: 131 ล้านบาท)      

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนประมาณ 815 ล้าน
บาท (2560: 741 ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์และค้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือของบริษัทย่อย (เฉพาะของบริษัทฯ: 667 ล้านบาท 2560: 640 ล้านบาท) 

13. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

บนที่ดินเช่า 

ค่าก่อสร้างอาคาร 
ระหว่างก่อสร้าง 

บนที่ดินเช่า รวม 
ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,073 183,501 200 185,774 
เพ่ิมข้ึน - 622 14,991 15,613 
โอนเข้า (ออก) - 9,888 (9,888) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,073 194,011 5,303 201,387 
เพ่ิมข้ึน - 4,701 25,625 30,326 
จัดประเภท - 26,728 - 26,728 
โอนเข้า (ออก) - 3,655 (3,655) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,073 229,095 27,273 258,441 
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,811 46,503 - 48,314 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 70 7,506 - 7,576 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,881 54,009 - 55,890 
จัดประเภท - 700 - 700 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 70 14,176 - 14,246 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,951 68,885 - 70,836 

 
 

(หน่วย: พันบาท) 

13. สิทธิการเช่า



รายงานประจ�าปี 2561
Annual Report 2018

121www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ำกัด (มหำชน)20 

 งบการเงินรวม 
 

ค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

บนที่ดินเช่า 

ค่าก่อสร้างอาคาร 
ระหว่างก่อสร้าง 

บนที่ดินเช่า รวม 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 192 140,002 5,303 145,497 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 122 160,210 27,273 187,605 
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี     
2560 (6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  
   ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) 

  
7,576 

2561 (12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  
   ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) 

  
14,246 

สิทธิการเช่ารวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าท่ีจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าท่ีดิน          และ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารบนท่ี ดินเช่า ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินต้ังแต่                   
ปี 2533 และจะครบก าหนดในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2548 บริษัทย่อยได้ท าการต่อ
สัญญาจากเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบก าหนดในป ี2578  

บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลอื่นต้ังแต่ปี 2547 และจะครบก าหนดในปี 2569 
และท าสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันต้ังแต่ปี 2559 และจะครบก าหนดในปี 2570 โดย
บริษัทย่อยได้น าสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 31 ล้านบาท (2560: ไม่มี) ไปค้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ของบริษัทย่อย 

14. ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจจ านวน 65 ล้านบาทในบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด (บริษัท
ย่อย) นั้นประกอบไปด้วยโอกาสทางธุรกิจจากการได้มาซึ่งโรงพยาบาลท่ีพร้อมด าเนินธุรกิจได้ทันทีต้ังแต่
วันท่ีซื้อธุรกิจและโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต 

 บริษัทฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 สทิธิกำรเช่ำรวมถงึค่ำธรรมเนยีมกำรโอนสทิธกิำรเช่ำทีจ่่ำยเพือ่ให้ได้มำซึง่สทิธกิำรเช่ำทีด่นิและค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอำคำรบน

ที่ดินเช่ำ ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญำเช่ำที่ดินตั้งแต่ปี 2533 และจะครบก�ำหนดในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี 2548 

บริษัทย่อยได้ท�ำกำรต่อสัญญำจำกเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบก�ำหนดในปี 2578 

 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญำเช่ำอำคำรกับบุคคลอื่นตั้งแต่ปี 2547 และจะครบก�ำหนดในปี 2569 และท�ำสัญญำเช่ำอำคำร

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ปี 2559 และจะครบก�ำหนดในปี 2570 โดยบริษัทย่อยได้น�ำสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้ำง ซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 31 ล้ำนบำท (2560: ไม่มี) ไปค�้ำประกันวงเงิน

สินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ของบริษัทย่อย

14.  ค่าความนิยม

 ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อธุรกิจจ�ำนวน 65 ล้ำนบำทในบริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ�ำกัด (บริษัทย่อย) นั้นประกอบไปด้วย

โอกำสทำงธุรกิจจำกกำรได้มำซึ่งโรงพยำบำลที่พร้อมด�ำเนินธุรกิจได้ทันทีตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจและโอกำสกำรขยำยธุรกิจในอนำคต

 บริษัทฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ โดยประมำณกำร 

กระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึ่งได้รับอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำร 

กระแสเงินสดดังกล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี

 

 ข้อสมมติที่ส�ำคัญในกำรค�ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

21 

 ข้อสมมติท่ีส าคัญในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 บริษัท สามแยกไฟฉาย

โพลีคลีนิค จ ากัด 
อัตราการเติบโต 2.5 
อัตราการคิดลด 11.7 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การ
เติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงพยาบาล 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเช่ือว่าค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อธุรกิจไม่เกิดการด้อยค่า 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR ถึง MOR+1 - 9,175 - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.10% - 5.70% 108,000 - 100,000 - 
รวม 108,000 9,175 100,000 - 
     

 เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารค้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งและค้ าประกันโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกรรมการของบริษัทฯ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย์ค้ าประกันโดยการจดจ านองส่วนหนึ่งของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
สิทธิการเช่าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค้ าประกันโดยบริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกรรมการของ
บริษัทฯ 
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 ข้อสมมติท่ีส าคัญในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 บริษัท สามแยกไฟฉาย

โพลีคลีนิค จ ากัด 
อัตราการเติบโต 2.5 
อัตราการคิดลด 11.7 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การ
เติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงพยาบาล 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเช่ือว่าค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อธุรกิจไม่เกิดการด้อยค่า 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR ถึง MOR+1 - 9,175 - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.10% - 5.70% 108,000 - 100,000 - 
รวม 108,000 9,175 100,000 - 
     

 เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารค้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งและค้ าประกันโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกรรมการของบริษัทฯ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย์ค้ าประกันโดยการจดจ านองส่วนหนึ่งของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
สิทธิการเช่าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค้ าประกันโดยบริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกรรมการของ
บริษัทฯ 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตจำกผลประกอบกำรในอดีตและกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด และอัตรำ

คิดลดเป็นอัตรำที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยำบำล

 ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแล้วเชื่อว่ำค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซื้อธุรกิจไม่เกิดกำรด้อยค่ำ

15.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เงนิเบกิเกินบญัชจีำกธนำคำรค�ำ้ประกันโดยกำรจดจ�ำนองท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่และค�ำ้ประกนัโดยบรษัิท

ย่อยแห่งหนึ่งและกรรมกำรของบริษัทฯ

 เงินกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำรพำณชิย์ค�ำ้ประกนัโดยกำรจดจ�ำนองส่วนหนึง่ของทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงและสทิธกิำรเช่ำของบรษัิท

ย่อยแห่งหนึ่ง และค�้ำประกันโดยบริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกรรมกำรของบริษัทฯ
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16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 401 - 4,590 9,293 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 135,763 149,072 56,030 56,686 
เจ้าหน้ีอื่น - บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 298 165 29 42 
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 63,458 78,640 13,483 19,459 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 42,589 41,697 18,430 16,551 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 75,466 75,872 21,152 20,915 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 317,975 345,446 113,714 122,946 

17. เงินกู้ยืมระยะยาว 
    (หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ้ากัด (มหาชน)     

1 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม 2557 5,600 12,800 5,600 12,800 

2 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 26,250 41,250 26,250 41,250 

3 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 30,000 45,000 30,000 45,000 

4 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 22,640 31,760 22,640 31,760 

5 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน 2559 10,200 17,400 10,200 17,400 

6 MLR-0.75 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2559 89,900 109,940 89,900 109,940 

7 4.50% ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนกันยายน 2561 26,856 - 26,856 - 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ้ากัด     
8 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 12,494 14,642 - - 
9 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 36,590 21,170 - - 
       
       
    (หน่วย: พันบาท) 

16.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 401 - 4,590 9,293 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 135,763 149,072 56,030 56,686 
เจ้าหน้ีอื่น - บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 298 165 29 42 
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 63,458 78,640 13,483 19,459 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 42,589 41,697 18,430 16,551 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 75,466 75,872 21,152 20,915 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 317,975 345,446 113,714 122,946 

17. เงินกู้ยืมระยะยาว 
    (หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ้ากัด (มหาชน)     

1 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม 2557 5,600 12,800 5,600 12,800 

2 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 26,250 41,250 26,250 41,250 

3 MLR-1.25 ถึง MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 30,000 45,000 30,000 45,000 

4 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 22,640 31,760 22,640 31,760 

5 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน 2559 10,200 17,400 10,200 17,400 

6 MLR-0.75 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2559 89,900 109,940 89,900 109,940 

7 4.50% ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  
   เริ่มต้ังแต่เดือนกันยายน 2561 26,856 - 26,856 - 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ้ากัด     
8 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 12,494 14,642 - - 
9 MLR-1 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 36,590 21,170 - - 
       
       
    (หน่วย: พันบาท) 

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
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   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ้ากัด         
10 MLR-2.65 ถึง MLR-1.5 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เริ่มต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 26,100 - - - 
รวม 286,630 293,962 211,446 258,150 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (97,105) (77,518) (81,755) (73,560) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 189,525 216,444 129,691 184,590 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองส่วนหนึ่งของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยสองแห่ง และสิทธิการเช่าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค้ าประกันโดยบริษัทฯ  บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
และกรรมการของบริษัทฯ 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และการด ารงสัดส่วนในการถือ
หุ้นบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ เป็นต้น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยสองแห่งมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียังมิได้เบิกใช้
เป็นจ านวน 41 ล้านบาท (2560: ไม่มี) 

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 10,458 15,572 1,785 2,987 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจ าหน่าย (399) (750) (77) (98) 
รวม 10,059 14,822 1,708 2,889 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,364) (8,121) (1,099) (2,248) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ                
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,695 6,701 609 641 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงาน
ของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 2 ถึง 5 ปี และ
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินมีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงระหว่างร้อยละ  2.64 ถึง 5.76 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 5.03 ถึง 5.76 ต่อปี) (เฉพาะของบริษัทฯ: ร้อยละ 5.15 ถึง 5.40 ต่อปี 2560:                             
ร้อยละ 5.15 ถึง 5.27 ต่อปี) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้  
  (หน่วย: พันบาท) 

 เงินกู้ยืมดังกล่ำวค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองส่วนหนึ่งของท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง และสิทธิ

กำรเช่ำของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค�้ำประกันโดยบริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกรรมกำรของบริษัทฯ

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น 

กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และกำรด�ำรงสัดส่วนในกำรถือหุ้นบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อยสองแห่งมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 41 ล้ำนบำท 

(2560: ไม่มี)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา่ 7,680 2,778 10,458 1,154 631 1,785 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เชา่การเงิน
รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (316) (83) (399) (55) (22) (77) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า     
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 7,364 2,695 10,059 1,099 609 1,708 

   
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา่ 8,687 6,885 15,572 2,338 649 2,987 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เชา่การเงิน
รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (566) (184) (750) (90) (8) (98) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า     
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,121 6,701 14,822 2,248 641 2,889 

19. ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            
แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 26,043 17,290 6,866 3,100 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
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   ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึน 
      จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 9 (53) 9 (18) 
     
     
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
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   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ้ากัด         
10 MLR-2.65 ถึง MLR-1.5 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน  

   เริ่มต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 26,100 - - - 
รวม 286,630 293,962 211,446 258,150 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (97,105) (77,518) (81,755) (73,560) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 189,525 216,444 129,691 184,590 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองส่วนหนึ่งของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยสองแห่ง และสิทธิการเช่าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และค้ าประกันโดยบริษัทฯ  บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
และกรรมการของบริษัทฯ 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และการด ารงสัดส่วนในการถือ
หุ้นบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ เป็นต้น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยสองแห่งมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียังมิได้เบิกใช้
เป็นจ านวน 41 ล้านบาท (2560: ไม่มี) 

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 10,458 15,572 1,785 2,987 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจ าหน่าย (399) (750) (77) (98) 
รวม 10,059 14,822 1,708 2,889 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,364) (8,121) (1,099) (2,248) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ                
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,695 6,701 609 641 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงาน
ของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 2 ถึง 5 ปี และ
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินมีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงระหว่างร้อยละ  2.64 ถึง 5.76 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 5.03 ถึง 5.76 ต่อปี) (เฉพาะของบริษัทฯ: ร้อยละ 5.15 ถึง 5.40 ต่อปี 2560:                             
ร้อยละ 5.15 ถึง 5.27 ต่อปี) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้  
  (หน่วย: พันบาท) 23 
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18.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 บรษัิทฯและบริษทัย่อยได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงนิกบับรษัิทลสีซิง่เพือ่เช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกจิกำรโดยมกี�ำหนดกำร

ช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 2 ถึง 5 ปี และสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง

ระหว่ำงร้อยละ 2.64 ถึง 5.76 ต่อปี (2560: ร้อยละ 5.03 ถึง 5.76 ต่อปี) (เฉพำะของบริษัทฯ: ร้อยละ 5.15 ถึง 5.40 ต่อปี 2560:                             

ร้อยละ 5.15 ถึง 5.27 ต่อปี)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้ 
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   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 
      คณิตศาสตร์ประกันภัย     
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน 
         ประชากรศาสตร ์ - 1,204 - 92 
     ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ 
         ทางการเงิน - 2,886 - 803 
    ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ - 2,907 - 2,634 
จัดประเภทเป็นส ารองผลประโยชน์ระยะสั้น (305) - - - 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (347) (1,264) (157) (724) 
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายป ี 28,766 26,043 7,814 6,866 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 2,225 1,987 737 647 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,150 1,033 368 314 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก้าไรหรือขาดทุน 3,375 3,020 1,105 961 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : จ านวน 0.4 ล้านบาท) (2560: จ านวน                      
0.7 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: จ านวน 0.2 ล้านบาท)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 11 ถึง 17 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ปี) (2560: 11 ถึง                 
17 ปี เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ปี) 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา่ 7,680 2,778 10,458 1,154 631 1,785 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เชา่การเงิน
รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (316) (83) (399) (55) (22) (77) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า     
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 7,364 2,695 10,059 1,099 609 1,708 

   
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา่ 8,687 6,885 15,572 2,338 649 2,987 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เชา่การเงิน
รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (566) (184) (750) (90) (8) (98) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า     
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,121 6,701 14,822 2,248 641 2,889 

19. ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            
แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 26,043 17,290 6,866 3,100 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  2,580 2,361 881 794 
   ต้นทุนดอกเบี้ย 786 712 215 185 
   ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึน 
      จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 9 (53) 9 (18) 
     
     
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวนประมำณ 2 ล้ำน

บำท (เฉพำะของบริษัทฯ: จ�ำนวน 0.4 ล้ำนบำท) (2560: จ�ำนวน0.7 ล้ำนบำท เฉพำะของบริษัทฯ: จ�ำนวน 0.2 ล้ำนบำท) 

 ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของบรษิทัฯและบรษิทั

ย่อยประมำณ 11 ถึง 17 ปี (เฉพำะของบริษัทฯ: 12 ปี) (2560: 11 ถึง17 ปี เฉพำะของบริษัทฯ: 12 ปี)

24 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา่ 7,680 2,778 10,458 1,154 631 1,785 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เชา่การเงิน
รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (316) (83) (399) (55) (22) (77) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า     
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 7,364 2,695 10,059 1,099 609 1,708 

   
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 2 - 5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา่ 8,687 6,885 15,572 2,338 649 2,987 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เชา่การเงิน
รอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (566) (184) (750) (90) (8) (98) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า     
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 8,121 6,701 14,822 2,248 641 2,889 

19. ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            
แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 26,043 17,290 6,866 3,100 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  2,580 2,361 881 794 
   ต้นทุนดอกเบี้ย 786 712 215 185 
   ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึน 
      จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 9 (53) 9 (18) 
     
     
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
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สมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 4.20 - 4.30 4.20 - 4.30 4.30 4.30 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.00 5.00 5.00 5.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 

(ข้ึนกับช่วงอายุ) 0.00 - 30.00 0.00 - 30.00 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ร้อยละของการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เปลี่ยนแปลงต่อปี เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด 1.00 (2,727) 3,204 (810) 956 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1.00 3,713 (3,195) 1,093 (935) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง                
   ในจ านวนพนักงาน 20.00 (3,876) 5,273 (1,349) 1,912 
      

   (หน่วย: พันบาท) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 ร้อยละของการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เปลี่ยนแปลงต่อปี เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด 1.00 (2,597) 3,060 (754) 894 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1.00 3,244 (2,798) 941 (806) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง                
   ในจ านวนพนักงาน 

 
20.00 

 
(3,388) 

 
4,576 

 
(1,173) 

 
1,652 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่นี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง  ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส ารองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น               
8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ี
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
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สมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 4.20 - 4.30 4.20 - 4.30 4.30 4.30 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.00 5.00 5.00 5.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 

(ข้ึนกับช่วงอายุ) 0.00 - 30.00 0.00 - 30.00 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ร้อยละของการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เปลี่ยนแปลงต่อปี เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด 1.00 (2,727) 3,204 (810) 956 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1.00 3,713 (3,195) 1,093 (935) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง                
   ในจ านวนพนักงาน 20.00 (3,876) 5,273 (1,349) 1,912 
      

   (หน่วย: พันบาท) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 ร้อยละของการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เปลี่ยนแปลงต่อปี เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อัตราคิดลด 1.00 (2,597) 3,060 (754) 894 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1.00 3,244 (2,798) 941 (806) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง                
   ในจ านวนพนักงาน 

 
20.00 

 
(3,388) 

 
4,576 

 
(1,173) 

 
1,652 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่นี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง  ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส ารองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น               
8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ี
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมำยดัง

กล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นี้ก�ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี

นำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส�ำหรับลกูจ้ำงซึง่ท�ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มสีทิธไิด้รบัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสดุท้ำย 400 วนั กำร

เปลีย่นแปลงดงักล่ำวถอืเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมผีลกระทบให้บรษิทัฯและบรษิทั

ย่อยมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น8 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ: 2 ล้ำนบำท) บริษัทฯและบริษัทย่อย

จะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวโดยรบัรูต้้นทุนบรกิำรในอดตีเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก�ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำย

ดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
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20.  ส�ารองตามกฎหมาย

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมี

จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

27 

20. ส้ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ                    
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา ( ถ้ามี )  จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10                     
ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรงและ

ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 685,100 618,097 288,584 253,091 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 132,158 112,525 53,604 47,586 
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 456,447 412,595 172,753 158,243 
ค่ารักษาพยาบาลส่งต่อ 144,906 129,214 88,429 74,529 
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นใช้ไป 341,033 295,387 118,024 103,212 

22. ภาษีเงินได้  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับป ี 41,272 25,783 13,344 10,224 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (1,784) (1,671) (376) (146) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก้าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 39,488 24,112 12,968 10,078 
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22.  ภาษีเงินได้ 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ

 จ�ำนวนภำษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 

2560 สรุปได้ดังนี้ 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

28 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นส าหรับ                   
ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - 1,399 - 706 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 
   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 216,606  149,795  118,298  115,189 
        

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 0 ถึง 15  

ร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 0 ถึง 10  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                      
คูณอัตราภาษี 43,244  29,832  23,660  23,038 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:        
ค่าใชจ้่ายต้องห้าม 1,525 

- 
(5,281) 

 881  619  459 
รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี  -  (9,615)  (10,884) 
ค่าใชจ้่ายที่มีสิทธหิักได้เพิ่มขึ้น  (6,601)  (1,696)  (2,535) 

รวม (3,756)  (5,720)  (10,692)  (12,960) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                             

งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 39,488  24,112  12,968  10,078 
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29 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4 39 4 39 
ค่าเผื่อยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเสื่อมคุณภาพ 66 57 29 17 
การรับรูค้่าเช่า 4,052 3,564 - - 
ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน 6,470 5,808 1,789 1,596 

    ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมสิทธิการเช่าของ 
       บริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ 494 629 - - 

รวม 11,086 10,097 1,822 1,652 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร 7,764 8,064 5,239 5,445 
    ก าไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ถาวรของ 
       บริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ 1,378 1,873 - - 
รวม 9,142 9,937 5,239 5,445 

23. ก้าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี                            

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับปี (พันบาท) 176,484 125,276 105,329 105,112 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 570,665 570,665 570,665 570,665 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.31 0.22 0.18 0.18 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4 39 4 39 
ค่าเผื่อยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเสื่อมคุณภาพ 66 57 29 17 
การรับรูค้่าเช่า 4,052 3,564 - - 
ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน 6,470 5,808 1,789 1,596 

    ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมสิทธิการเช่าของ 
       บริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ 494 629 - - 

รวม 11,086 10,097 1,822 1,652 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร 7,764 8,064 5,239 5,445 
    ก าไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ถาวรของ 
       บริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ 1,378 1,873 - - 
รวม 9,142 9,937 5,239 5,445 

23. ก้าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี                            

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับปี (พันบาท) 176,484 125,276 105,329 105,112 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 570,665 570,665 570,665 570,665 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.31 0.22 0.18 0.18 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

23.  ก�าไรต่อหุ้น

 ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�ำนวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี                           
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24.  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจหลัก คือ กำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล นอกจำกนี้ บริษัทย่อยแห่ง

หนึ่งประกอบกิจกำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ ซึ่งมีรำยได้ในจ�ำนวนที่ไม่มีนัยส�ำคัญ ดังนั้น รำยได้ ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรัพย์

ส่วนใหญ่ที่แสดงในงบกำรเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงำนทำงธุรกิจหลักตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึง

ถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่

 ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 400 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำก

ส่วนงำนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล (ปี 2560 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งเป็นจ�ำนวนเงิน 333 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่วน

งำนกำรประกอบกิจกำรโรงพยำบำล)

25.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้

บริหำรโดยบรษิทั อเมริกนัอนิเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรนัส์ จ�ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมือ่พนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบยีบ

ว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 4 

ล้ำนบำท (2560: 5 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ:2 ล้ำนบำท 2560: 2 ล้ำนบำท)

26.  เงินปันผล

30 

24. ข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลัก คือ การประกอบกิจการโรงพยาบาล  
นอกจากนี้  บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งประกอบกิจการโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมีรายได้ในจ านวนท่ี                      
ไม่มีนัยส าคัญ ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพย์ส่วนใหญ่ท่ีแสดงในงบการเงิน                     
จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจหลักตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์                 
ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งเป็นจ านวนเงินประมาณ 
400 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการประกอบกิจการโรงพยาบาล (ปี 2560 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่
รายหนึ่งเป็นจ านวนเงิน 333 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการประกอบกิจการโรงพยาบาล) 

25. กองทุนส้ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน            เป็น
ราย เ ดือน ในอั ตรา ร้ อยละ  2 ของ เงิ น เ ดือน  กอ ง ทุนส ารอ ง เ ล้ีย ง ชีพนี้ บริ หาร โดยบริษั ท                      
อเมริกันอินเตอร์แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ :                    
2 ล้านบาท 2560: 2 ล้านบาท) 

26. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  

   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 62,773 0.11 
รวมเงินปันผลส าหรบัปี 2560 62,773 0.11 

    

เงินปันผลประจ าปี 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 68,480 0.12 

รวมเงินปันผลส าหรบัปี 2561 68,480 0.12 

27.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมรีำยจ่ำยฝ่ำยทนุทีเ่กีย่วข้องกบักำรก่อสร้ำงและปรบัปรงุอำคำรเป็นจ�ำนวน

เงิน 110.0 ล้ำนบำท (2560: 31.5 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 11.5 ล้ำนบำท 2560: 14.9 ล้ำนบำท) และเกี่ยวกับกำรพัฒนำ

ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพยำบำลเป็นจ�ำนวนเงิน 51.5 ล้ำนบำท (2560: 55.1 ล้ำนบำท) 

(เฉพำะของบริษัทฯ: 4.1 ล้ำนบำท 2560: 18.7 ล้ำนบำท)
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 27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะ

เวลำตั้งแต่ 1 ถึง 45 ปี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนข้ำงต้นดังนี้
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27.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

27.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารเป็นจ านวนเงิน 110.0 ล้านบาท (2560: 31.5 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 11.5 ล้าน
บาท 2560: 14.9 ล้านบาท) และเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ การซื้อเครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์โรงพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 51.5 ล้านบาท (2560: 55.1 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 4.1 
ล้านบาท 2560: 18.7 ล้านบาท) 

27.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าด้าเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไ ด้เข้ าท า สัญญาเช่าด าเนินงานท่ี เกี่ ยวข้องกับการเ ช่าท่ี ดิน อาคาร                           
และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต่ 1 ถึง 45 ปี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานข้างต้น
ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 9.8 9.0 0.5 0.6 
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 30.0 30.4 - 0.1 
มากกว่า 5 ปี 67.4 74.9 - - 

27.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการรับบริการด้านค าปรึกษา การรักษาความสะอาด 
การรักษาความปลอดภัย การบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ และบริการอื่น ๆ กับบริษัทอื่น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญา
ดังกล่าวข้างต้นเป็นจ านวนเงินรวม 22 ล้านบาท (2560: 11 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 9 ล้านบาท 
2560: 4 ล้านบาท) 
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27.4 การค้้าประกัน 

(1) บริษัทฯค้ าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในวงเงิน  63 ล้านบาท                
(2560: ไม่มี) 

(2) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกัน ท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย                      
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย                    
ซึ่งประกอบด้วย 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกันสัญญาจ้างให้บริการ
ทางการแพทย์กับส านักงานประกันสังคม 
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หนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 4 4 1 1 

27.5 คดีฟ้องร้อง 

 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมกับแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล                
(รวมจ าเลยท้ังหมด 3 ราย) ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท โดยโจทก์
กล่าวอ้างว่าแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาลร่วมกันท าละเมิดอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาล                
โดยบริษัทฯในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลและเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับแพทย์              
ผู้ท าการรักษาพยาบาล ท้ังนี้บริษัทฯและแพทย์ผู้ท าการรักษาของบริษัทฯเห็นว่ามิได้กระท าผิดตามท่ีถูก
ฟ้อง จึงได้มีการพิจารณายื่นค าให้การต่อสู้คดี ปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอนกระบวนพิจารณาของศาล ซึ่ง
ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เช่ือว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจาก       
คดีความดังกล่าวจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี                
ฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะส้ัน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

  บริษทัฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสญัญำทีเ่ก่ียวข้องกบักำรรบับรกิำรด้ำนค�ำปรึกษำ กำรรกัษำควำมสะอำด กำรรกัษำควำมปลอดภยั 

กำรบ�ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ และบริกำรอื่น ๆ กับบริษัทอื่น

 ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมจี�ำนวนเงนิข้ันต�ำ่ทีต้่องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญัญำดงักล่ำวข้ำงต้นเป็นจ�ำนวน

เงินรวม 22 ล้ำนบำท (2560: 11 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 9 ล้ำนบำท 2560: 4 ล้ำนบำท)

 27.4 การค�้าประกัน

  (1) บริษัทฯค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในวงเงิน 63 ล้ำนบำท(2560: ไม่มี)

  (2) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพัน

ทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย
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 27.5 คดีฟ้องร้อง

  เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจ�ำเลยร่วมกับแพทย์ผู้ท�ำกำรรักษำพยำบำล (รวมจ�ำเลยทั้งหมด 3 รำย) 

ให้ร่วมกนัชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 20 ล้ำนบำท โดยโจทก์กล่ำวอ้ำงว่ำแพทย์ผูท้�ำกำรรกัษำพยำบำลร่วมกนัท�ำละเมดิ

อันเนื่องมำจำกกำรรักษำพยำบำลโดยบริษัทฯในฐำนะเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถำนพยำบำลและเป็นนำยจ้ำงต้องร่วมรับผิดกับแพทย์              

ผู้ท�ำกำรรักษำพยำบำล ทั้งนี้บริษัทฯและแพทย์ผู้ท�ำกำรรักษำของบริษัทฯเห็นว่ำมิได้กระท�ำผิดตำมที่ถูกฟ้อง จึงได้มีกำรพิจำรณำยื่น

ค�ำให้กำรต่อสู้คด ีปัจจบุนัคดอียูใ่นขัน้ตอนกระบวนพจิำรณำของศำล ซ่ึงฝ่ำยบรหิำรและท่ีปรกึษำกฎหมำยของบรษิทัฯ เชือ่ว่ำจะไม่มี

ผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญจำกคดีควำมดังกล่ำวจึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

28.  เครื่องมือทางการเงิน

 28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทำงกำรเงินทีส่�ำคัญของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยตำมทีน่ยิำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่107 “กำรแสดงรำยกำรและ

กำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วยเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหนีก้ำรค้ำ เงนิกูย้มืระยะส้ัน เงนิ

กู้ยมืระยะยำว และหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว และ

มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 บรษัิทฯและบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สินเชือ่ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ฝ่ำยบริหำรควบคมุควำมเสีย่งนีโ้ดย

กำรก�ำหนดให้มนีโยบำยและวธิกีำรในกำรควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมำะสม ดงันัน้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึไม่คำดว่ำจะได้รบัควำมเสียหำย 

ที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯและ

บริษัทย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้

สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม

ระยะสัน้ เงินกูย้มืระยะยำว และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินทีม่ดีอกเบ้ีย อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งจำกสนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงินส่วน

ใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำ

ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินท่ี

เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 

 28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เน่ืองจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบรษัิทย่อยจัดอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกบั

อตัรำดอกเบีย้ในตลำด บริษทัฯและบรษัิทย่อยจงึประมำณมลูค่ำยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่ำตำมบัญชท่ีีแสดง

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินท่ีผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช�ำระหนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝ่ำย

มีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำร

ก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดย

ใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม 
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29.  การบริหารจัดการทุน 

 วัตถปุระสงค์ในกำรบรหิำรจัดกำรทนุทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ คอืกำรจดัให้มซีึง่โครงสร้ำงทนุทีเ่หมำะสมเพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 

0.70:1 (2560: 0.70:1) และเฉพำะบริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.51:1 (2560: 0.48:1) 

30.  การอนุมัติงบการเงิน

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562




