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วิสัยทัศน
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล มีความมุงมั่น

ที่จะเปน

�.  โรงพยาบาลชั�นนำ ในระดับมาตรฐานสากล พร้อมด้วย
     เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที�ทันสมัย และแพทย์
     ผู้เชี�ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา
�.  โรงพยาบาลที�ให้ความสำคัญทั�งด้านการรักษา การป้องกัน
     การฟื�นฟู การพัฒนาร่างกาย จิตใจและสติปัญญา โดยใช้
     หลักการของเวชศาสตร์การกีฬา
�.  การส่งเสริมและบูรณาการ ด้านการแพทย์แบบองค์รวม
     เพื�อชะลอวัย และคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น
�.  โรงพยาบาลที�มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั�งภายในและภายนอก
     ประเทศเพิ�มขึ�น
�.  โรงพยาบาลที�ให้บริการที�ดี โดยยึดหลักคุณธรรม และ 
     จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ

     �.  ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลสังคมและชุมชนที�โรงพยาบาล
          ตั�งอยู่ โดยสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที�ดี รวมไปถึง
             การรักษาสิ�งแวดล้อมในทุกๆด้านอย่างต่อเนื�อง

     �.  พัฒนากลุ่มโรงพยาบาล ให้เป็นหนึ�งในโรงพยาบาลเอกชน
          ชั�นนำที�มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลทุกสาขา 
          โดยเน้นด้านอุบัติเหตุและโรคกระดูกและข้อ เป็นศูนย์
            รักษาพยาบาลเฉพาะโรค และพัฒนาสู่ความเป็นตติยภูมิ
          ทางการแพทย์ (Tertiary Medical Care) ซึ�งหมายรวมถึง
          การพัฒนาด้านบุคลากร และเครื�องมือทางการแพทย์ให้มี
          ความพร้อมในการรักษาโรคที�มีความซับซ้อนยิ�งขึ�น

     �.  สร้างมาตรฐานการให้บริการที�มีคุณภาพและมุ่งเน้นลูกค้า
          เป็นศูนย์กลาง ด้วยค่านิยมว่า “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญที�
          พนักงานทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่ เพื�อให้ได้รับการ
          รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้านต่างๆ 
          จากโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
           และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด”

     �.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร และบริหาร
          ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับ
          พนักงานของบริษัท ด้วยการยกระดับคุณภาพของบุคลากร
          และปรับปรุงองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดช่องทาง
          ในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อให้พนักงานมีความรู้สึก
          เป็นเจ้าของและมีความผูกพันกับโรงพยาบาล

     �.  การพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง 
          โดยให้มีการเชื�อมโยงและทำงานร่วมกันระหว่างทีมฝ่ายบริหาร
          และทีมพัฒนาคุณภาพ เพื�อวางเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
          ในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการประเมินและลดความเสี�ยง
          ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารยาและเวชระเบียน การแก้ไข
          ข้อร้องเรียน การพยาบาล เป็นต้น เพื�อสร้าง Patient Safety 
            Goal และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ

     �.  แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์เพิ�มเติม 
          โดยเพิ�มจำนวนคลินิกเฉพาะทาง และพัฒนาคลินิกเหล่านั�น
          ให้เป็นศูนย์เฉพาะทางแบบครบวงจร เพื�อขยายฐานลูกค้า
          ในประเทศและต่างประเทศ

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

         การดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลฯ จะให้ความสำคัญ
กับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ�งและ
เน้นการรักษาเฉพาะทางควบคู่กับการป้องกันโรค ภายใต้สโลแกน
 “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ” ( V care    V cure   V can) โดยมีเป้าหมาย
การดำเนินธุรกิจ ดังนี�



 ในปี  ���� นับเป็นปีที�ทดสอบความแข็งแกร่ง ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH เป็นปีที�เป็น

จุดเปลี�ยนสำคัญของบริษัทหลายเรื�อง  ตั�งแต่การก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เมื�อ � พฤษภาคม ���� 

 เพื�อสะท้อนถึงความพร้อมของการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะธุรกิจการรักษา

พยาบาลที�ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูง ซื�อสัตย์ มีจรรณยาบรรณและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคม  ปี ����  มีจุดเปลี�ยนสำคัญเกิดขึ�นกับ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  ดังนี�

        �. การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

        �. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม  มีพื�นที�บริการจำกัด จำเป็นต้องยกเลิกผู้ป่วยประกันสังคมเพื�อมีพื�นที�

            รองรับผู้ป่วยทั�วไปซึ�งนับวันจะมีจำนวนเพิ�มขึ�น  ประกอบกับนโยบายขยายบริการผู้ป่วยต่างชาติทำให้พื�นที�บริการไม่เพียงพอ 

            ทำให้รายได้จากผู้ป่วยประกันสังคมหายไปเดือนละ �� ล้านบาท ในขณะที�รายได้จากผู้ป่วยทั�วไปเติบโตประมาณร้อยละ 

            �� ของผู้ป่วยทั�วไปปี ���� แต่ยังไม่ทันต่อรายได้ที�ขาดไป อย่างไรก็ตามในไตรมาสที� � และ � อัตราการเติบโตของ

             โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม สูงขึ�นอย่างมีนัยสำคัญ ผมจึงมั�นใจว่าในปี ���� ผลประกอบการ

            จะเป็นบวกและทำให้รายได้รวมถึงผลกำไรของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)สูงขึ�น

        �. มีการขยายบริการคลินิกการกีฬาและออกกำลังกาย เนื�องจากปัจจุบันประชาชนนิยมออกกำลังกายเพื�อสุขภาพและ

            นักกีฬาสามารถมีรายได้จากการแข่งขันกีฬาอาชีพมากขึ�น  นอกจากนั�นได้เปิดคลินิคชะลอวัย พร้อมขยายพื�นที�บริการใน

            โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล อ้อมน้อย และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม 

        �. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล สมุทรสาคร ได้ขยายฐานบริการกลุ่มลูกค้าต่างด้าวไปที�อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

        �. โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ซึ�งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

              ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 

         

           ในนามของ คณะกรรมการบริหารบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที�เกี�ยวข้องและผู้บริหารรวมทั�งพนักงานที�สนับสนุนบริษัทฯ ในทุกกิจกรรมที�เกี�ยวข้องตลอดมาเพื�อความสำเร็จร่วมกัน ผมและ

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ทุกคนจะทำหน้าที�กำกับดูแลการบริหารจัดการให้ดีที�สุด 

เพื�อให้บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) เติบโตบนหลักธรรมาภิบาลที�ดี
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ประธานกรรมการบริษัท 

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

เป็นคู่สมรสของ ผศ.พญ. สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ และเป็นพ่อตาของ
นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา

ประสบการณ

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ�(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วุฒิบัตรแพทย์กีฬา F.I.M.S สถาบันกีฬา เวชศาสตร์นานาชาติ 
 วุฒิบัตรผู้เชี�ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ 
 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี – ฟิสิกส์) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ ระดับ � ศัลยแพทย์ (ผู้เชี�ยวชาญทาง กระดูกและข้อ) 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
President of the Gymnastics Association of Thailand.
Vice President Asian Federation of Sport Medicine (A.F.S.M)

อายุ
�� ปี

ตำแหนงงานอื่น

 ประธานกรรมการ ศรีวิชัยมูลนิธิ 
 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย
 นายกสมาคม สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ที�ปรึกษากิตติมศักดิ� สำนักพัฒนาการกีฬาและสันทนาการ
 (กรมพลศึกษา) กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
 ที�ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
 อุปนายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ����

��.��%

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงควรรณ
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ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการบริษัท  / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

�� ปี

 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประกาศนียบัตรชั�นสูง วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก 
  สาขาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ประกาศนียบัตร โครงการผู้บริหาร รุ่นที� �� คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตร The high Flyer รุ่นที� � สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์สิ�งแวดล้อม รุ่นที� � กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
 ประกาศนียบัตร แพทย์กีฬาเวชศาสตร์ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
 Directors Certification Program, รุ่นที� ��, Thai Institute of Directors Association
 ประกาศนียบัตร คีเลชั�นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที� � สมาคมการแพทย์คีเลชั�นไทย 
 และกองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 กระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศนียบัตร “การสร้างระบบต้นทุนเพื�อการบริหารงานสำหรับโรงพยาบาลสมัยใหม่” 
 รุ่นที� � คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
กระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร 
อนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ผสมผสานการดำเนินงานวัณโรค และโรคเอดส์ 
กระทรวงสาธารณสุข

รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย
กรรมการที�ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั�นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมป์
คณะทำงานดำเนินงานประกันสุขภาพตรวจสุขภาพ
และรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้านกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการที�ปรึกษาฝ่ายสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ����

�.��%

��.��%

เป็นคู่สมรสของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ
 และเป็นแม่ยายของภรรยานายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

นพ.พงษศักดิ์  วัฒนา
กรรมการ

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล อ้อมน้อย

�� ปี

หนังสืออนุมัติผู้เชี�ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา 
Diplomate of American Board of Orthopedic Surgery 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
Directors Certification Program, รุ่นที�  ��, Thai Institute of Directors 
Association

ประธานมูลนิธิโรคข้อ  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี                                                               
นายกชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน
นายแพทย์ �� สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
กรรมการแพทยสภา  ( จากการเลือกตั�ง )
อุปนายกแพทยสภาคนที�หนึ�ง  แพทยสภา (จากการเลือกตั�ง)
บรรณาธิการ  Journal of ASEAN Orthopaedic  association

ที�ปรึกษา โรงพยาบาลเลิดสินและกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ����

ไม่มี
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นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา
กรรมการ

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล 
สมุทรสาคร                   

�� ปี

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั�วไป แพทยสภา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ประกาศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย 
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที� �� 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program, รุ่นที� ��, 
Thai Institute of Directors Association.
Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที� ��, 
Thai Institute of Directors  Association.

ศัลยแพทย์ระดับ � รพ.กลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั�วไป คณะแพทย์ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด

พ.ศ. ����

เป็นลูกเขยของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ 
และผศ.พญ. สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

กรรมการบริษัท

�� ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Foundation for Research 
in InformationTechnology) (รางวัล เจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาฯ สารสนเทศ)
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย
กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กรรมการอิสระบริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ����

กรรมการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการเงิน, ภาคเอกชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน DIGITAL MEDIA, E-BUSINESS
ปรับปรุงขั�นตอนการทำงาน Process Improvement

นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ 
กรรมการ

�
�.��%
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นายวิระ  มาวิจักขณ
กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ

�� ปี

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ� (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี The University of Texas at Austin, USA
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program,  รุ่นที� �� ,
Thai Institute Directors Association.
Audit Committee Program (ACP) , รุ่นที� �� ,
Thai Institute Directors Association.
Role of the Chairman Program (RCP),รุ่นที� �� ,
Thai Institute Directors Association
FND - Finance for Non-Finance Directors , รุ่นที� �� ,
Thai Institute Directors Association 

ศาสตราภิชาน ภาควิชาวิศกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตนายกสภาวิศวกร แห่งประเทศไทย
อดีตสมาชิกวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร 
อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรรมการตวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ทีพีทีปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
บริษัท ทีพีทีปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ที�ปรึกษาด้านสิ�งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด
ประธานกรรมการ บมจ.โกลบอลล์คอนเนคชั�น
กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด

พ.ศ. ����

ไม่มี

ไม่มี

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ

�� ปี

พณ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(พ.ศ.����)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(M.B.A) Northern 
Illinois University.U.S.A.(พ.ศ.����)
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 (วปอ. รุ่น ��)

ผู้อำนวยการกองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ผู้อำนวยการกองรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง
 กระทรวงการคลัง 
ผู้เชี�ยวชาญพิเศษด้านหนี�สาธารณะและเงินของรัฐ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
รองอธิบดีกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 
อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ����

ไม่มี

ไม่มี

นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

รายงานประจำป 2555
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ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ

�� ปี

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ����
วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ����
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ����
วุฒิบัตรผู้เชี�ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติทั�วไป แพทยสภา  พ.ศ. ����
หนังสืออนุมัติผู้เชี�ยวชาญเวชกรรมป้องกัน แพทยสภา พ.ศ. ����
หนังสืออนุมัติผู้เชี�ยวชาญเวชกรรมป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน พ.ศ. ����
หนังสืออนุมัติผู้เชี�ยวชาญเวชกรรมป้องกัน สาขาเวชศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ����
ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที� ��
ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า ปปร. รุ่นที� ��
Directors Certification Program, รุ่นที� ���, Thai Institute Directors Association.
ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการลงทุน (Tepcot)  รุ่นที� �
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที� �

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมสุขภาพจิตและรองปลัดกระทรวง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบ ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม (อกพร.)
นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
รองประธานมูลนิธิ To Be Nmber ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี
ที�ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ผู้อำนวยการโครงการสุขอนามัย ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ ���
ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พ.ศ. ����

ไม่มี

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

รายงานประจำป 2555

ตำแหนง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม

เขารับตำแหนงกรรมการเมื่อ

จำนวนหุนบริษัทที่ถือ

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร

ประสบการณ

อายุ

ตำแหนงงานอื่น

กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ

�� ปี

เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��, 
Thai Institute of Directors Association. 
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� ���, 
Thai Institute of Directors Association.
Audit Committee รุ่นที� ��, Thai Institute of Directors Association.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บีที ที�ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด
กรรมการ บริษัท เค.ที.ที ลีสซิ�ง จำกัด

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทย-นิชิ เวนเจอร์ จำกัด

พ.ศ. ����

ไม่มี

�

�
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คณะผูบริหาร
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can10

นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร

นพ.พงษศักดิ์  วัฒนา1 ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ

พญ.สุนีย ธีรการุณวงศ นายประหยัด ครองอภิรดี

ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ

นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

2

3 4
กรรมการ                                                       กรรมการ 

5
กรรมการ                                                       กรรมการ

6

กรรมการและเลขานุการ  
7



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

สำนักงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานจัดซื�อ-จัดจ้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารการเงิน สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการ ฝายการแพทย์ 

ฝายการแพทย์ ฝายการพยาบาล ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายการสนับสนุนแพทย์ ฝายเภสัชกรรม ฝายอาคารสถานที� ฝายปฏิบัติการ

โครงสรางองคกร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป 2555

11ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
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ผู้อำนวยการ ฝายการบริหาร 

ฝายบัญชีการเงิน



ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
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รายงานประจำป 2555

สถานที�ตั�ง              ��/� หมู่ � ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย 
                                อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร �����
โทรศัพท                  (+���) ���-����    
                               สายด่วน ����           
โทรสาร                    (+���) ���-����          
Website               www.vichaivej.com 
Email                bod@vichaivej.com
ประเภทธุรกิจ           ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื�อ 
                                โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล อ้อมน้อย
จำนวนเตียง             ���  เตียง
เลขทะเบียนบริษัท    �������������
ทุนจดทะเบียน         ���,���,��� บาท     
ทุนชำระแล้ว            ���,���,��� บาท
              แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน ���,���,��� หุ้น 
              มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ � บาท 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไป

 

สถานที�ตั�ง              ���-���/� ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู 
                                เขตหนองแขม กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์               (+���) ���-����
โทรสาร                (+���) ���-����
Website               www.vichaivej.com
Email                nongkhaem@vichaivej.com
ประเภทธุรกิจ            ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื�อ 
                                โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม
จำนวนเตียง               ���  เตียง
เลขทะเบียนบริษัท     �������������
ทุนจดทะเบียน          ���,���,���  บาท
ทุนชำระแล้ว             ���,���,���   บาท
               แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน ��,���,��� หุ้น
               มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ � บาท
 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จำกัด

สถานที�ตั�ง                   ��/��� หมู่ � สี�แยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ � 
                                     ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
                                     จังหวัดสมุทรสาคร  �����
โทรศัพท์                   (+����) ���-���-��
โทรสาร                    (+����) ���-���
Website                   www.vichaivej.com
Email                    samutsakhon@vichaivej.com
ประเภทธุรกิจ                ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื�อ 
                                    โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล สมุทรสาคร
จำนวนเตียง                  ���  เตียง
เลขทะเบียนบริษัท         �������������
ทุนจดทะเบียน               ��,���,���  บาท
ทุนชำระแล้ว                  ��,���,���   บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน ��,���,��� หุ้น  
  มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ � บาท

 

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด
สถานที�ตั�ง                   ��/� หมู่ � ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย 
                                    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร �����
โทรศัพท์                   (+���) ���-����  ต่อ ����
โทรสาร                    (+���) ���-����
Website                       www.srivichai.ac.th 
Email                    teacher@srivichai.ac.th
ประเภทธุรกิจ                ดำเนินกิจการโรงเรียนเพื�อผลิตบุคลากรดูแลเด็ก
                                    และผู้สูงอายุ
เลขทะเบียนบริษัท         �������������
ทุนจดทะเบียน              ���,���  บาท
ทุนชำระแล้ว                 ���,���   บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน ��,��� หุ้น  
  มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ � บาท

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย 

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย 

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย 

ขอมูลอางอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย   ผูสอบบัญชี
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ชั�น � อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
�� ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ����� 
โทรศัพท์  ��-���-���� โทรสาร  �-����-����

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั �น �� อาคารเลครัชดา ���/���-��� 
ถนนรัชดาภิเษกคลองเตย  กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ ��-���-����  โทรสาร  ��-���-����-�� 



    กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เริ�มต้นขึ�นในปี ���� โดยจัดตั�ง 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และให้บริการรักษาพยาบาล

ทุกสาขาโรค เป็นโรงพยาบาลทั�วไป ขนาด ��� เตียง บนเนื�อที� 

� ไร่ ภายใต้ชื�อ โรงพยาบาลศรีวิชัย หนองแขม ตั�งอยู่บนถนน

เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

     ต่อมาในปี ���� ได้ขยายกิจการแห่งใหม่ ในนามบริษัท 

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด เพื�อดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลประเภท

โรงพยาบาลทั�วไป  รักษาทุกสาขาโรค ภายใต้ชื�อ โรงพยาบาล

ศรีวิชัย  อ้อมน้อย  เป็นโรงพยาบาล ขนาด ��� เตียง บนเนื�อที�

 �� ไร่ ถนนเพชรเกษม  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน 

 จังหวัดสมุทรสาคร 

    ในปี ���� ได้ขยายธุรกิจเพิ�มเติม โดยก่อตั�งบริษัท ศรีสาคร

เวชวิวัฒน์ จำกัด เพื�อดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลประเภท

โรงพยาบาลทั�วไป ขนาด ��� เตียง บนเนื�อที� � ไร่ รักษาทุกสาขาโรค

ภายใต้ชื�อ โรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร บนถนนเศรษฐกิจ � 

ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

     ในช่วงปลายปี ���� กลุ่มโรงพยาบาลได้มีการปรับโครงสร้าง

โดยบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปซื�อหุ้นสามัญ

ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

จำกัด  เพื�อจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้เหมาะสม

กับแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ�งมีบริษัท 

สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด 

เป็นบริษัทย่อย   และกำหนดนโยบายการบริหารที�สำคัญให้กับ 

    นอกจากนี�  ในปี ���� บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ�ง

คือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์

เพื�อใช้เป็นสถานฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาลและเป็นศูนย์

พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ  ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช

อินเตอร์เนชั�นแนล ได้บุคลากรทางการแพทย์ที�มีคุณสมบัติตาม

ที�ต้องการอย่างต่อเนื�อง และไม่ประสบกับปัญหาขาดแคลน

บุคลากรหรือบุคลากรด้อยคุณภาพ 

     ในวันที� � มีนาคม พ.ศ. ���� กลุ่มโรงพยาบาลได้ตัดสินใจ

เปลี�ยนชื�อกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย เป็น โรงพยาบาลวิชัยเวช

อินเตอร์เนชั�นแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล

หนองแขม  และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล สมุทรสาคร

ตามลำดับ เพื�อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที�ต้องการ

ขยายการบริการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้าต่างประเทศ  ซึ�งในปัจจุบัน

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม ได้ขยายฐาน

ลูกค้ากลุ่มนี�ในหลายภูมิภาค

     ตั�งแต่ปี ���� โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม 

เปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั�วไป ไม่ได้บริการกลุ่มลูกค้า

ประกันสังคม ทำให้จำนวนผู้ป่วยทั�วไปเพิ�มขึ�น โดยเฉพาะผู้ป่วย

ต่างชาติขยายตัวเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง และได้เปิดคลินิกการกีฬาและ

ออกกำลังกาย พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่โค้ชและนักกีฬาตะกร้อ 

นอกจากนั�นได้ขยายการบริการ คลินิคชะลอวัย คลินิคฝังเข็ม
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บริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลเพื�อให้เกิดความสอดคล้องและ

ส่งเสริมกัน
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     สำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล อ้อมน้อย ได้ปรับปรุง

แผนกผู้ป่วยในและได้ก่อสร้างอาคารขนาด � ชั�น ซึ�งเชื�อมต่ออาคารเดิม 

เพื�อขยายส่วนบริการแผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน 

พร้อมขยายบริการ Medical Care Delivery
     โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล สมุทรสาคร ได้ขยาย

ฐานบริการกลุ่มลูกค้าต่างด้าวไปที�อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

     วันที� �� ธันวาคม ���� โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาได้รับ

เกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับ

ดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
     กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ซึ�งประกอบด้วยโรงพยาบาล

ในกลุ่ม � โรงพยาบาล คือ �) โรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอร์

เนชั�นแนล อ้อมน้อย �) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล 

หนองแขม และ �) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั �นแนล 

สมุทรสาคร ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลให้บริการด้านการรักษา

พยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลทั�วไป (General Hospital) 

ระดับทุติยภูมิ (Secondary) มีแพทย์ผู้เชี �ยวชาญเฉพาะทาง

ทุกสาขา และมีความโดดเด่นด้านกระดูกและข้อ พร้อมเครื�องมือ

รักษาและวินิจฉัยโรคที �ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง   

    กลุ ่มโรงพยาบาล ม ีการให ้บร ิการแบ ่งออกเป ็น  �  

ประเภทหลัก ตามลักษณะของลูกค้า คือ �) ลูกค้าทั �วไป 

(Non-Capitation) และ �) ลูกค้าในโครงการเหมาจ่าย (Capitation) 

อันประกอบด้วยลูกค้าโครงการประกันสังคม  ลูกค้าโครงการประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

     กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด �� 

ชั�วโมง โดยมีการให้บริการผู้ป่วยทุกสาขาโรค เพื�อตอบสนอง

ความต้องการของผู้มาใช้บริการเช่น แผนกศัลยกรรมกระดูก

และข้อ แผนกอายุรกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกกุมารเวช 

แผนกศัลยกรรมความงาม แผนกจักษุ แผนกหู คอ จมูก 

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกโรคผิวหนัง แผนกไต 

แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพ และแผนกระบบประสาท 

เป็นต้น สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มโรงพยาบาล

มีเตียงรองรับผู้ป่วยในจำนวน ��� เตียง โดยมีห้องพักผู้ป่วย

หลายประเภท เช่น �) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี�ยว ประกอบ

ด้วย ห้อง GRAND VIP ห้อง VIP  ห้อง Deluxe  และห้อง 

Standard �) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่ ประกอบด้วย ห้อง 

VIP Corner   และ ห้อง Standard �) ห้องพักผู้ป่วยประเภท

พิเศษ � เตียง ประกอบด้วย ห้อง VIP Corner   และ ห้อง 

Standard �) ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม � เตียง �) ห้องพัก

ผู้ป่วยหนัก (ICU) และ �) ห้องเด็กอ่อน
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 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการให้บริการศูนย์เฉพาะทางหลายด้าน เช่น ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  

ศูนย์ศัลยกรรมทั�วไปและศัลยกรรมผ่านกล้อง  ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน  ศูนย์ทันตกรรม  ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ศูนย์ไตเทียม  

ศูนย์สุขภาพและความงามไทย-ฟิลอส และมีห้องผ่าตัดระบบ Positive Pressure ปราศจากเชื�อโรค ฝุ่นละออง และความชื�น 

���% ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดข้างเคียงอาทิ นครปฐม ราชบุรี 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม มีห้องผ่าตัดแบบ Positive Pressure ปราศจากเชื�อโรค ฝุ่นละออง และ

ความชื�น ��� % ตามมาตรฐานระดับสากล และมีความทันสมัยที�สุดแห่งหนึ�งในย่านฝั�งธนบุรี นอกจากนี� ยังมีการ

ให้บริการผ่าตัดส่องกล้อง ศูนย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

เพื�อความงาม ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร และการให้บริการลูกค้าต่างชาติ โดยมีการทำการตลาดในประเทศต่างๆ

ทั�งในภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศและแห่งเดียวในจังหวัด

สมุทรสาครที�ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากกลุ่มลูกค้า

ดังกล่าว เนื�องจากตั�งอยู่ในย่านโรงงานที�มีลูกจ้างต่างด้าวอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น นอกจากนี� โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

 สมุทรสาคร ยังมีคลินิกที�แม่สอด จังหวัดตาก  เพื�อให้บริการแก่ลูกค้าคนไทยและพม่า

 นอกจากนี� กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังมีรายได้จากการให้เช่าพื�นที�ของโรงพยาบาลด้วย โดยได้คัดเลือก

ร้านค้าที�เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าโรงพยาบาลมาเช่าพื�นที�บริเวณอาคาร เช่น ร้าน S&P และ

ร้าน �-�� ในขณะที�โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล สมุทรสาคร ให้เช่าพื�นที�ด้านหน้าโรงพยาบาลเป็นตลาด 

เพื�อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ทั�งสด และแห้ง โดยทำสัญญาเช่าพื�นที�กับร้านค้าเหล่านี�ระยะเวลา � ปี และสามารถ

ต่อสัญญาได้แบบปีต่อปี
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งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม

หนี�สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ค่าบริการ

รายได้รวม

กำไรสุทธิ

ข้อมูลที�เกี�ยวกับหุ้นสามัญ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

การบริหารสินทรัพย์และหนี�สิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย (วัน)

ระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี�ย (วัน)

ภาระหนี�และความสามารถในการชำระดอกเบี�ย

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี�ย

อัตรา EBITDA ��.�� ��.��
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จำนวนหุ้นสามัญที�ออกและชำระเต็มมูลค่า  (ล้านหุ้น)

มูลค่าตามบัญชีขั�นพื�นฐาน (บาท)

กำไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

อัตราส่วนทางการเงินที�สำคัญ

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

อัตราการเติบโตของรายได้จากการบริการ

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ

ความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)

อัตรากำไรขั�นต้น

�.��

�.��

(�.��)

(��.��)

��.��

�.��

�.��

�.��

(��.��)

��.��
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
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แนวโนมการตลาดและการแขงขัน

     ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย
มีการเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง  ส่วนหนึ�งมาจากภาครัฐได้มีการ
ขยายความคุ้มครองในโครงการประกันสังคม โครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า  โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  และ
โครงการการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในขณะเดียวกัน   กลุ่มผู้ให้บริการภาคเอกชนได้ปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันเพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยน
แปลงพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพรวมถึงการเพิ�มขึ�นของกลุ่ม
ลูกค้าชาวต่างชาติตามการผลักดันโดยภาครัฐให้เป็น Medical
Hub of Asia หรือศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย

     เพื�อรองรับนโยบายดังกล่าว กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ  
ได้ผสมผสานจุดขายเฉพาะด้านขึ�นมา เพื�อปรับภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลให้มีความชัดเจนยิ�งขึ�น  และสร้างความเชี�ยวชาญเฉพาะ
ด้านขึ�นมาเป็นกลยุทธ์การแข่งขันใหม่  การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจและการประกอบธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาล
( Chain Hospital )   ที�สามารถดำเนินการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   เพื�อการบริหารต้นทุนและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และขยายฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่  รวมถึงการเพิ�มมาตรฐาน
การให้บริการ  เครื�องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ด้วยเทคโน
โลยีที�ก้าวหน้า  และความสามารถของบุคลากร  รวมทั�งการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มโรงพยาบาลเป็นที�รู้จักกว้างขวางขึ�น และ
การจัดกิจกรรมเพื�อสังคม เช่น  การออกหน่วยแพทย์เคลื�อนที�เพื�อ
ดูแลชุมชนที�ประสบอุทกภัย  โครงการจิตอาสามอเตอร์ไซค์กู้ชีพ
โครงการเด็กอ้วน  โครงการ Clean Food Good Taste โครงการ
บรรยายให้ความรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน

ลักษณะลูกค้า :  ลูกค้าปัจจุบันของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ
แบ่งออกเป็น � ประเภทหลัก  คือ  กลุ่มลูกค้าทั�วไป  และกลุ่ม
ลูกค้าโครงการภาครัฐ 

         �) กลุ่มลูกค้าทั�วไป (Non-Capitation) :  ซึ�งมีทั�งที�อาศัย
อยู่หรือมีสถานที�ทำงานบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลและที�อยู่นอก
พื�นที�โรงพยาบาลแต่มีความเชื�อถือและศรัทธาแพทย์ของกลุ่ม
โรงพยาบาล  โดยเฉพาะด้านโรคกระดูกและข้อ  รวมถึงลูกค้า
ประเภทคู่สัญญาที�เป็นพนักงานบริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ
หรือลูกค้าของของบริษัทประกัน  ที�หน่วยงานต้นสังกัดทำสัญญา
ไว้กับโรงพยาบาล นอกจากนี�ยังมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ จากแถบ

ตะวันออกกลาง อาเซียน  และรัสเซียที�เดินทางมาใช้บริการ
รักษาพยาบาล และศัลยกรรมความงาม

     สำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ  ซึ �งเป็นกลุ่มรายได้
เหมาจ่ายและราคาถูกกำหนดโดยนโยบายของภาครัฐ   จึงใช้การ
บริหารต้นทุน  และทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน   เพื�อให้
ผู้ประกันตนดูแลสุขภาพตนเอง  และทำให้ต้นทุนการรักษา
พยาบาลลดลง

การบริการที �มีคุณภาพในราคาที �แข่งขันได้:    กลุ ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  มุ่งเน้นในเรื�องงานบริการ  โดยการวางระบบงาน
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ที�จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ระบบ
สมาชิกสัมพันธ์เพื�อให้เกิดการเข้ารับบริการอย่างต่อเนื�อง  และการ
สร้างสรรค์บริการเพื�อสร้างประสบการณ์ที�ประทับใจให้ลูกค้า ในราคา
ที�เหมาะสมและแข่งขันได้  

         �) กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) :  ผู้ป่วยที�
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้สิทธิเหมาจ่ายราย
หัวต่อปี ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม  กลุ่มลูกค้า
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว 

ด้านการแพทย์:  กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้ความสำคัญ
ในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี�ยวชาญ ที�มีความรู้ ประสบการณ์
และความเชี�ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา  เพื�อพร้อมให้บริการ
แก่ผู้ป่วยตลอด �� ชั�วโมง รวมทั�งยังมีคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที�
ที�มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสายงาน  เพื�อประโยชน์สูงสุด
ในการช่วยเหลือดูแลผู้มารับบริการ รวมถึงเครื�องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที�ทันสมัยและครบวงจร  เพื�อเพิ�มความสามารถ
ในตรวจวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นยำ 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์:  งานประชาสัมพันธ์เป็น
วิธีหนึ�งในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนในความ
สามารถและมาตรฐานการให้บริการที�มีคุณภาพของกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  โดยมีการจัดโครงการสร้างความผูกพันกับ
ชุมชนเช่น  โครงการ “จิตอาสามอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” โครงการ ส่งเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ โครงการให้ความรู้สุขภาพใน
โรงเรียน โครงการ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” การออกหน่วยแพทย์
เคลื�อนที�ให้บริการในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เป็นต้น
     นอกจากนี� ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ในระดับชาติ เพื�อทำให้
ชื�อเสียงและความเชี�ยวชาญของโรงพยาบาลได้เป็นที�รู้จักและคุ้นเคย
ต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดยวิธีการต่างๆ เช่น

นโยบายดานการตลาด



จัดทำพ็อคเก็ตบุ๊คสุขภาพ จำนวน ��,��� เล่ม ในชื�อ 
“กูรูสุขภาพ: ความลับสุขภาพดี”และขึ�นทะเบียนหนังสือ
ทางหอสมุดแห่งชาติ โดยได้รวบรวมความรู้ปัญหาสุขภาพ
และโรคต่างๆ กว่า �� เรื�อง

0
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การใช้สื�อกระแสหลักและกระแสรอง เพื�อประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาลสมำ
เสมอ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ�น และสื�อโทรทัศน์

การให้ความรู้แก่ชุมชนในหลายๆโครงการ เช่น การส่งแพทย์
ผู้มีความเชี�ยวชาญเข้าร่วมรายการวิทยุ จ.ส.���  สถานีวิทยุ

การศึกษา FM. �� MHz. และสถานีวิทยุ FM.��� MHz. และ
วิทยุชุมชน � คลื�นเป็นต้น

การทำกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิโรคข้อ
ในพระบรมราชูปถัมภ์  และส่วนราชการต่าง ๆ

การจัดทำวารสาร V care รายไตรมาส เพื�อจัดส่งให้กับลูกค้า
ของกลุ่มโรงพยาบาล ห้องสมุดโรงเรียน สถานประกอบการ

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย: โรงพยาบาล
มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายประเภท ทั �งการขายตรง
โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเงินสด  ประกันชีวิต  บริษัทคู่สัญญา  และการ
ขายเหมาจ่ายผ่านส่วนราชการ เช่น กรณีของผู้ป่วยประกันสังคม 
การจัดทำโครงการเพื�อสังคม:  โรงพยาบาลได้ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบและตอบแทนสู ่สังคม ในฐานะที �เป็น
องค์กรหนึ�งที�ให้การดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและ
ดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ  เป็นปัจจัยช่วยให้โรงพยาบาล
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน   เช่น

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
         �. การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ :  คณะแพทย์
พยาบาล บุคลากร เป็นทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจ การสรรหา
คณะแพทย์ จะผ่านความสัมพันธ์ที�ดีกับสถาบันผลิตบุคลากรทาง
การแพทย์ และผ่านการให้ทุนนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี� กลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังได้มีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื�อเป็นสถาบันผลิต
พยาบาล  และเพื�อการแลกเปลี�ยนทางวิชาการร่วมกันในส่วนของ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล  กลุ่มโรงพยาบาลได้คัดเลือกจากผู้จบ
หลักสูตรจากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย)  เข้าทำงาน
กับโรงพยาบาลภายในกลุ่มต่อไป 
         �. การจัดหายาและเวชภัณฑ์ :  การจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของโรงพยาบาล คณะ
กรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด  ซึ�งประกอบด้วย  แพทย์
พยาบาล เภสัชกร ฝ่ายจัดซื�อและผู้มีส่วนเกี�ยวข้องกับการใช้ยา
คณะกรรมการจัดซื�อกลางจะทำการพิจารณาเปรียบเทียบทั�งใน
ด้านคุณภาพ ราคา ปริมาณ และความน่าเชื�อถือของผู้แทน
จำหน่ายแต่ละราย ก่อนดำเนินการสั�งซื�อ  

         �. การจัดหาเครื�องมือทางการแพทย์ :  คณะกรรมการ
เคร ื �องมือแพทย์จะเป็นผู ้พ ิจารณาความเหมาะสมของ
เครื�องมือ  คณะกรรมการจัดซื�อจะพิจารณาเปรียบเทียบทั�งใน
ด้านคุณภาพ  ราคา  การบริการจัดส่ง  การบริการหลังการขาย
และความน่าเชื�อถือของผู้แทนจำหน่ายแต่ละราย ก่อนดำเนิน
การสั�งซื�อ โดยที�ผ่านมา จะพิจารณาจัดซื�อจากในประเทศและ
ต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศทั�งหมด 

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

  �) โครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข  
       � ประการบริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื�อเพิ�มพูน
        ความสุขในด้านต่างๆให้แก่พนักงาน � ด้าน 
 �) จัดโครงการ Retraining จิตอาสามอเตอร์ไซค์กู้ชีพร่วม
      กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื�อให้สมาชิกโครงการจิตอาสา
      มอเตอร์ไซค์กู้ชีพได้พัฒนาความรู้และคุณภาพการช่วย
      เหลือผู้ประสบภัยจราจร 
�) กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมกับมูลนิธิโรคตับจัดงาน
     เรารักตับ เพื�อให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรีให้กับประชาชน
     ทั�วไป 

�) จัดทำโครงการ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" (Clean   
     Food Good Taste) ในสถานประกอบการ 
�) จัดโครงการ "รู้ทันเอดส์ ปลอดภัย วัยทำงาน" ในสถาน
     ประกอบการ เพื�อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจ   
     และรู้จักป้องกันโรคเอดส์ 

�) กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ จัดโครงการ การวางแผน
     ครอบครัวผู้ประกันตนหญิง 
�) กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ จัดโครงการ การส่งเสริมสุขภาพ
     ป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมแก่พนักงาน
�) จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB 
�) จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื�องสุขภาพในโรงเรียนและ
     สถานประกอบการ 
��) กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานในสถาน
       ประกอบการ 

��) ร่วมโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ�งแวดล้อมร่วมกับเทศบาล
       อ้อมน้อย
��) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื�อง (CQI) ปี ����

��) กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯได้กำหนดเป้าหมายการดูแล
       ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย Patient Safety Goal โดยนำหลัก
       การ SIMPLE 
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ปจจัยความเสี่ยง
     บริษัทฯ มีการบริหารความเสี�ยงทางธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล

ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk management 

Committee) เพื�อรายงานความเสี�ยงและติดตามผลการบริหาร

จัดการความเสี�ยง  และติดตามดูแลการดำเนินการให้เป็นไป

ตามแผนงาน เพื�อช่วยให้ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากทั�งปัจจัย

ภายในและภายนอก มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และควบคุมให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ ตามนโยบายบริษัทฯ 

ที�ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี�ยงให้ทันต่อ

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ทั�งภายใน

และภายนอกองค์กรที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

�. ความเสี�ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที�เพิ�ม

สูงขึ�น

     ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้ม

เพิ�มสูงขึ�นตลอดมา นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนใน

ระดับเดียวกันกับบริษัทแล้ว บริษัทยังต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชน

ระดับล่าง  และโรงพยาบาลภาครัฐที�เริ�มขยายการบริการนอกเวลา

ในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลา  นอกจากนี�ในระยะเวลาที�ผ่านมา

ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐมีการ

ขยายการลงทุนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ�ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันและคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไป

ทั�งในระยะใกล้และระยะกลาง บริษัทจึงต้องมีการปรับปรุงและ

พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที�ทันสมัยเพื�อขยายฐานลูกค้า บริษัทจึงอาจได้รับ

ผลกระทบจากการแข่งขันที�สูงขึ�นดังกล่าวและเพื�อคงความสามารถ

ในการแข่งขันบริษัทอาจต้องลงทุนเพิ�มเติมอย่างมีนัยสำคัญ

ในเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื�องมือทางการแพทย์ที�ทันสมัย

รวมทั�งการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อสนับสนุน

และรองรับการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัท

�. ความเสี�ยงจากการขาดแคลนที�ไม่สามารถรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์หรือผู้บริหารสำคัญไว้ได้

     อย่างไรก็ตามเนื�องจากกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล

เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดกลางและมีการสนับสนุนงบประมาณ

ในด้านการศึกษาและวิจัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื�อง

เพื�อเป็นการเพิ�มความชำนาญเฉพาะทางและเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้เพื�อเพิ�มพูนความรู้ทางวิชาการแพทย์ในด้านต่างๆ อีกทั�ง

บริษัทยังมีมาตรการในการกำหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมเมื�อ

เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื�นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื�นเพื�อรักษาและดึงดูดบุคลากร

ทางการแพทย์ที�มีความชำนาญซึ�งอาจส่งผลต่อต้นทุนในการ

     ปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศประสบปัญหาการขาด

แคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยการผลิตบุคลากรทางการ

แพทย์ต้องพึ�งพาภาครัฐเป็นหลักและที�ผ่านมาจำนวนบุคลากร

ทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้บริษัทต้อง

�. ความเสี�ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง

     เนื�องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นการให้บริการด้าน

การแพทย์ซึ�งเกี�ยวเนื�องถึงชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการ บริษัท 

และโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทจึงมีความเสี�ยงในการถูก

เรียกร้องค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริการทางการแพทย์

ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อชื�อเสียงและความเชื�อมั�นของผู้รับบริการที�มี

ต่อบริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่าย นอกจากนี�พระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ����  ซึ�งกำหนดระบบวิธีพิจารณา

คดีที�เอื�อต่อการใช้สิทธิ�เรียกร้องของผู้บริโภค  กล่าวคือ ผู้บริโภค

ที�ได้รับความเสียหายจะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว

โดยคุ้มครองสิทธิ�ของผู้บริโภคที�จะใช้สิทธิทางศาลซึ�งทำให้มีแนวโน้ม

ว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี�อาจถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหาย

จากการบริการทางการแพทย์โดยผู้รับบริการเพิ�มมากขึ�น

     เพื�อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องดังกล่าวที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต 

โดยปกติแพทย์หรือคณะแพทย์จะทำการ  ตรวจรักษาอย่างละเอียด

รอบคอบ เพื�อกำหนดแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายที�เหมาะสม 

รวมถึงการประเมินความเสี�ยง ข้อดี – ข้อเสียจากการรักษาแต่ละ

แนวทางเพื�อให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยรับทราบข้อมูล และในกรณี

ที�จำเป็นต้องผ่าตัดรักษา โรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ป่วยเซ็นให้ยินยอม

ให้รักษาตามอาการของโรคก่อนดำเนินการ  อีกทั�งบริษัทยังมีแผนก

ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที�รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มา

ใช้บริการ โดยมีคณะกรรมการความเสี�ยงร่วมพิจารณา วิเคราะห์

ประเมินสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขป้องกัน

ดำเนินงานของบริษัท



�. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานหรือ

   กฎระเบียบต่างๆที�ใช้กับบริษัทในอนาคต

     การประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ซึ�งเป็นกฎหมายที�มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ

สาธารณสุขและมีเป้าหมายเพื�อชดเชยความเสียหายที�เกิดขึ�น

ให้แก่ผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด

รวมทั�งการกำหนดให้มีการจัดตั�งกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการ

รับบริการสาธารณสุขเพื�อใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย                  

ซึ�งสถานพยาบาลมีหน้าที�ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราตามที�คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด ดังนั�นบริษัท

ไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆหรือการ

ประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่หรือการกำหนดนโยบาย

ใหม่ที�เกี�ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะไม่ส่งผล

กระทบต่อผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
     อย่างไรก็ตามบริษัทและโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท

ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล(HA)โดยดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางภายใต้

ระบบ HA ที�กำหนด ให้มีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษา

ผู้ป่วย การกำกับดูแล ความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม รวมถึง

ครอบคลุมความเสี�ยงในด้าน ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ�งความเสี�ยง

เกี�ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลซึ�งเป็น

การควบคุมความเสี�ยงจากการรักษาพยาบาล (Clinical Risk) 

ที�มีความรัดกุมกำหนดให้มีหน่วยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายกฎเกณฑ์และระเบียบที�เกี�ยวข้องกับสุขภาพ และ

สิ�งแวดล้อม (Compliance Monitoring) ซึ�งการดำเนินการต่างๆ 

ดังกล่าวอาจช่วยลดผลกระทบที�อาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลง

กฎหมายเกี�ยวกับสุขภาพและสิ�งแวดล้อมได้

�. ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

    และเวชภัณฑ์
     ปัจจัยที�มีความสำคัญมากประการหนึ�งสำหรับการให้บริการ

รักษาพยาบาลคือการจัดหาและมีไว้ซึ�งผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

ที�มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการให้บริการซึ�งบริษัทจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ในประเทศไทยมีจำนวนไม่มาก

บริษัทได้สั�งซื�อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่

จำนวน � ราย บริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการพึ�งพา ผู้จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่ออำนาจต่อรอง

หรือต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทและอาจส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจฐานะการเงินผลการดำเนินงานและโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัท

     บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั�นไม่ได้

เป็นผู้ผลิต ซึ�งบริษัทสามารถที�จะสั�งซื�อยาจากผู้ผลิตโดยตรงได้  หรือ 

จากบริษัทจัดจำหน่ายรายอื�นๆ แทน
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�.  ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 
     กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันหลายรายการ 

ซึ�งรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกี�ยวข้องกับบริษัทที�เกี�ยว

โยงกันโดยมีผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจ 

ร่วมกันกับกลุ่มบริษัทฯ (เรียกรวมว่า“กลุ่มที�มีความเกี�ยวโยงกัน”)   

ปัจจุบันการเข้าทำรายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที�มี 

ความเกี�ยวโยงกันนั�น  ส่วนใหญ่เป็นรายการที�เกี�ยวเนื�องกับ 

การดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ อาทิเช่น  

การให้บริการ  การกู้ยืมระหว่างกัน เป็นต้น 

     อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี�ยงดังกล่าว 

และดำเนินมาตรการป้องกันความเสี�ยง โดยได้กำหนดแนวทาง

ในการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าทำรายการระหว่างกัน 

และมีนโยบายในการดำเนินงานที�ชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส  

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันทุกรายการ รวมทั�งมีการกำหนด

ราคาและเงื�อนไขของรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

ที�กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ที�มีลักษณะรายการเทียบเท่ากัน นอกจากนี� บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการเข้าทำรายการระว่างกันจะเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและโปร่งใส เช่น  การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมิน

ราคาจากภายนอก การขออนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

เป็นต้น ทั�งนี� จากการที�กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินนโยบายที�เกี�ยวข้อง

กับรายการระหว่างกันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื�อง จึงทำให้ทุกฝ่าย

มั�นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง

กับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

�. ความเสี�ยงเกี�ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

     เนื�องจากการให้บริการการรักษาพยาบาลของบริษัทเป็นการ

ให้บริการก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล บริษัทจึงมี

ความเสี�ยงในการที�อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล

จากผู้ป่วยได้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายใน

การบริหารจัดการเพื�อลดความเสี�ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินค่ารักษาพยาบาล เช่น ในกรณีที�การรักษาพยาบาลมีแนวโน้มที�จะ

มีค่าใช้จ่ายสูง (และมิได้เป็นกรณีฉุกเฉิน) บริษัทจะประเมินราคา

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลเพื�อให้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทราบถึงค่ารักษาพยาบาลโดยประมาณและชำระเงินมัดจำก่อน

การรักษาและการทยอยชำระค่ารักษาพยาบาล (สำหรับกรณีที�

เป็นผู้ป่วยที�รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง) ตลอดจนการ

กำหนดนโยบายในการให้เครดิตการชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท

คู่สัญญาอย่างระมัดระวังโดยจะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะ

การเงินของบริษัทคู่สัญญาก่อนพร้อมทั�งทบทวนผลการติดต่อของ

บริษัทดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้บริษัทมีความเสี�ยงต่ำ

เกี�ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
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- ประธานกรรมการบริษัทวนดุรงค์วรรณรศ.ดร.นพ.วิชัย

ผศ.พญ.สายสุณี            วนดุรงค์วรรณ - รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการและผู้บริหาร

ขอมูลการดำรงตำแหนงของผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของ 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ในบริษัทยอย 

 - ประธานกรรมการบริษัท
 - ผู้อำนวยการ  - 

- รองประธานกรรมการบริษัท
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นพ.พงษ์ศักดิ�            วัฒนา  - กรรมการบริษัท
 - รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
 - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
 - ผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการบริษัท

นพ.มงคล            วณิชภักดีเดชา  - กรรมการบริษัท
 - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
 - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   กรรมการและผู้บริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรม
ความงามและเลเซอร์ iSKY

 - กรรมการบริษัท
 - ผู้อำนวยการ

นางสาววิลาวรรณ            วนดุรงค์วรรณ  - กรรมการบริษัท

 - ประธานกรรมการบริษัท

 - กรรมการบริษัท
- รองประธานกรรมการบริษัท

 - กรรมการบริษัท

 - กรรมการบริษัท

นายวิระ              มาวิจักขณ์  - กรรมการบริษัท
 - กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   กรรมการและผู้บริหาร

นายสุรินทร์            เปรมอมรกิจ  - กรรมการบริษัท
 - กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   กรรมการและผู้บริหาร

นพ.ปราชญ์            บุณยวงศ์วิโรจน์  - กรรมการบริษัท
 - กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

-- -นายวิสุทธิ�            มนตริวัต  - กรรมการบริษัท
 - กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

ณ  31  ธันวาคม 2555

ทุนจดทะเบียน ��.� ล้านบาท
(ถือหุ้น  ��.��% ของทุนจดทะเบียน)

ทุนจดทะเบียน �.� ล้านบาท
(ถือหุ้น  ��.��% ของทุนจดทะเบียน)

ทุนจดทะเบียน ��� ล้านบาท
(ถือหุ้น  ��.��% ของทุนจดทะเบียน)
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โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
รายละเอียดเกี�ยวกับทุนจดทะเบียน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

 รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนที�เรียกชำระแล้ว �� รายแรก ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
จำกัด (มหาชน)  ณ  วันที� �� ธันวาคม  ����   ตามที�ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี�          

รายชื�อผู้ถือหุ้น ลำดับ จำนวนหุ้น ร้อยละ
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กลุ่มวนดุรงค์วรรณ�

�

�

- ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

- พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

- พญ.พัฎ โรจน์มหามงคล

- น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ

- นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

- รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ

- ทันตแพทย์ สมศักดิ� โอภาเจริญสุข

- น.ส.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ

- ดร.วิชา วนดุรงค์วรรณ

- นางพรเพ็ญ วนดุรงค์วรรณ

นายสมชาย  วิจิตรแสงรัตน์

ทันตแพทย์หญิงวรัญญา  สุชิตวาส

��,���,���

�,���,���                                �.��

�.��

บริษัท ทุนจดทะเบียน (บาท ) ทุนชำระแล้ว จำนวน (หุ้น)

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สายวิชัยพัฒนา  จำกัด

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา  จำกัด       ���,���.��               ���,���.��                        ��,���.��

���,���,���.��          ���,���,���.��             ���,���,���.��

 ���,���,���.��           ���,���,���.��  ��,���,���.��
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รายชื�อผู้ถือหุ้น ลำดับ จำนวนหุ้น ร้อยละ
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นายเต็มใจ  สุวรรณทัต�

�

�

�

�

��

��

น.ส.สมบูรณ์  ธรรมเถกิงกิจ

น.ส.ทิพวรรณ  สุขสมบูรณ์

กลุ่มปาจรีย์

- นางมณฑา ปาจรีย์

- น.ส.นงเยาว์ ปาจรีย์

นางสุณีย์  จ้อยจำรัส

นายสารเนตร์  ไวคกุล

นายวัลลภ  สำราญเวทย์

นายพลภัทร  จันทร์วิเมลือง

น.ส.สิรอักษร  กฤษดาธานนท์

รวม

ผู้ถือหุ้นรายอื�นๆ

���,���,���

���,���,��� ���.��

���,���,���                                  ��.��

��.��

รวมทั�งสิ�น

�. รศ.ดร.นพ.วิชัย               วนดุรงค์วรรณ              ประธานกรรมการ

�. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ              รองประธานกรรมการ

�. นพ.พงษ์ศักดิ�  วัฒนา               กรรมการ

�. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา             กรรมการ

�. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ             กรรมการ

�. นายวิระ  มาวิจักขณ์             กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

�. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

�. นายวิสุทธิ�  มนตริวัต              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

�. นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

��. ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ             เลขานุการ

�.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

     มีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที�จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั�งพนักงาน

และชุมชนในพื�นที�ที�บริษัทดำเนินการอยู่  และเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั�งงบประมาณร่วมกับฝ่ายบริหาร ปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริษัท  ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มีรายชื�อดังนี�

โครงสรางการจัดการองคกร 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  ดังนี�
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ขอบเขตหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท
 �. ดูแลและจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื�อให้

เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย  ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื�องที�ต้อง

ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น  เรื�องที�

กฎหมาย กำหนดให้ต้องได้มติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ

รายการที�เกี�ยวโยงกันและการซื�อหรือขายสินทรัพย์ที�สำคัญตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที�หน่วยงานราชการอื�น ๆ กำหนด 

เป็นต้น

 �.  จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ให้อยู่ในระดับที�เหมาะสม  โดยให้ความสำคัญต่อสัด
ส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท ฯ ด้วย
 �.  ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื�อให้
คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที�จะทำให้สามารถ
ปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที�และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

 �.  ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื�องที�มีสาระสำคัญ  
ได้แก่  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณ  การลงทุนในโครงการ
ที�ไม่มีในงบประมาณประจำปี  โครงสร้างการบริหาร อำนาจ
การบริหารนโยบายเกี�ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  การทำ
ธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  
หนี�สิน  สถานภาพ  การประกอบธุรกิจและชื�อเสียงของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  รวมถึงรายการ
อื�นใดที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที�กฎหมายกำหนด
 �.  กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที�ได้รับอนุมัติ
 �.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามที�กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. ���� (รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงประกาศ  ข้อบังคับ  
และ / หรือ ระเบียบที�เกี�ยวข้อง  ในกรณีที�ตำแหน่งกรรมการว่าง
ลงเพราะเหตุอื�นนอกจากการออกตามวาระ  รวมทั�งพิจารณา
อนุมัติแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย
 �.  พิจารณาแต่งตั�งและกำหนดบทบาทหน้าที�ของ
คณะกรรมการชุดย่อย  ดังต่อไปนี�
       �.�  จัดตั�งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและความจำเป็น  เพื�อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเป็นต้น
                        �.�  พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�น
 �.  ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อย
ตามสิทธิ�อย่างเป็นธรรม  รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเป็นธรรม

 �.  ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที�ชัดเจนและ
โปร่งใส  เกี�ยวกับการทำรายการระหว่างกัน  ระหว่างบริษัทฯ  และ
บริษัทย่อยกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน  เพื�อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ  รวมทั�งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมำเสมอ
 ��.  พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการ
ที�มีอำนาจลงลายมือชื�อผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
 ��.  จัดให้มีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที�เชื�อถือได้  รวมทั�งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั�ง
ให้ความเห็นชอบต่อการเปลี�ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที�มี
นัยสำคัญเกี�ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
 ��.  อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี�จะกระทำได้ก็
ต่อเมื�อได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน  ทั�งนี�กำหนดให้รายการ
ที�กรรมการหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย  หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
ให้กรรมการที�มีส่วนได้เสียในเรื�องนั�น  ไม่มีสิทธิ�ออกเสียงลงคะแนน
ในเรื�องนั�น
       ��.�  เรื�องที�กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที�ประชุม
ผู้ถือหุ้น
       ��.�  การทำรายการที�กรรมการมีส่วนได้เสีย  และอยู่
ในข่ายที�กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น
 ��. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�ง
หรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ�งแทน
คณะกรรมการก็ได้  ทั�งนี�  การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่
รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที�ทำให้กรรมการ
หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที�ตนเอง
หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย  รวมทั�งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที�ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการทำรายการที�เกี�ยวโยงกัน  และการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ที�สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในเรื�องดังกล่าว
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คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที�  �� ธันวาคม ����  มีรายชื�อ
ดังนี�
�. นายวิระ   มาวิจักขณ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ
�. นายสุรินทร์   เปรมอมรกิจ    กรรมการตรวจสอบ
�. นายวิสุทธิ�   มนตริวัต     กรรมการตรวจสอบ
�. นพ.ปราชญ์   บุณยวงศ์วิโรจน์   กรรมการตรวจสอบ
�. นางสาวขวัญยืน  สุขสมโภชน์    เลขานุการ

�.  โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ การของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื�อให้มีการแก้ไขรายการหรือ
กิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
       • รายการที�เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
       • การทุจริตหรือรายการที�ไม่ปกติ หรือการบกพร่อง
อย่างมีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
       • การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 �.  สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและต้องเปิดเผยอย่างเพียงพอ  โดย
การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที�รับผิดชอบ
จัดทำรายงานทางการเงินทั�งรายไตรมาสและประจำปี
 �.  สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal  Control)  และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit)  ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�งโยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้า
งาน  ตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยว
กับการตรวจสอบภายใน
 �.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายที�เกี�ยว
ข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 �.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั�งบุคคลที�มีความ
เป็นอิสระเพื�อทำหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  เพื�อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท  เพื�อขอรับการแต่งตั�งจากที�ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้น  รวมทั�งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละครั�ง
 �.  มีอำนาจในการว่าจ้างที�ปรึกษาอิสระหากมีความ
จำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ฯ
 �.  พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ทั�งนี�  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 �.  ระหว่างการปฏิบัติงาน  หากคณะกรรมการตรวจ
สอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี�  ซึ�งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบ

กับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
       หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถ
แก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีสมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าว
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 �.  หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที�น่า
สงสัยเกี�ยวโยงกับกรรมการ  ผู้บริหารหรือบุคคลใด ๆ ซึ�งรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ละเมิดกฎหมาย  
และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า
ในการตรวจสอบเพิ�มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื�องต้น
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และผู้สอบบัญชีภายใน �� วัน นับจากวันที�ได้รับรายงานจากผู้
สอบบัญชี
 �.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ  โดยให้ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว  รายงานดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี�
       •  ความเห็นเกี�ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็น
ที�เชื�อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
       •  ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
       •  ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์  หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย
       •  ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี
       •  ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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 �.  ตรวจสอบและดำเนินการติดตามนโยบายและ
แนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที�
กำหนดไว้  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื�อต่อสภาพการ
ดำเนินธุรกิจ

ขอบเขตหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

       •  จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
       •  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตามกฏบัตร ( Charter )
       •  รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไป
ควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 ��.  ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายตามที�เห็นสมควรในการปฏิบัติงานตามขอบเขต 
หน้าที�และความรับผิดชอบ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร  หรือพนักงานของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อยที�เกี�ยวข้องมารายงาน  ให้ความเห็น  ร่วมประชุม  
หรือส่งเอกสารที�เห็นว่าเกี�ยวข้องและจำเป็น

�.  โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที�  �� ธันวาคม พ.ศ. ���� เพื�อบริหารงานตามการเจริญเติบโตและการขยายงานเพิ�มมากขึ�นดังนี�

�. ผศ.พญ.สายสุณี        วนดุรงค์วรรณ                ประธานกรรมการบริหาร

�. ดร.รัชฎา        ฟองธนกิจ                กรรมการบริหาร และเลขานุการ

�. นพ.พงษ์ศักดิ�         วัฒนา                รองประธานกรรมการบริหาร 

�. นายศักดา                   ตั�งจิตวัฒนากร                               กรรมการบริหาร

�. นพ.มงคล        วณิชภักดีเดชา               กรรมการบริหาร

�. นายประหยัด        ครองอภิรดี                              กรรมการบริหาร

�. พญ.สุนีย์        ธีรการุณวงศ์                              กรรมการบริหาร

 �.  วางแผนและกำหนดนโยบาย  ทิศทาง  กลยุทธ์  
แผนงาน  และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน
หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ให้สอด
คล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด  
เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 �.  วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ  งบประมาณ
ประจำปี  และอำนาจการบริหารในสายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย  เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
รวมทั�งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี  การแก้ไข 
เปลี�ยนแปลง  เพิ�มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ในกรณี
ที�มีความจำเป็นเร่งด่วน  และให้นำเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรม
การบริษัทเพื�อทราบต่อไป

           �.  ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ที�กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนงานธุรกิจที�ได้รับ
อนุมัติ
 �.  พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย  เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 �.  กำหนดรายละเอียดของการคัดเลือก  การฝึกอบรม  
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย
รวมทั�งกำหนดสวัสดิการพนักงาน  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ประเพณีปฏิบัติ   และสอดคล้องกับกฎหมายที�ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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 �.  ปฏิบัติหน้าที�อื�น ๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
     ทั �งนี �   อำนาจการบริหาร  ตลอดจนการมอบอำนาจ
แก่บุคคลอื�นที �กรรมการบริหารเห็นสมควร   จะไม่รวมถึง
อำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที�ตนเอง
หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องซึ�งอาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย 
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใด  ขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  หรือรายการที�ไม่อยู่ภายใต้การ
ดำเนินธุรกิจปกติทั�วไปของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ซึ�งการ
อนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ  เพื�อพิจารณา
และอนุมัติตามที�ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที�เกี�ยว
ข้องกำหนด

 �.  กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความ
เสี�ยงโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ�งครอบคลุมถึง
ความเสี�ยงด้านการเงิน ความเสี�ยงด้านธุรกิจและการตลาด 
ความเสี�ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี�ยงอื�นๆที�จะมีผล
กระทบต่อการดำเนินงานและชื�อเสียงของบริษัทฯและบริษัทย่อย
เป็นต้น เพื�อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

�.  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

      คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ณ วันที�  �� ธันวาคม 
����  มีรายชื�อดังนี�
      �. นพ.พงษ์ศักดิ�      วัฒนา                   ประธาน
      �. นายศักดา      ตั�งจิตวัฒนากร    กรรมการ
      �. นพ.มงคล      วณิชภักดีเดชา    กรรมการ
      �. พญ.สุนีย์      ธีรการุณวงศ์    กรรมการ
      �. นายประหยัด      ครองอภิรดี    กรรมการ
      �. ดร.รัชฎา            ฟองธนกิจ              กรรมการ
                                                                และเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง

 �.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
บริหารความเสี�ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที�กำหนด
 �.  รายงานการดำเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ  และในกรณีที�มีเรื�องสำคัญซึ�ง
กระทบต่อบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ  ซึ�งต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาโดยเร็ว
 �.  ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายตามที�เห็นสมควร

   �.  กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี�ยงและเพดานความ
เสี�ยงที�บริษัทฯและบริษัทย่อยยอมรับได้
 �.  พิจารณาความเสี�ยงที�สำคัญของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย  และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี�ยง
ให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้
 �.  ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั�งปรับปรุงแผน
การดำเนินงาน เพื�อลดความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง และเหมาะสม
กับภาวการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

�. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการและผู้บริหาร
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที�  �� 
ธันวาคม  ����  มีรายชื�อดังนี�

          �. พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธาน
          �. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการ
          �. นายวิระ  มาวิจักขณ์ กรรมการ
          �. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการ
            �.  น.ส.สิริรัตน์ ชุมแวงวาปี เลขานุการ

 �.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวน
การที�ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และบริษัทย่อยในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯเพื�อพิจารณาอนุมัติ
 �.  พิจารณาเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 
เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที�มีตำแหน่งดังกล่าว
ว่างลง หรือสิ�นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง

ขอบเขตหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 �.  กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติ
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 �.  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึง
เบี�ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้อง
อื�นๆและเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติ
 �.  จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที�สำคัญและ
ให้มีการทบทวนอย่างสมำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของ
ตำแหน่ง สรรหาและพัฒนา เพื�อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร
ที�มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื�นที�ตรง
ตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

�. รศ.ดร.นพ.วิชัย   วนดุรงค์วรรณ  

��. นพ.ปราชญ์   บุณยวงศ์วิโรจน์

�. ผศ.พญ.สายสุณี   วนดุรงค์วรรณ 

�. นพ.พงษ์ศักดิ�   วัฒนา

�. นายบุญมี   ศรีธระชิยานนท์  

�. นพ.สุรพล   โล่ห์สิริวัฒน์

�. นพ.มงคล   วณิชภักดีเดชา

�. ดร.บังอร   เบ็ญจาธิกุล

�. นายวิระ    มาวิจักขณ์ 

�. นายสุรินทร์   เปรมอมรกิจ

��. นายวิสุทธิ�   มนตริวัต

รายชื�อคณะกรรมการ  การเข้าร่วมประชุม ค่าเบี�ยประชุม    

��/��

��/��

��/��

�/�

��/��

�/�

-

��/��

��/��

��/��

��/��

���,���.��

���,���.��

��,���.��

��,���.��

��,���.��

��,���.��

�/� ��,���.��

-

��,���.��

��,���.��

��,���.��

��,���.��

รวมค่าตอบแทนทั�งสิ�น                                     ���,���.��

ค่าตอบแทนของคณะตรวจสอบ 

�. นพ.ปราชญ์   บุณยวงค์วิโรจน์

�. นายวิระ    มาวิจักขณ์ 

�. นายสุรินทร์   เปรมอมรกิจ

�. นายวิสุทธิ�   มนตริวัต

รายชื�อคณะกรรมการ
 

การเข้าร่วมประชุม ค่าเบี�ยประชุม    

��/��

��/��

��/��

��/��

���,���.��

 ��,���.��

��,���.��

��,���.��

รวมค่าตอบแทนทั�งสิ�น                              ���,���.��

 �.  ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายตามที�เห็นสมควร

��. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ
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บริษัท ผูถือหุน และ นักลงทุน
     บริษัท ศรีว ิช ัยเวชวิว ัฒน์ จำกัด (มหาชน) เคารพใน
สิทธิของผู้ถือหุ้นที�จะได้รับข้อมูลที�จำเป็น เพื�อประเมินบริษัท
โดย เท่าเทียมกัน  ว่าจะสร้างความเจริญเติบโตยิ�งขึ�นให้ผู้ถือ
หุ้นอย่างไร  เพื�อให้ได้รับผลตอบแทนเพิ�มขึ�น  และจะเปิดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที�ถูกต้อง
ตามความจริง ตามที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ (ก.ล.ต.)กำหนด

ภาพสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที�ผ่านมา

  ปีผลประกอบการ     จำนวนหุ้น         มูลค่าหุ้นละ        ทุนจดทะเบียน            กำไรสุทธิ       จ่ายเงินปันผล/หุ้น

����         ��,���,���     �.��  ���,���,���.��            ��,���,���.��         �.���

����            ��,���,���    �.��  ���,���,���.��           ��,���,���.��        �.���

����        ��,���,���    �.��  ���,���,���.��           ��,���,���.��        �.���

����        ��,���,���    �.��  ���,���,���.��           ��,���,���.��        �.���

����        ��,���,���    �.��  ���,���,���.��           ��,���,���.��        �.���

����      ���,���,���    �.��  ���,���,���.��           ��,���,���.��        �.���

����      ���,���,���    �.��  ���,���,���.��           ��,���,���.��       �.���

การจ่ายเงินปันผล
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหัก
สำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กฎหมายกำหนด  โดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึ�นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน  เงื�อนไขและ
ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที�บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั�งข้อจำกัด
ทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต
ด้วย ทั�งนี� มติของคณะกรรมการบริษัทที�อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถูกนำเสนอเพื�อขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที�ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

(บาท) (บาท)

ราคาหุ้น
     จำนวนหุ้นที�จดทะเบียน  ��� ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ � บาท  
ทุนจดทะเบียน ��� ล้านบาท  ทุนที�ชำระแล้ว ��� ล้านบาท 
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

     การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นสิ�งที�สำคัญสำหรับบริษัท โดย
กรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการประชุมเพื�อรับฟังและ
ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงาน
ประจำปี Annual Report และแบบแสดงข้อมูลเพื�อให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที�สำคัญของบริษัท โดยบริษัท
ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD 

ก.การประชุมผู้ถือหุ้น

ข.รายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูล

ค.เว็บไซต์
     บริษัท นำเสนอผลประกอบการ บทบรรยาย รายงานประจำปี 
รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น ข่าวสารเกี �ยวกับบริษัท และ
กิจกรรมต่างๆในเว็บไซต์ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด 
(มหาชน) www.vichaivej.com เพื�อความสะดวกเท่าเทียมกัน
ในการค้นหาข้อมูลของทุกท่าน นอกจากนี� ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ตลอดจนเสนอเพิ�มวาระการประชุม และเสนอผู้ที�มีคุณสมบัติที�
จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที� บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด 
(มหาชน) จะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

ง.การติดต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

     ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท ได้ตามที�อยู่ ดังนี�
      บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ��/� หมู่ที� � 
ถนนเพชรเกษม ตำบลอ ้อมน ้อย อำเภอกระท ุ ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ����� โทร.�-����-���� ต่อ ����,���� 
โทรสาร.�-����-���� หรือทางอีเมล์ shares@vichaivej.com

 
ประเด็นต่างๆทั�งหมด  เพื�อจะเสนอคณะกรรมการทราบทุกเดือน  
ยกเว้นเป็นจดหมายที�ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งจะถูก
จัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

      เลขานุการบริษัทเป็นผู ้ร ับผิดชอบในการรับเอกสาร 
ที�ส่งถึงคณะกรรมการ และดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุด
ย่อยหรือกรรมการที�เกี�ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและ

จ.จดหมายข่าว (สื�อสัมพันธ์)

     บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื �อรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของบริษัท ผ่านการดำเนินงานสื�อมวลชนสัมพันธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ ทั�งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ ตลอดจน 
Website สาธารณะ และ Website ของบริษัท ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของบริษัท เช่น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การ                  
ให้ความรู้ทางการแพทย์  กิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมถึงกิจกรรม
ภายในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และการซื�อเวลาจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียงท้องถิ�น  � คลื�น  FM ���.�� MHz รายการ “ 
Happy Hour By Vichaivej ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา ��.�� – ��.�� น.  และ  FM ���.�� MHz 
รายการ “ คุยสบาย สไตล์วิชัยเวช ”  ออกอากาศทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ เวลา ��.�� – ��.�� น. นอกจากนั�นบริษัทยังมี
นิตยสารทางการแพทย์ ชื�อ “ V care ” ออกทุกไตรมาส เพื�อ
เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์และรายงานความก้าวหน้าของ
โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ
ในการให้ข้อมูลที�ถูกต้อง ครบถ้วนและรับฟังความเห็นของ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสมำเสมอ โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอความเห็นได้โดยตรงที�
สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ โทร.�-����-���� ต่อ ����,���� 
โทรสาร.�-����-���� หรือทางอีเมล์ shares@vichaivej.com
นอกจากนี� ได้มีแผนงานประจำปีให้มีช่องทางในการสื�อสารและ
กิจกรรมต่างๆระหว่างผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัท ดังนี�
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 ตามที�โรงพยาบาลได้เริ �มต้นโครงการ “จิตอาสา 
มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ขึ�นเป็นครั�งแรกเมื�อปี ����  ผลเป็นที�น่าพอใจ
อย่างยิ�ง เพราะได้รับความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายมอเตอร์ไซค์
กู้ชีพจากทางสถานีตำรวจภูธรโพธิ�แก้ว จังหวัดนครปฐม และ
สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  จากความ
สำเร็จในปีแรก ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล 
เดินหน้าโครงการ “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ”  เพื�อเพิ�มความ
เข้มข้นของเนื�อหาการฝึกอบรม โดยได้รับความสนับสนุนจาก
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ   ทั�งด้านสถานที�ของโรงเรียน  วิทยากรซึ�ง
เป็นนายตำรวจ  อบรมให้ความรู้การทำงานเป็นทีม ความมีวินัย
และการสร้างเครือข่าย  นอกจากนี�  กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนชั�นแนล ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
เพื�อสนับสนุนด้านวิชาการ  ส่งเสริมสุขภาพซึ�งกันและกัน  รวมถึง
งานความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอีกด้วย    

ฉ.การประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล
 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้
มีแบบสอบถามเพื�อประเมินประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล
ทุกครั�งที�มีการประชุมกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ 
เพื�อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
เปิดเผยข้อมูล
 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านที�ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทผ่านช่อง
ทางต่างๆ เพื�อปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น
เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป
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รายการระหวางกัน 
      รายการระหว่างกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที�อาจมีความเกี�ยว

ข้องกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที� � เรื�อง รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการที�เกี�ยวข้อง

กันดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี�

1. ลักษณะความสัมพันธ
               บริษัทย่อย                                 ลักษณะความสัมพันธ์

     บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด                     ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

     บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด               ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

     บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด                ผู้บริหารร่วมกัน

2. นโยบายการกำหนดราคา
      �.� รายได้และต้นทุนค่ารักษาพยาบาล กำหนดราคาตามการให้บริการลูกค้าทั�วไปหักส่วนลด

      �.� ดอกเบี�ยรับ กำหนดอัตราร้อยละ � ต่อปี

      �.� ดอกเบี�ยจ่าย กำหนดอัตราร้อยละ � – �.��� ต่อปี

      �.� ค่าเช่ารับ และค่าเช่าจ่าย ราคาตามที�ระบุในสัญญาเช่า

      �.� ค่าที�ปรึกษา ราคาตามที�ระบุในสัญญา

3. บุคคลท่ีมีความเก่ียวของโดยเปนกรรมการและผูบริหารรวมกัน ไดแก
       �. รศ.ดร.นพ.วิชัย               วนดุรงค์วรรณ

       �. ผศ.พญ.สายสุณี               วนดุรงค์วรรณ

       �. นพ.พงษ์ศักดิ�               วัฒนา

       �. นพ.มงคล                วณิชภักดีเดชา
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คำอธิบายและวิเคราะหของฝายบริหาร

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

สรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

รายการ ���� ���� ร้อยละ

�,���.�� (��.��) (�.��)�,���.��

��.�� ��.�� (�.��) (��.��)

�,���.�� �,���.�� (��.��) (�.��)

���.�� ���.�� �.�� �.��

��.�� ��.�� (�.��) (��.��)

���.�� ���.�� (�.��) (�.��)

���.�� ���.�� (�.��) (�.��)

��.�� ��.�� (��.��) (��.��)

��.�� ��.�� (�.��) (��.��)

��.�� ��.�� (��.��) (��.��)

�.��

�.��

�.��

(�.��)

��.��

��.��

�.��

(��.��)

(��.��)

(�.��)

(��.��)

(��.��)

(���.��)

��.�� (�.��) (��.��)

เปลี�ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ร้อยละ

���.�� ���.�� (��.��) (��.��)

��.��% ��.��%

���.�� ���.�� (��.��) (��.��) 

��.��% ��.��%

�.��% �.��%

เปลี�ยนแปลง���� ����

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

รายได้อื�น

รวมรายได้

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ

การแบ่งปันกำไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มี

อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรขั�นต้น

อัตรากำไรขั�นต้น

EBITDA

อัตรา EBITDA

อัตรากำไรสุทธิ
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ฐานะการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท

รายการ ���� ���� ร้อยละ

�,���.��        �,���.��    ��.��          �.��         

���.��           ���.��       (���.��) (��.��)

���.��           ���.��       ���.��        ��.��      

���.��           ���.��       ���.��          ��.��       

เปลี�ยนแปลง

สินทรัพย์รวม

หนี�สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

     งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� มีสินทรัพย์รวม �,���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�นจาก 

ปี ���� จำนวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.�� อันเนื�องมาจากบริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว เพิ�มขึ�น ��.�� ล้านบาท

     หนี�สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� มีจำนวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� 

จำนวน ���.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.��อันเนื�องมาจากมีการจ่ายคืนเงินกู้ตามสัญญาและคืนตั�วสัญญาใช้เงินให้กับบริษัทฯ 

อีกทั�งมีการชำระหนี�ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงเพราะกำไรลดลงแต่มีการ

ตั�งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น

     ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม มีจำนวน ���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี ���� จำนวน ���.�� ล้านบาทคิดเป็น

ร้อยละ ��.�� อันเนื�องมาจากบริษัทฯ มีการเพิ�มทุนจดทะเบียนในปี ���� จากเดิม ��� ล้านบาท เป็น ��� ล้านบาท

                      สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี  สิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม  ����  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ �.�� ล้านบาท
ลดลงจากปี ����  จำนวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.��
                      รายได้จากกิจการโรงพยาบาลรวม สำหรับปี สิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����  มีจำนวน �,���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ����  
จำนวน  ��.��  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.��  เป็นผลจากรายได้ของบริษัทย่อย � แห่ง (โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล 
หนองแขม) ลดลงจากการปรับกลยุทธ์ขยายตลาดกลุ่มผู้ป่วยทั�วไปแทนผู้ป่วยประกันสังคมที�ยกเลิกตั�งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ����
เป็นต้นมา รายได้ผู้ป่วยทั�วไป เพิ�มขึ�น ��.�� ล้านบาท หรือร้อยละ ��.�� และรายได้ผู้ป่วยประกันสังคม ลดลง ���.�� ล้านบาท 
ส่งผลให้รายได้รวมของยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลง ��.�� ล้านบาทหรือร้อยละ �.�� จาก �,���.�� ล้านบาทเป็น �,���.�� ล้านบาท
      ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี ���� ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม ���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี ���� จำนวน 
�.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.�� เป็นผลจากต้นทุนค่าแพทย์เพิ�มขึ�นและค่าใช้จ่ายพยาบาลและพนักงานเพิ�มขึ�นจากการปรับอัตรา
เงินเดือน การปรับค่าแรงขั�นตำ และบริษัทย่อยที�ยกเลิกการรับผู้ป่วยประกันสังคม ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายคงที�เช่นค่าเสื�อมราคาได้
     ค่าใช้จ่ายในการขายรวม สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ���� มีจำนวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� จำนวน 
�.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.�� เป็นผลจากปี ���� บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
สะพานลอยคนข้ามหน้าโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเปิดศูนย์ความงาม ISKY
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ���� มีจำนวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� 
จำนวน �.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.�� เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที�มีประสิทธิภาพมากขึ�น ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 
จำนวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� จำนวน �.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.�� เป็นผลจาก เงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง
จากการชำระคืนเงินกู้
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม จำนวน �.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� จำนวน �.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.�� เป็นผล
จากกำไรที�ลดลง
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 งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

จำนวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� จำนวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.�� เนื�องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจำนวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� จำนวน �.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.�� 

ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน ��.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากปี ���� จำนวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

�,���.�� เนื�องจากมีการรับเงินจากการเพิ�มทุนของบริษัทฯ และส่วนหนึ�งนำไปชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงิน

 ซึ�ง ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน ��.�� 

ล้านบาท ลดลงจากปี ���� จำนวน �.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.��

สภาพคล่อง

���.�� ���.�� �.�� �.��

��.�� ���.�� (�.��) (�.��) 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ���� ���� ร้อยละ

��.�� ���.�� (��.��) (��.��)

(���.��) (���.��) �.�� (�.��)

��.�� (�.��) ��.�� (�,���.��)

เปลี�ยนแปลง

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

     คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั�ง 

คณะกรรมตรวจสอบ เมื�อวันที� �� มีนาคม ���� ซึ�งประกอบด้วย

กรรมการอิสระ � ท่าน ดังนี�

�. นายวิระ มาวิจักขณ์         ประธานคณะกรรมการ

                                                          ตรวจสอบ

�. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ                กรรมการตรวจสอบ 

�. นายวิสุทธิ� มนตริวัต                         กรรมการตรวจสอบ 

�. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์          กรรมการตรวจสอบ 

     ในปี พ.ศ. ���� คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั�งหมด 

�� ครั�ง เพื�อดำเนินงานตามหน้าที�และความรับผิดชอบ ซึ�งมีประเด็น

ที�เป็นสาระสำคัญ ดังนี�

�. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี� จากการสอบทานงบการเงินและซักถาม

ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั�งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินประจำปี ����ได้จัดทำอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื�อถือได้

�. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการ

ควบคุมภายในที�เหมาะสม มีประสิทธิผล และเพียงพอที�จะช่วยลด 

ความเสี�ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้

�. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที�เกี�ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่าบริษัทไม่มีการปฏิบัติที�ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆอันอาจ

กระทบ ต่อชื�อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

�. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั�ง และเสนอค่าตอบแทนบุคคล 

ซึ�งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ จากบริษัท 

สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

�. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า 

�. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน, กฎบัตร ซึ�งกำหนด

ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะ การประกอบธุรกิจของบริษัท

รวมถึงแผนงาน กระบวนการทำงาน และความเสี�ยงในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท

�. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และอัตรากำลังคนของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

�. ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนา

ความรู้อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มีความรู้เพียงพอที�จะสอบทานความ

น่าเชื�อถือของงบการเงินและการควบคุมภายใน

�. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
��. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้

ในรายงานประจำปี ����

     คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที�ตามความรับ

ผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ด้วยความ

ระมัดระวัง อย่างเต็มความสามารถ ทั�งนี� เพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 

โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ได้รับ ความร่วมมือจาก

บริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รายงานผลการประชุมต่อคณะ

กรรมการบริษัททุกครั�ง

 (นายวิระ มาวิจักขณ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปตามนโยบายบริษัท 

และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ตอผูถือหุนของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ซึ�งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� �� ธันวาคม ���� งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สำคัญและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื�อให้สามารถจัดทำงบการเงินที�ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
             ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ�นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดง
ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการประเมินความเสี�ยง
ดังกล่าว  ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของ
กิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที�จัดทำขึ�นโดยผู้บริหาร รวมทั�งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
 ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี�แสดงฐานะการเงิน ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ผลการดำเนินงานและ   กระแสเงินสด 
สำหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เรื�องอื�น 
 งบการเงินรวมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื�นซึ�งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที�รับรองทั�วไป โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานลงวันที� �� กุมภาพันธ์ ����

เติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ����

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: �� กุมภาพันธ์ ����
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
โอนเข้า (ออก)/จัดประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
โอนออกเป็นสิทธิการเช่า
จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย/จัดประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย/จัดประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2554 (41 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
2555 (49 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย
โอนเข้า (ออก)/จัดประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2554 (13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)

2555 (14 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)

ยว่นห : นัพ บาท  
รากจกิะาพฉเนงิเรากบง  

286,127 253,192 65,876 35,487 22,172 2,867 665,721 
- 3,172 2,777 5,713 11 7,746 19,419 
- (3,721) (491) (2,400) - - (6,612) 
- 5,706 (4,451) 51 - (1,306) - 

286,127 258,349 63,711 38,851 22,183 9,307 678,528 
- 1,689 9,816 4,720 74 15,892 32,191 
- (95) (3,864) (3,402) (58) - (7,419) 
- 6,354 946 3,083 - (10,383) - 

286,127 266,297 70,609 43,252 22,199 14,816 703,300 
       

- 185,287 41,326 22,082 14,231 - 262,926 
- 5,169 6,057 5,627 2,249 - 19,102 
- (2,731) (619) (2,295) - - (5,645) 
- 187,725 46,764 25,414 16,480 - 276,383 
- 5,296 6,108 6,591 1,928 - 19,923 
- (46) (3,852) (3,251) (58) - (7,207) 
- 192,975 49,020 28,754 18,350 - 289,099 
       

286,127 70,624 16,947 13,437 5,703 9,307 402,145 
286,127 73,322 21,589 14,498 3,849 14,816 414,201 

       
19,102 
19,923 
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 จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้ดังน้ี

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555    2554      2555         2554

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี             8,020         6,344        2,503   1,986

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน                1,689         1,394    551      459

ต้นทุนดอกเบี้ย                   403  327    129      103

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี                 (191)  (45)        -       (45)

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี             9,921         8,020 3,183   2,503

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555    2554      2555         2554

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน               1,689         1,394    551      459

ต้นทุนดอกเบี้ย                   403 327    129      103

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน             2,092         1,721    680      562

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ใน

   ส่วนของกำไรหรือขาดทุน    

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล                  671 563    200      176

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร              1,421         1,158    480      386

 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555    2554      2555         2554

อัตราคิดลด                  4.23 4.23   4.23     4.23

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต                5.00 5.00   5.00     5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน 

(ขึ้นกับช่วงอายุ)                 6.10 - 10.26   6.10 - 10.26     6.10 - 10.26 6.10 - 10.26

 จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีก่อนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ปี 2555        9,921          3,183

ปี 2554                      8,020                        2,503

      งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
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พนักงาน : ทรัพยากรที่มีความสำคัญตอองคกร
“พนักงาน คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคายิ่ง 
ที่ทำใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กำหนด” 
 โรงพยาบาลจึงมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิด

โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน เปิดโอกาสให้พนักงาน

สามารถพัฒนาและเพิ�มพูนความรู้ทักษะ โดยการจัดแผนฝึกอบรม

ตามกลยุทธของโรงพยาบาลและความต้องการของหน่วยงานรวม

ถึงพนักงาน การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของพนักงาน เพื�อให้มั�น

ใจว่าโรงพยาบาลจะมีพนักงานที�มีคุณภาพทั�งด้านความรู้ ความ

สามารถ มีสุขภาพที�ดี พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ

ได้ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและความคาดหวังของสังคม
  “ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” นับเป็นปัจจัยสำคัญที�สุด

ปัจจัยหนึ�ง ที�ทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน มีความผูกพัน

ต่อโรงพยาบาล และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีในองค์กร ซึ�ง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเกิดขึ�นจากการที�พนักงานรับรู้ว่าตนเอง

มีส่วนร่วมในงานและกิจกรรมต่างๆขององค์การ ด้วยเหตุนี � 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล จึงเน้นให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในงานและกิจกรรมของโรงพยาบาล โดยให้พนักงานมีสมุดพก

ประจำตัวใช้บันทึกสิ�งที�เห็นโอกาสพัฒนา เพื�อที�สามารถ “ดักจับ

ความคิด” และเสนอความคิดเห็นตามมุมมองของพนักงาน และ

มีการนำความคิดของพนักงานมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี

รางวัลสำหรับความคิดเห็นที�ยอดเยี�ยมทุก � เดือน (ปีละ � ครั�ง) 

และจัดให้มีเวทีการนำเสนอผลงานและบอร์ดประกาศเกียรติคุณ

อีกด้วย

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล มีแนวคิดที�ว่า 

สถานที�ทำงานเปรียบเหมือนบ้านหลังที� � ของพนักงาน ที�พนักงาน 

จะเกิดความผูกพันหากอาศัยในบ้านหลังนี�แล้วมีความสุข ดังนั�น 

จึงมีการสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานทุกปีและให้

พนักงานได้มีโอกาสเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นและความ

ต้องการเพื�อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการดูแลพนักงาน 

ที�ช่วยสร้างความผูกพันต่อองค์การ

องค์การแห่งความสุขขึ�นเพื�อเป็นฐานของกิจกรรมแห่งความ

สุขต่างๆ โดยให้พนักงานรวมตัวกันตั�งเป็นชมรมแห่งความสุข

� ประการ และพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม ดังนี�

 ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body 

ทางชมรมที�มุ่งเน้นกิจกรรมเพื�อสุขภาพภายใต้โครงการ“วิชัยเวช

สุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ � ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จะได้รับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับดูแลสุขภาพ

ของตนเอง และร้อยละ �� ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที�ได้รับการ

อบรมแล้ว มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ�มขึ�น 

โดยมีการวัดผลจากการประเมินความรู ้และผลการตรวจ

สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ

 จากความเชื�อที�ว่า “คน”คือทรัพยากรที�สำคัญที�สุด

ขององค์การ หากทุกคนทำงานอย่างมีความสุขแล้ว การทำงาน

ก็จะมีประสิทธิภาพองค์การก็จะเติมโตอย่างยั�งยืน โรงพยาบาล

จึงก่อตั�งโครงการ “Happy Workplace” หรือ

 ชมรมรู้จักคิด รู้จักใช้  Happy Money ทางชมรม

จะเน้นการบริหารเงินให้เกิดความสุข โดยจะมีการจัดกิจกรรม

ให้ความรู้เกี�ยวกับการบริหารเงิน มีการอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปีละ � ครั�ง

 ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax 

ชมรมที�เน้นความสุขกับการรู้จักผ่อนคลายต่อสิ�งต่างๆ อาทิ

เช่นสอนการประดิษฐ์กำไรข้อมือ แหวน และพวงกุญแจต่างๆ 

โดยมีการสอนงานประดิษฐ์ � เดือนต่อ � ครั�ง จัดสอนทุกวัน

ศุกร์สุดท้ายในเดือนที�ครบกำหนดสอน 

 ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy Brain ชมรมเพิ�มพูน

การศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื�อพัฒนาตนเอง โดยมี

การจัด blogs ให้ความรู้และมีการแลกเปลี�ยนความรู้ต่างๆของ

พนักงานผ่าน blogs ความรู้

 ชมรมร่วมกันทำบุญ จิตใจเบิกบาน Happy Soul 

ชมรมธรรมะ มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตมีสิ�งยึดเหนี�ยวใน

จิตใจ โดยจะมีการตักบาตรเดือนละ � ครั�งในทุกวันศุกร์แรก

ของเดือน และมีการแจกหนังสือสวดมนต์ � เดือนต่อ � ครั�ง

 ชมรมแบ่งปันรอยยิ�ม Happy Heart ชมรมที�เน้น

กิจกรรมนำใจงาม อาทิเช่น การร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้แก่

พนักงานและร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำของขวัญไปมอบ

ให้แก่พนักงานที�เกิดในวันนั�นๆ และในกรณีที�ผู้ป่วยมาพักรักษาตัว

ที�โรงพยาบาลตรงกับวันคล้ายวันเกิด จะมีการร้องเพลงอวยพร

วันเกิดให้ผู้ป่วยตาม ward ต่างๆเพื�อมอบรอยยิ�มให้กับผู้ป่วย

้
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 ชมรมเพื�อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society 

ชมรมที�เน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอื�อเฟื�อและมีการสร้างสาธารณะ

ประโยชน์ โครงการกิจกรรมจิตอาสา อาทิเช่น การเดินทางไปทำบุญ 

� วัด โดยการเชิญครอบครัวพนักงานร่วมทำบุญ อย่างน้อยปีละ 

� ครั�ง เดินทางไปช่วยบริจาคสิ�งของในถิ�นทุรกันดาร และทำบุญ

วันเกิดไปเยี�ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที�ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และปลูก

ต้นไม้ลดโลกร้อน

 ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ�ม

ความสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภาพจิตแจ่มใส 

โดยเชิญครอบครัวพนักงานมาร่วมทำกิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ

เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เช่นบริจาคเงินช่วยเหลือ เสื�อผ้า 

เลี�ยงอาหาร และมีการจัดประกวดภาพถ่ายครอบครัว ปีละ � ครั�ง

 โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆนั�น เพื�อให้พนักงาน

ของโรงพยาบาล มีสุขภาพแข็งแรงทั�งกายและจิตใจ เกิดความรัก

ความผูกพันกับองค์กรเสริมสร้างสภาวแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ�น

และที�สำคัญคือเพื�อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมของพนักงาน

 บริษัท ฯ  มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ และสิ�งแวดล้อมในการ

ทำงานของบุคลากร โดยทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างคณะ

กรรมการสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) คณะกรรมการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(คปอ.) คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื�อ และคณะ

กรรมการ � ส.  เพื�อสำรวจสถานที� อุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องใช้

สำหรับปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม  พร้อมต่อการใช้งาน รวมถึง

การค้นหาความเสี�ยงด้านกายภาพ  การควบคุมป้องกันการติดเชื�อ 

นอกจากนี� ยังมีนโยบายในการดูแลสุขภาพพนักงาน  รวมถึงการ

สำรวจสภาวะสุขภาพ และติดตามผลการตรวจสุขภาพประจำปี

ของพนักงาน  โดยมุ่งเน้นกลุ่มโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด เพื�อให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพ

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 

 โรงพยาบาลสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหาร

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ โดยมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคลซึ�งประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย รับผิดชอบจัดทำข้อ

กำหนด ระเบียบการให้สวัสดิการต่างๆ  เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพัน และมีความรักองค์กร

การอบรมและพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

 บริษัท ฯ มีนโยบายด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเพื�อเพิ�ม

สมรรถนะให้แก่พนักงานทุกระดับ เป็นการเตรียมความพร้อม

ให้แก่พนักงานในการก้าวสู่ตำแหน่งงานที�สูงขึ�น เป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง และสามารถวางแผน

อนาคตของตนเองได้  นอกจากนี� ยังทำให้องค์กรมีบุคลากรที�มี

คุณสมบัติตามที�ต้องการ

การให้พนักงานมีส่วนร่วม

 การส่งมอบบริการที�ดี เป็นสิ�งสำคัญสำหรับงาน

บริการที�พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม  ด้วยเหตุนี�  กลุ่มโรง

พยาบาลวิชัยเวช   อินเตอร์เนชั�นแนล   จึงได้กำหนดนโยบาย

ด้านการให้บริการที�ดี มีมาตรฐาน โดยให้มีตัวแทนของทุก

หน่วยงานที�มีคุณสมบัติที�เหมาะสม และได้รับการคัดเลือก

จากหัวหน้างานและทีมงาน  ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการ  Excellent Service  Behavior  ให้เป็น  ESB 

Ambassador  เพื�อเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการให้บริการ

ที�ดี มีมาตรฐานและยังมีหน้าที�ในการสร้าง ESB Ambassador 

รุ่นต่อๆ ไปให้เกิดขึ�นในหน่วยงาน 

การสื�อสารและรับฟังความคิดเห็น

 การสื�อสารและรับฟังความคิดเห็นเป็นสิ�งสำคัญใน

การรับรู้ปัญหา และข้อคิดเห็นของพนักงาน  เพื�อหาแนวทาง

แก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงจัดให้มี Daily 

Meeting ทุกวัน (จันทร์ – ศุกร์) โดยผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย

เข้าร่วมประชุม เพื�อร่วมกันทบทวนการบริการส่วนหน้า ณ 

หน้างาน ซึ�งเริ�มตั�งแต่การรักษา การดูแลผู้ป่วย การให้บริการ

ผู้ป่วย ข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงอาคารสถานที�และสิ�งแวดล้อม

 ที�ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ณ หน้างาน ในการประชุม Daily 

Meeting นี� เป็นการรับ – ส่ง  และเชื�อมต่อข้อมูลระหว่างผู้

ปฏิบัติ (Operation) กับผู้บริหาร ส่วนใดที�ยังไม่สามารถแก้ไข

ได้ จะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการที�เกี�ยวข้องเพื�อแก้ไขต่อไป
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จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 จรรยาบรรณ คือ หลักที�พึงปฏิบัติในการดำเนินงาน 

โดยมุ่งเน้นถึงจริยธรรมการปลูกฝัง และเสริมสร้างจิตสำนึก  

รวมถึงการประพฤติปฏิบัติในทางที�ถูกต้องและเหมาะสม  

 ซึ�งในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที�เพิ�มมากขึ�น  เพื�อให้

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างต่อเนื�อง 

บริษัทฯ ได้มุ่งมั�น และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยชอบ

ธรรม  ด้วยกฎหมาย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที�พึง

ปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางที�ดี

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย เพื�อให้เกิดการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืนและมีประสิทธิภาพ

 ดังนั�น  เพื�อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที�เหมาะสม

และถูกต้อง  บริษัทฯ ได้กำหนดเรื�องจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี�  
�. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บุคลากรของบริษัทฯไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที�อาจ

จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนัก

อยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติ

งานหรือไม่ 

แนวทางปฎิบัติ

      �.�  บุคลากรของบริษัทฯจะต้องไม่ดำเนินการ

หรือกิจกรรมใด ๆ ที�ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม

      �.�  บุคลากรของบริษัทฯต้องไม่รับงานภายนอก

ที�เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ผู้บริหารของบริษัทฯ

      �.�  บุคลากรของบริษัทฯต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที� 

หรือกระทำการใด ๆ เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที�เกี�ยวข้อง

      �.�  คณะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

ต้องพิจารณาความขัดแย้งต่าง ๆ ที�ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วย

ความซื�อสัตย์  โปร่งใส มีเหตุผล  และเป็นอิสระ โดยคำนึงผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

      �.�  หากสงสัยหรือพบว่าการดำเนินการของ

บุคคลใกล้ชิด มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ผู้เกี�ยวข้องต้องเปิดเผยรายการต้องสงสัยดังกล่าวทุกครั�ง

�. การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลใดที�เป็นความลับของบริษัทฯบุคลากรผู้เกี�ยวข้อง

จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  เพราะ หากถูก

เผยแพร่สู่สาธาณชนหรือบริษัทคู่แข่ง จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 

อย่างร้ายแรง

แนวทางปฎิบัติ

      �.�  ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ  ที�มีหน้าที�

นำข้อมูลซึ�งเป็นความลับของบริษัทฯ  ไปใช้ ดำเนินงานต่าง ๆ 

ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี

      �.�  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิด

ข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ�งเป็นความลับ แก่ผู้ที�

ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย เพื�อ

วัตถุประสงค์ทางคดีความหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ 

และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

      �.�  ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัทฯ 

ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพื�อประโยชน์ของ

ตนเอง ทำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ 

      �.�  บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูล

ทั�งที�เป็นเอกสารและข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ตามที�บริษัทฯ 

กำหนด หรือตามที�กฎหมายกำหนด เนื�องจากเอกสารบาง

ประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที�กฏหมายกำหนด

�. การจัดซื�อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื�อ จัดหา ซึ�งเป็น

กระบวนการในการกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและ

บริการที�จะนำมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความ

ซื�อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าตามกฎหมาย

หรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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แนวทางปฎิบัติ

      �.�  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที�ไม่

สุจริตต่อคู่ค้า

      �.�  ปฏิบัติตามเงื�อนไขหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที�ต่อคู่

ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และปฏิบัติต่อคู่ค้าที�ให้การสนับสนุน

อย่างเสมอภาค โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ

      �.�  บุคลากรของบริษัทฯ ที�ต้องการจัดซื�อ จัดหา 

สินค้าและบริการ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ

เป็นหลัก  และปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานเรื�อง 

การจัดซื�อ – จัดจ้าง

      �.�  ผู้มีหน้าที�เกี�ยวข้องกับคู่ค้า ควรเก็บเอกสาร 

สัญญา  หรือข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เผื�อเกิดกรณีขัดแย้ง

กับคู่ค้าภายหลัง

      �.�  หากพบว่าบริษัทฯหรือคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา

หรือข้อตกลงที�กำหนด ที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

ให้ยุติการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื�อหาแนวทาง

แก้ไขต่อไป

�. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ในการดำเนินธุรกิจ  คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ�งที�ทำให้

ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของตลาด  

หรือบางกรณีอาจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการทำกิจกรรม

อย่างหนึ�งอย่างใด   ดังนั�น เพื�อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีในภาวะ

การแข่งขันนั�น  จะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือน

ข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื�นใดที�ไม่ถูกต้องตามกฎกติกา

แนวทางปฎิบัติ

      �.�  บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของ

การแข่งขันที�ดี  ชอบธรรม  สุจริต และโปร่งใส

      �.�  ไม่ใส่ร้าย  ทำลายชื�อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วย

ข้อมูลที�บิดเบือนความจริง

     �.�  ให้การสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทางการ

ค้า เพื�อประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

ที�ตรวจสอบภายใน  เพื�อรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายที�วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย  โดยผู้ตรวจสอบสามารถสร้างความเชื�อมั�น

และให้คำปรึกษาอย่างเที�ยงธรรม และเป็นอิสระ  

แนวทางปฎิบัติ

      �.�  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความซื�อสัตย์ 

 โปร่งใส  เที�ยงธรรม  รักษาข้อมูลที�เป็นความลับได้ดี

      �.�  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที�ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

      �.�  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ใช้ข้อมูลที�ได้มา

เพื�อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื�อกิจการใดที�ขัดต่อกฎหมาย

กำหนด

      �.�  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องยึดหลัก

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ  การตรวจสอบภายใน

�. การปฏิบัติต่อพนักงาน

 พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ  

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม  บริษัทฯ ต้องมีส่วน

ในการส่งเสริมและสนับสนุน  และจูงใจให้พนักงานดำเนินงาน

เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความ

สามารถ  โดยได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที�ดี  และมุ่งมั�น

ที�จะพัฒนาและสร้างความเชื�อมั�นให้กับพนักงานทุกระดับชั�น  

�. การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที�ดี เพื�อ

เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติแก่บุคลากร  และ

เพื�อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการ

กำหนดให้มีการสอบทานของระบบควบคุมภายในโดยผู้ทำหน้า

แนวทางปฎิบัติ

      �.�  จัดให้มีการให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่

พนักงาน

      �.�  การแต่งตั�งโยกย้าย การให้รางวัลและการ

ลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั�ง

อยู่บนพื�นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม

ของพนักงาน

      �.�  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความ

สามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั�วถึงและ

สม่ำเสมอ

      �.�  รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนัก

งานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

      �.�  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้

ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ�ศรีของความเป็น

มนุษย์
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      �.�  จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน 

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

      �.�  บริหารงานโดยหลีกเลี�ยงการกระทำใดๆ  ที�

ไม่เป็นธรรม ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหน้าที�การงาน

ของพนักงานหรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ

จิตใจของพนักงาน 

     �.�  ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยว

ข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

     �.�  สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื�องจรรยาบรรณ 

และบทบาท ซึ�งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื�อส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมที�อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างทั�วถึง

      �.��  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแส

การทุจริตหรือการทำผิดกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือบริษัทต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

�. การปฏิบัติของพนักงาน

 พนักงานของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ทุกคนมีความมุ่งมั�นในการปฏิบัติหน้าที�โดย

คำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการให้บริการตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้รับบริการ  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

ตลอดจนเพื�อนร่วมงาน

      �.�  ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง 

แก้ไข หรือให้หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพื�อประโยชน์แก่ตนเอง

      �.�  ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตก

แยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน

      �.��  ห้ามมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื�อนร่วมงาน ให้

กระทำการเสียหาย หยาบโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทาง

การค้าประเวณี

      �.��  ห้ามกระทำการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ 

ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และผู้บริหารระดับสูง

      �.��  ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ 

ที�บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องทางธุรกิจ

      �.��  ห้ามทำให้ลูกค้ารู้สึกอับอาย

      �.��  ห้ามมิให้กระทำการดูหมิ�น แสดงกิริยา

ก้าวร้าว ล่วงเกินผู้อื�น

      �.��  ห้ามทำผิดกฎหมาย ซึ�งมีโทษอาญา ต่อบริษัทฯ 

ลูกค้า และบุคคลอื�น

      �.��  ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถานที� ที�บริษัทฯ 

จัดไว้สำหรับลูกค้า

      �.��  ห้ามมิให้เก็บรักษาทรัพย์สินใดๆ ที�มีผู้หลง 

ลืมไว้ในบริเวณบริษัทฯ

      �.��  ห้ามมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จากบุคคล

อื�น เพื�อประโยชน์ของตนเอง

      �.��  ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที�ทำให้เข้าใจได้ว่า

ต้องการจะขอเงินรางวัล(ทิป) จากลูกค้า

แนวทางปฎิบัติ

      �.� ปฏิบัติงานด้วยความซื�อสัตย์สุจริต ทั�งในส่วน

ที�เกี�ยวกับบริษัทฯ ลูกค้า และเพื�อนร่วมงาน รวมถึงการช่วย

ส่งเสริมชื�อเสียงอันดีของบริษัทฯ

      �.�  ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้

สูญหาย เสียหาย  และใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่นำไปใช้เพื�อ

ประโยชน์ส่วนตน

      �.�  ทำการแจ้งข่าว หรือเหตุอื�นใดที�อาจเป็นผลเสีย

หรือผลร้ายต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

      �.�  ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความรู้ ข่าวสารทาง

การค้า ให้แก่บุคคลอื�น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

      �.�  ห้ามมิให้ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เสื�อม

ค่าซึ�งเครื�องมือ เครื�องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ

      �.�  ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื�นใดของ

บริษัทฯ ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ

      �.�  ห้ามวิพากษ์ วิจารณ์ นโยบาย คำสั�ง การบริหาร

ของบริษัทฯ ในลักษณะที�อาจเกิดความเสียหาย แต่ต้องส่งเสริม 

นโยบายของบริษัทฯ

�. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที�พึงมีต่อสังคม

และชุมชน เสมือนเป็นภารกิจหลักที�จะสร้างสรรค์โครงการและ

กิจกรรมที�เป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม 

ชุมชน สิ�งแวดล้อม รวมทั�งสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุน

กิจกรรมที�เป็นสาธารณะ

แนวทางปฎิบัติ

      �.�  บริษัทฯพึงมีส่วนสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรม

ที�เหมาะสม เพื�อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการ

สังคม  รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ�งแวดล้อม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา

อย่างยั�งยืน
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      �.�  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื�องคุณภาพ

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้ความสำคัญต่อสิ�งแวดล้อม

อย่างต่อเนื�อง  เพื�อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์

สูงสุด  และส่งผลกระทบน้อยที�สุด

      �.�  บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

พลังงาน  ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื�อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

      �.�  ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ�งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเนื�อง

�. การรับ  การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

 การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื�นใด

ที�ไม่เหมาะสม  อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที� และอาจทำ

ให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์  บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับการกระทำ

ดังกล่าว 

แนวทางปฏิบัติ

      �.�  พนักงานควรหลีกเลี�ยงการให้ การยอมรับหรือ

ประโยชน์อื�นใดจากผู้ที�เกี�ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

      �.�  พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีต

ประเพณี โดยการรับของขวัญนั�นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เชิงธุรกิจใดๆ  หรือมีเจตนาแอบแฝง และของขวัญนั�นให้เป็นของ

ส่วนกลาง

      �.�  หากได้รับของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ 

ที�มีมูลค่าพอสมควร  จากผู้ที�เกี�ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้

รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั�น

��. การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ�งแวดล้อม   

 ในการทำงานบริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั�นที�จะให้พนักงาน

และชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั�งสุขอนามัย 

และมีสภาพแวดล้อมที�ดี  จึงกำหนดแนวทางเพื�อให้เกิดความ

ปลอดภัยในการทำงานตามที�กฎหมายกำหนด

      ��.�  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน  

เพื�อความรู้ความเข้าใจเรื�องความปลอดภัยในการทำงาน เพื�อ

ป้องกันอันตรายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น รวมถึงการซ้อมแผนการ

รักษาความปลอดภัยเป็นประจำ

��. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ�งเป็นผู้ซื�อสินค้าหรือบริการ

ต่าง ๆ  ของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีกำไร สามารถ

ทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั�งยืนนั�น บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทาง

และหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่

ลูกค้าและผู้บริโภค  

แนวทางการปฏิบัติ

     � �.�  บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้าและ

ผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน  

      ��.�  บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและการบริการ

ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เพื�อสนองความต้องการ และสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื�อง

      ��.�  บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี�ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน  

ไม่บิดเบือน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

      ��.�  บริษัท ฯ ต้องให้ความสำคัญในเรื�องความ

ปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

อย่างเคร่งครัด  และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการ

มีปัญหาจากบริษัทฯ เอง

      ��.�  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน 

เพื�อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื�องการปฏิบัติที�ดี  รวมทั�งความ

ปลอดภัยต่อกลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเนื�อง

      ��.� บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื�องร้องเรียน

จากลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื�อให้เรื �อง

ร้องเรียน ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว แนวทางการปฏิบัติ

      ��.� บริษัทฯ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และ

เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึง

จัดการความเสี�ยงต่าง ๆ ที�ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       ��.� บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ในเรื�องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
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รายงานประจำป 2555

กิจกรรมการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมที่สำคัญในป 2555 มีดังนี้

 �. โครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข � ประการบริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื�อเพิ�มพูนความ

สุขในด้านต่างๆให้แก่พนักงาน � ด้าน โดยพนักงานเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ หรือสมัครเข้าทุกชมรม ตัวอย่าง

ผลงานที�น่าภาคภูมิใจสำหรับชมรม Happy Body พนักงานคนหนึ�งสามารถลดนำ้หนักและทำให้ปัญหาสุขภาพไขมันพอกตับ

หายได้โดยไม่ต้องใช้ยารักษา

 �. จัดโครงการ Retraining จิตอาสามอเตอร์ไซค์กู้ชีพ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื�อให้สมาชิกโครงการจิตอาสา

มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ ได้พัฒนาความรู้และคุณภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจราจร ทั�ง ด้านระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีมและเป็น

การทบทวนความรู้เรื�องการปฐมพยาบาลเบื�องต้น แก่ผู้ ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที�เคยผ่านการอบรมหลักสูตร

พื�นฐานแล้ว และมีผลงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวนทั�งสิ�น �� คน ยอดแจ้งเหตุ ��� ราย

 �. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงานเรารักตับ เพื�อให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรี ให้กับประชาชน

ทั�วไป พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื�อห่างไกลโรคตับ ผู้รับบริการในปี���� จำนวน ���คน

 �. จัดทำโครงการ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" (Clean Food Good Taste) ในสถานประกอบการ มีบริษัทเข้าร่วม

โครงการ � บริษัท และสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ Clean Food Good Taste ทั�ง � บริษัท

 �. จัดโครงการ "รู้ทันเอดส์ ปลอดภัย วัยทำงาน" ในสถานประกอบการ เพื�อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจและ

รู้จักป้องกันโรคเอดส์ โดยให้ความรู้และสนับสนุนสื�อความรู้แก่กลุ่มแกนนำ � บริษัท รวม � คน แกนนำที�ผ่านการอบรมจาก

โรงพยาบาลในปีที�ผ่านมา ��� คน ได้นำความรู้ไปอบรมเผยแพร่แก่พนักงานในสถานประกอบการ จำนวน ��,��� คน 

 �. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ จัดโครงการ การวางแผนครอบครัวผู้ประกันตนหญิง ในสถาน ประกอบการ �� บริษัท 

จำนวน �,��� คน

 �. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ จัดโครงการ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมแก่พนักงาน

ในสถานประกอบการ � บริษัท มีแกนนำเข้ารับการอบรม ��� คน 

 �. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดดำเนินการตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� ปัจจุบันมีสมาชิก ��� คน เพื�อส่งเสริม

การออกกำลังกายแก่ประชาชนในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที�ดี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ��.��-��.�� น.

 �. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื�องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ เป็นประจำทุกปี ตั�งแต่ปีพ.ศ.���� โดย

ในปี พ.ศ.���� จัดอบรม � โรงเรียน ผู้เข้าอบรม �,��� คน ในสถานประกอบการ �� แห่ง ผู้เข้าอบรม ��� คน 

 ��. กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ �� บริษัท โดยจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษา

ปัญหาสุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ

 ��. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ�งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลอ้อมน้อย

 ��. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื�อง (CQI) ปี ����

 ��. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯได้กำหนดเป้าหมายการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย Patient Safety Goal โดยนำหลักการ 

SIMPLE ที�ช่วยให้จดจำได้ง่ายของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มาปรับใช้
 ��. จัดทำพ็อคเก็ตบุ๊คสุขภาพ จำนวน ��,��� เล่ม ในชื�อ “กูรูสุขภาพ:ความลับสุขภาพดี”และขึ�นทะเบียนหนังสือ

ทางหอสมุดแห่งชาติ โดยได้รวบรวมความรู้ปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ กว่า �� เรื�อง 
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