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ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 2

     ก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มโรงพย�บ�ลจะให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พก�รให้บริก�รแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริก�รเป็นอันดับหนึ่ง และ 

เน้นก�รรักษ�เฉพ�ะท�งควบคู่กับก�รป้องกันโรค ภ�ยใต้สโลแกน  “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ” ( V care    V cure   V can) โดยมีเป้�หม�ย

ก�รดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้

     ข้อ 1.  พัฒน�กลุ่มโรงพย�บ�ล ให้เป็นหนึ่งใน กลุ่มโรงพย�บ�ลเอกชนชั้นนำ�ที่มีคว�มพร้อมด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลทุกส�ข�โดยเน้น 

ด้�นอุบัติเหตุและโรคกระดูกและข้อ เป็นศูนย์รักษ�พย�บ�ลเฉพ�ะโรค และพัฒน�สู่คว�มเป็นตติยภูมิท�งก�รแพทย์ (Tertiary-

Medical Care) ซ่ึงหม�ยรวมถึงก�รพัฒน�ด้�นบุคล�กร และเคร่ืองมือท�งก�รแพทย์ให้มีคว�มพร้อมในก�รรักษ�โรคท่ีมีคว�มซับซ้อนย่ิงข้ึน

     ข้อ 2.  สร้�งม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รที่มีคุณภ�พและมุ่งเน้นลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง ด้วยค่�นิยมว่� “ลูกค้�คือบุคคลสำ�คัญที่พนักง�น 

ทุกคนจะต้องดูแลเอ�ใจใส่ เพื่อให้ได้รับก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รส่งเสริมสุขภ�พ ก�รบริก�รด้�นต่�งๆ จ�กโรงพย�บ�ลอย่�งมีคุณภ�พ 

ต�มม�ตรฐ�นแห่งวิช�ชีพ และทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มพึงพอใจสูงสุด”

     ข้อ 3. พัฒน�กระบวนก�รบริห�รจัดก�รองค์กร และบริห�รทรัพย�กรบุคคลอย่�งเหม�ะสม โดยให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�น 

ของบริษัทฯ ด้วยก�รยกระดับคุณภ�พของบุคล�กรและปรับปรุงองค์คว�มรู้อย่�งสมำ่�เสมอ ตลอดจนจดัช่องท�งในก�รแลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็นเพื่อให้พนักง�นมีคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของและมีคว�มผูกพันกับโรงพย�บ�ล

     ข้อ 4.  ก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�นคุณภ�พอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้มีก�รเชื่อมโยงและทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งทีมฝ่�ย 

บริห�รและทีมพัฒน�คุณภ�พ เพื่อว�งเป้�หม�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พในก�รรักษ�พย�บ�ล โดยมุ่งเน้นก�รประเมินและลดคว�ม

เสี่ยงในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รบริห�ร ย�และเวชระเบียน ก�รแก้ไขข้อร้องเรียน ก�รพย�บ�ล เป็นต้น เพื่อสร้�ง Patient Safety Goal 

และ สร้�งคว�มพึงพอใจแก่ผู้ม�ใช้บริก�ร

     ข้อ 5.  แสวงห�โอก�สในก�รขย�ยธุรกิจหรือส�ยผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โดยเพิ่มจำ�นวนคลินิกเฉพ�ะท�ง และพัฒน�คลินิกเหล่�นั้น 

ให้เป็นศูนย์เฉพ�ะท�งแบบครบวงจร เพื่อขย�ยฐ�นลูกค้�ในประเทศและต่�งประเทศ

     ข้อ 6.  ให้คว�มสำ�คัญและใส่ใจดูแลสังคมและชุมชนที่โรงพย�บ�ลตั้งอยู่ โดยสร้�งคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยที่ดี รวมไปถึง

ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้�นอย่�งต่อเนื่อง

1. ก�รทำ�ง�นอย่�งมีระบบ : โดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล

2. มุ่งเน้นลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง  

3. ก�รมอบอำ�น�จ ก�รตัดสินใจให้พนักง�น : ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้

4. ก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

5. ก�รทำ�ง�นเป็นทีม : ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม

พันธกิจ

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

     “เร�มีคว�มมุ่งมั่นให้บริก�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล ต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพแบบองค์รวม ด้วยเครื่องมือและบุคล�กรที่มีคุณภ�พ 

โดยเน้นผู้รับบริก�รเป็นศูนย์กล�งเพื่อให้ผู้รับบริก�รได้รับคว�มพึงพอใจสูงสุด”

     “กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีคว�มมุ่งมั่น 

ที่จะเป็นโรงพย�บ�ลชั้นนำ� ในระดับม�ตรฐ�นส�กล ด้วยเทคโนโลย ี

และอุปกรณ์ก�รแพทย์ท่ีทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะท�ง 

ทุกส�ข� เพื่อให้บริก�รที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม”



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)3

สารจากประธานกรรมการ

รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ
ประธานกรรมการบริษัท

 ในปี 2560 ภ�วะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังไม่ขย�ยตัว ทำ�ให้ธุรกิจโดยรวมของประเทศเติบโตขึ้นไม่ม�กนัก สำ�หรับ 

ผลประกอบก�รของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่�งต่อเนื่องถึงแม้จะไม่ก้�วกระโดดม�กนัก แต่ก็เป็นที่น่�พอใจ

  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒน�ศักยภ�พของศูนย์โรคกระดูกและข้อ โดยมีแพทย์อนุส�ข�เฉพ�ะท�งทุกอนุส�ข� รวมถึง

ส�ข�เวชศ�สตร์ก�รกีฬ� และเพื่อให้มีคว�มพร้อมในก�รเป็นศูนย์โรคกระดูกและข้อม�กที่สุด บริษัทฯ ได้ก่อสร้�งอ�ค�รใหม ่

เพื่อเปิดบริก�รศูนย์ MRI และขย�ยก�รบริก�รศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยค�ดว่�จะเปิดให้บริก�รได้ต้นปี 2561 รวม

ถึงก�รพัฒน�ระบบบริก�รท�งห้องปฏิบัติก�รให้ได้ม�ตรฐ�น ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 เพื่อสนับสนุน

ก�รบริก�รหน่วยตรวจสุขภ�พเคลื่อนที่ให้ได้ม�ตรฐ�นสูงสุด ทั้งก�รร�ยง�นผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจ�กนั้น Vichaivej 

Heart Center ได้ขย�ยบริก�รรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจจ�กโรงพย�บ�ลภ�ครัฐและเอกชน ทั้งก�รรักษ�และก�รผ่�ตัดหัวใจ

รวมกว่� 160 ร�ยต่อเดือน

 นอกจ�กคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์ให้มีประสิทธิภ�พม�กที่สุดแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผล 

ก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies — CGR 2017) โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

(Corporate Governance Policy: CGR) ในระดับดีม�ก (Very Good CG Scoring) และได้รับก�รประเมินผลก�รดำ�เนิน

ง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รดีเด่น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ด 3,000 – 9,999 ล้�น

บ�ท นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ยังได้รับก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 จ�กสม�คมส่งเสริมผู้

ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 นอกจ�กนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมประก�ศเจตน�รมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภ�ค

เอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอรัปชั่น และบริษัทฯ ได้ประก�ศนโยบ�ยฯ พร้อมกำ�หนดแนวท�งก�รต่อต้�นทุจริต

คอรัปชั่นสำ�หรับคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัท ขอขอบคุณทีมผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน ที่ทุ่มเทคว�มรู้คว�มส�ม�รถและแรงก�ย

แรงใจในก�รทำ�ง�น เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เจริญก้�วหน้� เติบโตอย่�งต่อเนื่องและมั่นคงอย่�งยั่งยืน และขอขอบคุณผู้ม ี

ส่วนได้เสียทุกท่�น ท้ังลูกค้� ผู้ถือหุ้น ซัพพล�ยเออร์ พันธมิตรธุรกิจ ส่วนร�ชก�ร ชุมชน ท่ีสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

ด้วยดีตลอดม�ทำ�ให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นต�มลำ�ดับ
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1.  รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ

 ประธานกรรมการ

2.  ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ

	 รองประธานกรรมการ

3.  นายวิระ  มาวิจักขณ์

 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

4. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต

 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

5. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ

	 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

6. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

	 กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

7.  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา

	 กรรมการบริษัท

8.  นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ

		 กรรมการบริษัท

9.  นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล

	 กรรมการบริษัท

10. นายทินวรรธน์  มหธราดล

	 กรรมการบริษัท

11. fiนายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา

 กรรมการบรษัิท

12. นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล

 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อายุ
 74 ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / ประธ�นกรรมคณะก�รตรวจสอบ / 
 ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

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

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

มห�วิทย�ลัย
•	 อดีตน�ยกสภ�วิศวกร แห่งประเทศไทย
•	 อดีตสม�ชิกวุฒิสภ� วุฒิสภ�
•	 อธิบดีกรมโรงง�นอุตส�หกรรม
•	 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ทีพีทีปิโตรเคมิคอลล์ จำ�กัด 

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

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

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
•	 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริก�
•	 ปริญญ�ตรี พ�ณิชยศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
•	 ปริญญ�บัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ 38
•	 Director Certification Program (DCP) , รุ่นที่ 77/2006, IOD
•	 Audit Committee Program (ACP) , รุ่นที่ 15/2006, IOD
•	 Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 2/2007, IOD
•	 Financial Statements for Directors (FSD) , IOD
•	 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) , รุ่นที่ 1/2007 IOD
•	 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) , รุน่ที ่7/2009 IOD
ประสบการณ ์
•	 ผู้อำ�นวยก�รกองธน�ธิก�ร กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 
•	 ผู้อำ�นวยก�รกองรัฐวิส�หกิจ กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 
•	 ผู้เชีย่วช�ญพิเศษด้�นหนีส้�ธ�รณะและเงนิของรัฐ กรมบัญชกีล�ง กระทรวงก�รคลงั 
•	 รองอธิบดีกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 
•	 รองอธิบดีกรมธน�รักษ์  กระทรวงก�รคลัง 
•	 รองอธิบดีกรมสรรพส�มิต กระทรวงก�รคลัง 
•	 ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รคลัง 
•	 รองปลัดกระทรวงก�รคลัง 
•	 อธิบดีกรมธน�รักษ์ กระทรวงก�รคลัง 
•	 อธิบดีกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง

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

นายวิสุทธิ์  มนตริวัต
กรรมการอิสระ
อายุ
 72  ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / กรรมก�รตรวจสอบ /  
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน / 
 ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
•	 เศรษฐศ�สตร์บัณฑิตก�รเงินก�รคลัง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
•	 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59/2006, IOD 
•	 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011, IOD
•	 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2012, IOD
•	 Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 5/2014 IOD
•	 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2012, IOD
•	 โครงก�รสัมมน�ผู้บริห�รธน�ค�รและสถ�บันก�รเงิน FINEX รุ่นที่ 8 สม�คม

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

นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ
กรรมการอิสระ
อายุ
 69  ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / กรรมก�รตรวจสอบ / 
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
•	 แพทย์ศ�สตร์บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
•	 ส�ธ�รณสุขศ�สตร์มห�บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยมหิดล 
•	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพ�ะท�งส�ข�ระบ�ดวิทย�  จ�กแพทยสภ� 
•	 ดุษฎีบัณฑิต ส�ข� Planning and Financing จ�กมห�วิทย�ลัยลอนดอน 
•	 อนุมัติบัตร ส�ข�สุขภ�พจิตชุมชน  จ�กแพทยสภ�
•	 อนุมัติบัตร ส�ข�เวชศ�สตร์ก�รเดินท�งและท่องเที่ยว จ�กแพทยสภ�
•	 อนุมัติบัตร ส�ข�เวชศ�สตร์ท�งทะเล จ�กแพทยสภ� 
•	 ปริญญ�บัตรป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 
•	 Directors Certification Program (DCP) , รุ่นที่ 212/2015
•	 Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2015
ประสบการณ์ 
•	 ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
•	 หัวหน้�สำ�นักง�นเลข�นุก�รกิจปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
•	 น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดสตูล
•	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผนส�ธ�รณสุข
•	 รองอธิบดีกรมสุขภ�พจิต
•	 ที่ปรึกษ�ระดับกระทรวงด้�นส�ธ�รณสุข (น�ยแพทย์ ๑๐)
•	 ผู้ตรวจร�ชก�ร  (นักบริห�ร ๑๐)
•	 รองปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
•	 อธิบดีกรมควบคุมโรค
•	 อธิบดีกรมอน�มัย
•	 กรรมก�รตรวจสอบ ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
•	 ทีป่รกึษ�ผูอ้ำ�นวยก�รหน่วยทนัตกรรมพระร�ชท�นในพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัฯ 
•	 สม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร/ประธ�นคณะกรรมก�รก�รส�ธ�รณสุข 
•	 กรรมก�รก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค 
•	 กรรมก�รบริห�รสถ�บันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช�ติ 
•	 คณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะที่ ๒ ของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�ง

เสริมสุขภ�พ 
•	 กรรมก�รในคณะกรรมก�รก�รแพทย์ กองทุนประกนัสังคม สำ�นักง�นประกันสังคม 
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 2 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 ไม่มี
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 ใช่

อายุ
 62  ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รอิสระ  / กรรมก�รตรวจสอบ

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์
กรรมการอิสระ 
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นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
กรรมการบริษัท

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

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 

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

สหรัฐอเมริก� 
•	 แพทยศ�สตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล
•	 Directors Certification Program, รุ่นที่ 30/2003, IOD
•	 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ที ่4/2013 
ประสบการณ ์

•	 ประธ�นมูลนิธิโรคข้อในพระร�ชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ   
สย�มบรมร�ชกุม�รี                                                               

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

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
•	 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
•	 Director Accreditation Program (DAP), IOD
•	 Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2015 (IOD)
ประสบการณ์
•	 เทคโนโลยีส�รสนเทศ ภ�คก�รเงิน, ภ�คเอกชน
•	 เทคโนโลยีส�รสนเทศ ด้�น DIGITAL MEDIA, E-BUSINESS
•	 ปรับปรุงขั้นตอนก�รทำ�ง�น Process Improvement
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
 กรรมก�รบริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด
  บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
•	 กรรมก�ร มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Foundation for Research in 

Information Technology) (ร�งวัลเจ้�ฟ้�ไอทีรัตนร�ชสุด�ฯ ส�รสนเทศ)
•	 กรรมก�ร คณะกรรมก�รพัฒน�นโยบ�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ ศูนย์เทคโนโลย ี

ส�รสนเทศ สภ�ก�ช�ดไทย
•	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรม ก�รบริห�ร คณะแพทย์ศ�สตร์ 

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

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
กรรมการบริษัท

อายุ
 70 ปี 
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท / รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร /  
 ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง / 
 ประธ�นคณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน /  
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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   บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ (ต่อ)
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท เข�เขียวคันทรี่คลับ จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท สย�มภูริมงคล จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน  จำ�กัด
•	 กรรมก�ร บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด 
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท บีบีทีวี  แซทเทลวิชั่น จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท จี  แอล แอสเซทส์ จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท มห�กิจ โฮลดิ้ง จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท บีบีทีวี  โปรดัคชันส์ จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) BBTV Alliance Ltd.
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) BBTV Bond Street Building Ltd.
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์  

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

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
•	 ปริญญ�โท พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี  (ส�ข�บัญชี ) มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์
•	 ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต (ส�ข�ก�รบัญชี ) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
•	 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
•	 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8/2009
•	 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31/2010
•	 Director Certification Program (DCP) รุ่น 135/2010
•	 Financial InstitutionsGovernance Program (FGP) รุ่น 2/2011
•	 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 7/2013
•	 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น1/2015
•	 National Director Conference 2017 “Steering Governance in a  Changing 

 World”  ปี 2560
•	 Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), 

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

tive” ปี 2559
•	 Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
ประสบการณ์
•	 กรรมก�ร บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
•	 กรรมก�รเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
•	 ประธ�นคณะเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคล บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 

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

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

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

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

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

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

•	 กรรมก�ร บริษัท แกรนด์ ค�แนล แลนด์ จำ�กัด (มห�ชน)
  บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ซี.เค.อ�ร์ จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไทยลำ�เลียง จำ�กัด
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จำ�กัด

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการบริษัท

อายุ
 63 ปี 

ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท / คณะทำ�ง�นว�งแผน 
 ก�รเงินและก�รลงทุน  
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วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
•	 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Ball State University, U.S.A.
•	 ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
•	 Directors Certification Program, รุ่นที่ 205/2015, IOD 
•	 Risk Management Committee Program (RMP), รุ่นที่ 6/2015, IOD
ประสบการณ์
•	 กรรมก�ร บริษัท อยุธย� แคปปิตอล ลีส  จำ�กัด (มห�ชน)
•	 กรรมก�รเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�  จำ�กัด (มห�ชน)
•	 ประธ�นคณะเจ้�หน้�ที่ด้�นบริห�รก�รเงิน บริษัท ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 

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

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

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

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

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

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

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา
กรรมการบริษัท

อายุ
 46 ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) / รองประธ�น
 เจ้�หน้�ที่บริห�ร / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
 ค่�ตอบแทน / คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและ 
 ก�รลงทุน       

นายทินวรรธน์  มหธราดล
กรรมการบริษัท
อายุ
 59 ปี 
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท / คณะทำ�ง�นว�งแผนก�ร
 เงินและก�รลงทุน 
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วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม 
•	 สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�สถ�ปัตยกรรมหลัก จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย
•	 Master Certificate Strategic Organizational Leadership and Management  

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

เทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
•	 ประก�ศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  รุ่น 135/2010 ,IOD
•	 ประก�ศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Director รุ่น 7/2010 ,IOD
ประสบการณ์ 
•	 ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัเทคโนโลยสี�รสนเทศ กลุม่โรงพย�บ�ลวชัิยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล
•	 ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รง�นก่อสร้�ง กลุม่โรงพย�บ�ลวชัิยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล
•	 รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นจดัซือ้ จดัจ้�ง กลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล
•	 รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่ โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร 
•	 รกัษ�ก�รรองผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยบญัชแีละก�รเงนิ โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ สมุทรส�คร 
•	 รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคุณภ�พและส�รสนเทศ โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์

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

จำ�กัด (มห�ชน)
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  บริษัทย่อย
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด 
•	 กรรมก�ร (ผู้มีอำ�น�จลงน�ม) บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด 
บริษัทจดทะเบียน
 ไม่มี
บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
 สถ�ปนิก บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำ�กัด
ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง
 2 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 21.02
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
 เป็นบตุรเขยของรศ.ดร.นพ. วชิยั วนดรุงค์วรรณ และผศ.พญ. ส�ยสุณ ี วนดรุงค์วรรณ
การกระทำาความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 ใช่

นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล
กรรมการบริษัท
อายุ
 47 ปี
ตำาแหน่ง
 กรรมก�รบริษัท / คณะทำ�ง�นว�งแผน
 ก�รเงินและก�รลงทุน / กรรมก�รบริห�ร / 
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ
  กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช 

www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)
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ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร/

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา
กรรมก�รบริห�ร/

รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

ดร.ศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร
กรรมก�รบริห�ร /

รักษ�ก�รรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

รศ.นพ.สุชาติ  อารีมิตร  
กรรมก�รบริห�ร

นพ.วัชระ  เชื้อปากนำ้า
กรรมก�รบริห�ร

คุณสุณีย์  จ้อยจำารัส
กรรมก�รบริห�ร

คุณพัชรพรรณ  วนดุรงค์วรรณ  
กรรมก�รบริห�ร

คุณรุจิรัตน์  เกิดรักษ์  
กรรมก�รบริห�ร

คุณวิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ
กรรมก�รบริห�ร/

รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา
กรรมก�รบริห�ร/ 

รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

คุณพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล
กรรมก�รบริห�ร

พญ.สุนีย์  ธีรการุณวงศ์
กรรมก�รบริห�ร

ศ.(เกียรติคุณ) นพ.สารเนตร์  ไวคกุล
   กรรมก�รบริห�ร

คุณขวัญยืน  สุขสมโภชน์
กรรมก�รบริห�ร

คุณคมฤทธิ์  กวินอัครฐิติ  
กรรมก�รบริห�ร

ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ
กรรมก�รบริห�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee) 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

12

14

16

11

13

15
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร เพื่อให้ก�รบริห�รง�นและก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย เป็นไป
ในทิศท�งที่ดีและสอดคล้องต่อสภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 คณะกรรมก�รบริห�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 ประกอบด้วย  
 1.  ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ 
  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร/ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
  2.  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน�  
  กรรมก�รบริห�ร/ รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 3. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดช� 
  กรรมก�รบริห�ร/รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 4. น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ 
  กรรมก�รบริห�ร/รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 5. ดร.ศักด�  ตั้งจิตวัฒน�กร 
  กรรมก�รบริห�ร/รักษ�ก�รรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 6. น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล 
  กรรมก�รบริห�ร
  7. รศ.นพ.สุช�ติ   อ�รีมิตร   
  กรรมก�รบริห�ร
 8. พญ.สุนีย์  ธีรก�รุณวงศ์ 
  กรรมก�รบริห�ร
 9. นพ.วัชระ  เชื้อป�กนำ้� 
  กรรมก�รบริห�ร
 10. ศ.(เกียรติคุณ) นพ. ส�รเนตร์ ไวคกุล  
  กรรมก�รบริห�ร
 11. น�งสุณีย์  จ้อยจำ�รัส 
  กรรมก�รบริห�ร
 12. น�งส�วขวัญยืน สุขสมโภชน์ 
  กรรมก�รบริห�ร
 13. น�งส�วพัชรพรรณ   วนดุรงค์วรรณ   
  กรรมก�รบริห�ร
 14. น�ยคมฤทธิ์   กวินอัครฐิติ   
  กรรมก�รบริห�ร
 15. น�งส�วรุจิรัตน์    เกิดรักษ์  
  กรรมก�รบริห�ร
 16. ดร.รัชฎ�  ฟองธนกิจ 
  กรรมก�รบริห�รและเลข�นุก�ร

 ในรอบปี 2560 คณะกรรมก�รบริห�ร ได้ปฏบิติัง�นต�มอำ�น�จ 
หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบต�มกรอบก�รบริห�รง�นที่ได้กำ�หนดไว้
อย่�งครบถ้วน โดยจัดให้มีก�รประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปส�ระสำ�คัญ
ของก�รประชุม ได้ดังนี้ 
 1.  ว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง กลยทุธ์ แผนง�นโครงสร้�ง
องค์กร รวมถึงโครงสร้�งก�รบริห�รง�นหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำ�ปี 2560 โดยให้สอดคล้องกับสภ�พ
เศรษฐกิจและสภ�วะก�รแข่งขันของตล�ดในปัจจุบันเพ่ือให้องค์กรมี
ประสทิธกิ�พและประสทิธผิลม�กยิง่ขึน้ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
 2.  ว�งแผนและกำ�หนดแผนธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ปี 2560 
และอำ�น�จก�รบริห�รในส�ยง�นต่�งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจำ�ปี 2560  เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ 
รวมทั้งพิจ�รณ�อนุมัติก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี ก�รแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี ในกรณีที่มีคว�ม
จำ�เป็นเร่งด่วนและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
 3.  ตรวจสอบและติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและแนวท�ง
บริห�รง�นด้�นต่�งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่กำ�หนดไว้ให้เป็น 
ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและเอื้อต่อสภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจ และบริห�ร
กิจก�รของบริษัทต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบ�ย ระเบียบ และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4.  ตรวจสอบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ที่กำ�หนดไว้ให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ 
 5.  พิจ�รณ�โครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ และก�รใช้จ่�ยเงินลงทุน
ที่สำ�คัญๆ ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี 2560 ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต�มที่จะได้รับมอบหม�ยจ�กคณกรรมก�ร 
บริษัทฯ หรือต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้รับทร�บ  
 6.  กำ�หนดร�ยละเอียดในด้�นก�รคัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�ร
ว่�จ้�งและก�รเลิกจ้�งพนักง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำ�หนด
สวสัดกิ�รพนกัง�นให้มคีว�มเหม�ะสมกบัสภ�พก�รณ์ ประเพณปีฏิบตั ิ
 และสอดคล้องกับกฎหม�ยแรงง�นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 7.  ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ เป็นคร�วๆ ไป

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2560

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

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึง่ได้รับแต่งตัง้จ�กคณะกรรมก�รบริษทั 
ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รเงิน 
ก�รบัญชี และก�รบริห�รธุรกิจ จำ�นวน 4 ท่�น 

 โดยในปี 2560 คณะกรรมก�รตรวจสอบบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยคณะกรรมก�รอิสระ 4 ท่�น ได้แก่
 1.  น�ยวิระ  ม�วิจักขณ์    
  ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 2.  น�ยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ   
  กรรมก�รตรวจสอบ
 3.  น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต  
  กรรมก�รตรวจสอบ
 4.  ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวน�รังสรรค์  
  กรรมก�รตรวจสอบ

 ในก�รปฏิบัติหน้�ที่สำ�หรับปี 2560 คณะกรรมก�รตรวจสอบได ้
ปฏบิตัหิน้�ทีท่ี่กำ�หนดไว้อย่�งรอบคอบและเป็นอสิระ และไม่มข้ีอจำ�กดั
ในก�รได้รบัทร�บข้อมูลด้�นต่�งๆ ของบริษทั โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
มกี�รประชมุรวม 11 ครัง้ โดยได้มีก�รห�รือร่วมกบัผู้ตรวจสอบภ�ยใน 
และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้
 1. ตรวจสอบงบก�รเงนิร�ยไตรม�สและงบก�รเงนิประจำ�ปี 2560 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่� งบก�รเงิน 
ดงักล่�วได้จัดทำ�อย่�งครบถ้วน ถกูต้อง เชือ่ถือได้ ทันเวล� และเปิดเผย 
ข้อมูลอย่�งเพียงพอ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ
 2. พิจ�รณ�และอนมัุตแิผนก�รตรวจสอบและสอบท�นคว�มเพยีงพอ 
ของระบบควบคมุภ�ยใน ให้มคีว�มเหม�ะสม และมปีระสทิธผิลเพยีงพอ 
ที่จะช่วยลดคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดก�รกำ�กับดูแล และ
มีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ
 3. พิจ�รณ�ตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดที่ 
เกี่ยวข้องกับก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่� 
ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่�ไม่มีประเด็นหรือ 
ข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐ�นะก�รเงินของบริษัทฯ
 4. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัด
แย้งท�งผลประโยชน์ พบว่� ร�ยง�นดังกล่�วมีก�รเปิดเผยข้อมูลและ 
เป็นก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติของบริษัทฯ อย่�งสมเหตุสมผล

 5. พจิ�รณ� คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่�ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมก�ร ตรวจสอบได้พิจ�รณ�และมีมติให ้
บรษิทั สำ�นกัง�น อีว�ย จำ�กดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทั ประจำ�ปี 2560 
 6. พิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณประจำ�ปี และอัตร�กำ�ลังของ
หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน
 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ และต�มกฎบัตรของคณะ
กรรมก�รตรวจสอบด้วยคว�มรอบคอบและเป็นอิสระอย่�งสมบูรณ์ 
ทำ�ให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและมีประสิทธิภ�พ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560

( น�ยวิระ  ม�วิจักขณ์ )
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ต�มแนวท�งก�ร 
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถประสบก�รณ์ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงคุณสมบัติ หน้�ที่คว�ม 
รับผิดชอบรวมถึงมีคว�มรู้ด้�นบรรษัทภิบ�ล และส�ม�รถอุทิศเวล�
อย่�งเพียงพอในก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของคณะ
กรรมก�รสรรห�ฯ สำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ 

 โดยในปี 2560 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยคณะกรรมก�ร 
6 ท่�น ได้แก่
 1.  น�ยวิระ  ม�วิจักขณ์ 
  ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
  (กรรมก�รอิสระ)
 2.  น�ยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ  
  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (กรรมก�รอิสระ)
 3.  น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต 
  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (กรรมก�รอิสระ) 
 4.  ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ 
  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน   
 5.  น�งส�ววิล�วรรณ   วนดุรงค์วรรณ 
  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
 6.  นพ.มงคล  วณิชภักดีเดช� 
  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  

 คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบ ใน
ก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์ แนวท�ง และกระบวนก�รสรรห� รวมถึง
พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมสำ�หรับกรรมก�รบริษัทฯ และ
กรรมก�รชุดย่อยคณะต่�งๆ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก่อนที่จะนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิ�รณ�อนมุตัเิป็นประจำ�ทกุปี  รวมถงึพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนของผูบ้รหิ�ร
ระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
พิจ�รณ�อนุมัติ 

 ในก�รปฏิบัติหน้�ที่สำ�หรับปี 2560 คณะกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้ดำ�เนนิก�รต�มกรอบก�รปฏิบตังิ�นท่ีกำ�หนดไว้
อย่�งครบถ้วน โดยมีก�รประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้
 1. พจิ�รณ� สรรห� คดัเลอืก และเสนอร�ยช่ือบคุคลท่ีมคีณุสมบัติ 
เหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทฯ  กรรมก�รชุดย่อยของ 
บริษัทฯ  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และที่ปรึกษ�บริษัทฯ  ในกรณีที่ม ี
ก�รเพิม่ หรือตำ�แหน่งดงักล่�วว่�งลง หรอืสิน้สดุว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี 
 2. กำ�หนดนโยบ�ย หลักเกณฑ์ และวิธีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับ
กรรมก�รบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษทัฯ 
และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี 
 3. พิจ�รณ�เสนอค่�ตอบแทนทีจ่ำ�เป็นและเหม�ะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ
และมใิช่ตวัเงนิ รวมถงึ เบีย้ประชมุ เงนิเดอืน โบนสั หุน้ และผลประโยชน์ 
ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ให้แก่คณะกรรมก�รบรษิทัฯ และคณะกรรมก�รชดุย่อย 
ของบริษัทฯ โดยพิจ�รณ�ภ�ระหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ ผลง�น และ
เปรยีบเทยีบในธรุกจิทีใ่กล้เคียงกัน เพือ่นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษทัฯ
เพื่อพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี
 4. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยต�ม 
ที่เห็นสมควร

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560

( น�ยวิระ  ม�วิจักขณ์ )
  ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

 จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด

(มห�ชน) ครัง้ที ่13/2559 เม่ือวันที ่19 ธันว�คม 2559  คณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ประกอบด้วยกรรมก�ร จำ�นวน 6 ท่�น ดังนี้
 1. น�ยวิสุทธิ์    มนตริวัต 
  ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 2. ดร.รัชฎ�  ฟองธนกิจ   
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 3. น�งส�วส�ยพิณ ไพรสิงห์   
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 4. น�งภควดี  มห�วงศ์ตระกูล   
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 5. น�ยชินพัฒน์ อูไพจิตร    
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 6. น�งส�วเกวลี ไพศ�ลพยัคฆ์   
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร/เลข�นุก�ร

 ในก�รปฏิบัติหน้�ที่สำ�หรับปี 2560 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�รได้มีก�รประชุม 1 ครั้ง เพื่อติดต�มก�รดำ�เนินง�น และ

ปฏิบัติหน้�ที่ที่กำ�หนดไว้ และร�ยง�นผลก�รประชุมต่อคณะ

กรรมก�รบริษัทฯ ซึ่งมีส�ระสำ�คัญที่อ�จสรุปได้ดังนี้

 1. คณะกรรมก�รฯ ได้พิจ�รณ�ทบทวนปรับปรุงนโยบ�ยก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และทบทวนอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�รในบ�งประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. คณะกรรมก�รฯ ได้เข้�ร่วมอบรมเรื่อง Anti-Corruption 

the Practical Guide (ACPG) เพื่อศึกษ�เกณฑ์ก�รประเมิน และ 

จัดทำ�นโยบ�ยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับแนวท�ง 

ที่แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 

กำ�หนด ซ่ึงมีกรรมก�รฯ รวม 4 ท่�น ได้เข้�รับก�รอบรมเรียบร้อยแล้ว

 3. คณะกรรมก�รฯ ได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ของบริษัท โดยได้รับคว�มเห็นชอบและอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะ

กรรมก�รบริษัทฯ และได้ประก�ศให้ทุกหน่วยง�นทร�บและถือ 

ปฏิบัติ อีกท้ังได้ทำ�ก�รเผยแพร่นโยบ�ยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 4. คณะกรรมก�รฯ ได้จัดให้มีก�รประชุมเพื่อชี้แจงนโยบ�ย

ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักง�นทุกส่วนของกลุ่มบริษัทฯ 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทร�บและนำ�นโยบ�ยดังกล่�วไปถือ

ปฏิบัติต่อไป

รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ปี 2560

(น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต)
ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง เพ่ือให้ก�รบริห�รง�นและก�ร 
ดำ�เนนิธุรกิจของบรษิทั ศรวิีชยัเวชวิวฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน) และบริษทัย่อย
เป็นไปในทิศท�งที่ดีและสอดคล้องต่อสภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 
ประกอบด้วย  
 1.  ดร.วิโรจน์  ม�วิจักขณ์  
  ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 2.  น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ   
  ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 3.  ดร.ศักด�  ตั้งจิตวัฒน�กร   
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 4.  น�งส�วขนิษฐ� โปร�ณ�นนท์   
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 5.  น�งหทัยวัลย์ สุวรรณทวีรักษ์   
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 6.  น�งภควดี      มห�วงศ์ตระกูล   
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 7.  น�งส�วกิจพร    ป้อมสน�ม   
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 8.  น�งอัญชลี               สุโภภ�ค    
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 9.  ภญ.ประภ�พรรณ  เตชธนัง    
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และเลข�นุก�ร
 10. น�งส�วธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์   
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 ในรอบปี 2560 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ปฏิบัติง�น 
ต�มอำ�น�จหน้�ที ่และคว�มรบัผิดชอบต�มกรอบก�รบรหิ�รง�นคว�ม
เสี่ยงที่ได้กำ�หนดไว้อย่�งครบถ้วน โดยจัดให้มีก�รประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
สรุปส�ระสำ�คัญของก�รประชุม ได้ดังนี้ 
 1.  กำ�หนดนโยบ�ย และแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวม
ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย  ซ่ึงครอบคลมุถึงคว�มเสีย่งด้�นก�รเงนิ
คว�มเสี่ยงด้�นธุรกิจและก�รตล�ด คว�มเสี่ยงด้�นก�รลงทุน คว�ม
เสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงคว�มเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบ 
ต่อก�รดำ�เนินง�นและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น  
เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
 2.  กำ�หนดเกณฑ์ก�รวัดคว�มเสี่ยงและเพด�นคว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อย ยอมรับได้ 
 3.  พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เสนอแนะวิธีก�รป้องกัน หรือลดระดับคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
 4.  ดูแล ติดต�ม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินง�น
เพื่อลดคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง และเหม�ะสมกับภ�วก�รณ์ดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 5.  ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบบริห�รคว�มเสี่ยง 
โดยรวมถึงคว�มมีประสิทธิผลของระบบและก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ที่กำ�หนด  
 6.  ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นเพื่อลดคว�มเสี่ยง ต่อคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ เป็นประจำ� และในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งต้องร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ
เพื่อพิจ�รณ�อย่�งเร็ว
 7.  ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยต�ม
ที่เห็นสมควร

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 

    (น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ)
 ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คณะกรรมก�รบริษทั ศรวิีชัยเวชววัิฒน์ จำ�กดั (มห�ชน) ได้แต่งตัง้ 
คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงนิและก�รลงทนุ เพ่ือเป็นก�รสร้�งคว�ม
เจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รผู้มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถและประสบก�รณ์ 

 คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
2560 ประกอบด้วย

 1.  น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ            
  ประธ�นคณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน 
 2.  น�งส�วนพพร ติรวัฒนกุล            
  กรรมก�รว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน 
 3.  น�ยทินวรรธน์ มหธร�ดล            
  กรรมก�รว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน 
 4.  น�ยแพทย์มงคล วณิชภักดีเดช�   
  กรรมก�รว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน 
 5.  น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล   
  กรรมก�รว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน 
 6.  ดร.ศักด�  ตั้งจิตวัฒน�กร   
  กรรมก�รว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุนและเลข�นุก�ร 

 ในรอบปี 2560 คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน ได้
ปฏิบัติง�นต�มที่กำ�หนดไว้อย่�งครบถ้วน โดยมีก�รประชุมท้ังสิ้น 
12 ครั้ง สรุปส�ระสำ�คัญของก�รประชุม ดังนี้
 1. กำ�หนดนโยบ�ย เป้�หม�ยและกลยุทธ์ท�งก�รเงินและก�รลงทุน
 2. ว�งแผนทิศท�งในก�รลงทุน
 3. จัดห�เงินทุนสำ�หรับก�รลงทุนที่เหม�ะสม
 4. วิเคร�ะห์และจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงินและก�รลงทุน
 5. กำ�กับ ดูแล ควบคุม และบริห�รงบกระแสเงินสดให้เป็นไปต�ม
เป้�หม�ยของบริษัท
 6. ปฏิบัติง�นอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทและประธ�นบริษัท 
มอบหม�ย 

รายงานของคณะทำางานวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2560 

 (น�งส�ววิล�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ)      
ประธ�นคณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน
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Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 20

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017

 บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน) (“บรษิทัฯ” หรือ VIH) 

จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี 2536 เพือ่ดำ�เนนิธุรกจิโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้

ชื่อโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งเป็น 

โรงพย�บ�ลในกลุม่โรงพย�บ�ลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล บรษัิทฯ 

มทีนุจดทะเบยีนตอนจดัตัง้บรษิทัฯ ในปี 2536 จำ�นวน 200 ล้�น

บ�ท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รที่มีอำ�น�จควบคุม คือ 

รศ.ดร.นพ. วชิยั วนดรุงค์วรรณ และผศ.พญ. ส�ยสณุ ีวนดรุงค์วรรณ 

ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพย�บ�ล

 ในปี 2551 บริษัทฯ มีก�รปรับโครงสร้�ง โดยได้เข้�ไปซื้อหุ้น 

ส�มัญของบริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด และบริษัท ศรีส�ครเวช 

วิวัฒน์ จำ�กัด จ�กกรรมก�รซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโครงสร้�ง

ก�รลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้เหม�ะสมกับแนวท�งก�รดำ�เนิน 

ธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพย�บ�ล ซึ่งมีบริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด

และ บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน ์จำ�กัด เป็นบริษัทย่อย

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

องค์กร (Corporate Re-branding) เพื่อให้มีคว�มทันสมัย และ 

สะท้อนถึงก�รยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รให้บริก�ร และพัฒน�ก�ร 

ที่ต่อเนื่องของกลุ่มโรงพย�บ�ล ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศนข์องบริษัทฯ ที่ต้องก�รขย�ยก�รให้บริก�รไปยังกลุ่มลูกค้�

ต่�งประเทศอย่�งกว้�งขว�ง โดยกลุ่มโรงพย�บ�ลได้เปลี่ยน

ชื่อจ�กกลุ่มโรงพย�บ�ลศรีวิชัย เป็นกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล และได้มีก�รเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยเช่นกัน 

 ปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 

ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมทีนุจดทะเบยีนทัง้ส้ิน 

535 ล้�นบ�ท แบ่งออกเป็นหุน้ส�มญัจำ�นวน 535 ล้�นหุน้ มลูค่�ทีต่ร�ไว้

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

 ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 

35,666,666 บ�ท จ�ก ทนุจดทะเบยีนเดมิจำ�นวน 535,000,000 บ�ท 

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

ออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุน จำ�นวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่�ที่ตร�

ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท เป็นทุนที่ชำ�ระแล้ว 570,665,433 บ�ท

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

ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นท้ังหมดในบริษัทฯ เป็นผลให้กลุ่ม 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีก�รเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนก�ร 

ขย�ยธุรกิจภ�คโรงพย�บ�ลและบริก�รท�งก�รแพทย์ที่หล�กหล�ย 

ให้มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอน�คต 

 และบริษัทฯ ได้เข้�ซื้อหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมด 

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

นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเป็นก�รลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภ�พในอน�คตและสร้�งพันธมิตรในก�รทำ�ธุรกิจร่วมกัน

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

โพลีคลีนิค จำ�กัด จำ�นวน 89,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99

ของทุนจดทะเบียนจ�กผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ย

โพลีคลีนิค จำ�กัด รวมเป็นมูลค่� 155,000,000 บ�ท ต�มมติอนุมัติ

จ�กทีป่ระชมุส�มญัผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 เมือ่วนัที ่ 28 มถินุ�ยน 2559

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

570,666,666 บ�ท แบ่งออกเป็นหุน้ส�มญัจำ�นวน 570,666,666 หุ้น

มลูค่�ท่ีตร�ไว้หุน้ละ 1 บ�ท โดยเป็นทนุจดทะเบยีนชำ�ระแล้วจำ�นวน 

570,665,433 ล้�นบ�ท

 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพย�บ�ลทั่วไป 

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

ในกลุ่ม 4 โรงพย�บ�ล ได้แก่ 1) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์

เนชั่นแนลอ้อมน้อย 2) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  

หนองแขม 3) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรส�คร 

และ 4) โรงพย�บ�ลวชิยัเวช แยกไฟฉ�ย ซึง่ดำ�เนนิง�นโดยบรษัิทฯ 

และบริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)  

บรษัิท ส�ยวชิยัพฒัน� จำ�กดั (บรษัิทย่อย) บริษัท ศรสี�ครเวชววัิฒน์

จำ�กัด (บริษัทย่อย) และบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด 

(บริษัทย่อย) ต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีก

แห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด ซึ่งดำ�เนิน

ธุรกิจภ�ยใต้ชื่อโรงเรียนศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอ�ย ุ

และเด็กเล็ก รวมถึงพนักง�นผู้ช่วยพย�บ�ล และยังใช้เป็นสถ�น 

ฝึกอบรมพนักง�นผู้ช่วยพย�บ�ลของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้ก�รบริห�รง�น

โดย ผศ. พญ. ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น

เจ้�หน้�ที่บริห�รและรองประธ�นกรรมก�รบริษัท ตั้งแต่ก่อตั้ง

จนถึงปัจจบัุน 

 กลุ่มลูกค้�หลักของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2  

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

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

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

กลุม่ลกูค้�โครงก�รภ�ครฐั (Capitation) ได้แก่ ลกูค้�โครงก�รกองทนุ 

ประกันสังคม ลูกค้�โครงก�รประกันสุขภ�พถ้วนหน้� และลูกค้�

โครงก�รประกันสุขภ�พแรงง�นต่�งด้�ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยยังมีแผนในก�รดึงดูดกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยให้ม�ใช้บริก�ร 

กับกลุ่มโรงพย�บ�ลเพิ่มขึ้น เช่น (1) กลุ่มบริษัทเอกชน โรงง�น 

สถ�บันก�รศึกษ� (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต  (3) กลุ่มลูกค้�

ข้�ร�ชก�รและครอบครัวข้�ร�ชก�ร ต�มโครงก�รเบิกจ่�ยตรง

ค่�รักษ�พย�บ�ลประเภทผู้ป่วยต�มเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรครวม 

(DRGs) และ (4) กลุ่มลูกค้�ต่�งประเทศที่ต้องก�รเดินท�งม�รักษ� 

ในประเทศไทยรวมถึงที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทย และที่เดินท�ง

เข้�ม�ท่องเที่ยวหรือทำ�ง�น 

 ร�ยได้หลักของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทหลัก ต�มลักษณะของลูกค้� คือ  (1) ร�ยได้จ�กลูกค้�

ทั่วไป (Non-Capitation)  และ (2) ร�ยได้จ�กลูกค้�เหม�จ่�ย

ต�มโครงก�รภ�ครัฐ (Capitation) สำ�หรับร�ยได้ Non-Capitation

ประกอบด้วยร�ยได้จ�กผู้ป่วยนอก (Non-Capitation OPD) และ 

ร�ยได้จ�กผู้ป่วยใน (Non-Capitation IPD)  ในส่วนของร�ยได ้

Capitation ประกอบด้วยร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รผู้ป่วยประกัน 

สงัคม ร�ยได้จ�กผูป่้วยโครงก�รประกนัสขุภ�พถ้วนหน้�และร�ยได้ 

จ�กผู้ป่วยโครงก�รประกันสุขภ�พแรงง�นต่�งด้�วโดยที่ผ่�นม�

สัดส่วนร�ยได้ Non-Capitation ต่อร�ยได้ Capitation เท่�กับ 

74 : 26 , 76 : 24  และ 77 : 23  ในปี 2558 – 2560 ต�มลำ�ดบั 

ทั้งนี้ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รของกลุ่มโรงพย�บ�ลมีก�รแปรผัน

ต�มฤดูก�ลดังที่แสดงในงบก�รเงินร�ยไตรม�ส ปี 2558 – 2560

 ในด้�นผลก�รดำ�เนินง�นน้ัน บริษัทฯ และบรษัิทย่อยมีร�ยได้

จ�กก�รบริก�รของกลุ่มโรงพย�บ�ล ในปี 2558 – 2560 เท่�กับ 

1,344.34 ล้�นบ�ท 1,718.60 ล้�นบ�ทและ 1,962.08 ล้�นบ�ท 

ต�มลำ�ดับประเภทร�ยได้ที่มีสัดส่วนสูงท่ีสุดคือร�ยได้จ�กผู้ป่วยใน

Non-Capitation รองลงม�คอื ร�ยได้จ�กผูป่้วยนอก Non-Capitation 

และร�ยได้จ�กโครงก�รภ�ครฐั (Capitation) ต�มลำ�ดบั นอกจ�กนี้

ในช่วงเวล�เดียวกัน โรงพย�บ�ลที่มีสัดส่วนร�ยได้สูงที่สุดของ

กลุ่มโรงพย�บ�ลคือโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รองลงม�คือ 

โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ หนองแขม  โรงพย�บ�ลวชิยัเวชฯ สมทุรส�คร 

และโรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย  ต�มลำ�ดับ  

 ในปี 2558 – 2560 กลุ ่มโรงพย�บ�ลมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 

101.64  ล้�นบ�ท, 153.46 ล้�นบ�ท และ 125.68 ล้�นบ�ท 

ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ กลุ่มโรงพย�บ�ลมีอัตร�ส่วนกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนิน

ง�นเท่�กับ ร้อยละ 8.14 , ร้อยละ 10.53 และร้อยละ 7.97 ใน 

ช่วงปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560 ต�มลำ�ดับ  ซึ่ง ณ วันที่ 31 

ธันว�คม 2560  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 

1,814.94 ล้�นบ�ท ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ คือ ที่ดิน 

อ�ค�ร และอุปกรณ์ จำ�นวน 1,112.43 ล้�นบ�ทกลุ่มโรงพย�บ�ล

มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 ทั้งสิ้น  751.70 ล้�นบ�ท 

และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1,061.63 ล้�นบ�ท ซึ่งประกอบ

ด้วยกำ�ไรสะสม จำ�นวน 434.35  ล้�นบ�ท

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รดำ�เนินธุรกิจโรงพย�บ�ลของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยนั้นอ�จมีโอก�สที่จะได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยคว�ม 

เสี่ยงบ�งประก�ร ซึ่งกลุ่มโรงพย�บ�ลได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 

ของปัจจัยคว�มเสี่ยงดังกล่�ว และได้กำ�หนดแนวท�งในก�รป้องกัน
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และแก้ไขปัญห�ที่เหม�ะสมสำ�หรับคว�มเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ

อย่�งใกล้ชิด ดังร�ยละเอียดที่ได้กล่�วไว้ในเรื่องปัจจัยคว�มเสี่ยง

กลุม่โรงพยาบาลมจีดุเด่นในการให้บรกิารดังนี้
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริก�รรักษ�พย�บ�ล

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริก�รในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วย 

แพทย์เฉพ�ะท�งถึงเวล�เท่ียงคนื คลนิกิเฉพ�ะท�งทีเ่ปิดให้บริก�ร 

เช่น ศัลยกรรมผ่�นกล้องครบวงจร ศัลยกรรมกระดูก  ศัลยกรรม

ระบบท�งเดินปัสส�วะ ศัลยกรรมโรคหลอดเลือด  อ�ยุรกรรม

โรคหวัใจอ�ยรุกรรมโรคไตและศนูย์ไตเทยีม  อ�ยรุกรรมต่อมไร้ท่อ

อ�ยุรกรรมระบบประส�ท อ�ยรุกรรมระบบท�งเดนิอ�ห�ร คลนิกิ 

กุม�รเวช  คลินิกสูติ-น�รีเวช ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ทันตกรรม 

ศูนย์ตรวจสุขภ�พ  ศูนย์สุขภ�พและศูนย์ชะลอวัยไทย-ฟิลอส  โดย 

มห้ีองผ่�ตดัระบบ Positive Pressure ปร�ศจ�กเชือ้โรค ฝุ่นละออง 

และคว�มชื้น 100% ต�มม�ตรฐ�นระดับส�กล เป็นโรงพย�บ�ล 

แรกของจังหวัดสมุทรส�คร และจังหวัดข้�งเคียง 

 โรงพยาบาลวชิยัเวชฯ  หนองแขม มีคลินิกบริก�รครบถ้วน

เช่นเดียวกับโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  โดยมีศูนย์โรคหวัใจ

วิชยัเวช ให้บรกิ�รดแูลรกัษ�โรคหวัใจ ตัง้แต่ก�รป้องกนั ก�รวนิจิฉยั 

ในระยะเริ่มต้น ก�รรักษ�ตลอดถึงก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พหัวใจ 

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งโรคหัวใจ (อ�ยุรแพทยห์ัวใจ, 

ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทีมพย�บ�ลและบุคล�กรที ่

ฝึกอบรมเฉพ�ะท�งในก�รดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและ 

เทคโนโลยีอันทันสมัยอย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีหออภิบ�ลผู้ป่วย 

วิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ซึ่งพร้อมดูแลท่�นตลอด 24 ชม. นำ�ทีมโดย

แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโรคหัวใจและหลอดเลือด น�ยแพทย์วัฒน�  

บุญสม ผู้อำ�นวยก�รศูนย์หัวใจวิชัยเวช กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช 

อินเตอรเ์นชัน่แนล และทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญศลัยกรรมหัวใจและ

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

วิเคร�ะห์ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียง

ท่ีสุดแห่งหน่ึงระดับประเทศ ศูนย์ตรวจสุขภ�พครบวงจร ศูนย์

ก�รแพทย์ชะลอวัย I-SHA ศูนย์อณูพันธุ์ศ�สตร์ และ ก�รให้บริก�ร 

ลูกค้�ต่�งช�ติ โดยมีคลินิกที่ประเทศพม่�

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีศักยภ�พบริก�รทุกส�ข� 

โรคเช่นเดียวกับ โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อยและมีคว�ม

เชี่ยวช�ญในก�รให้บริก�รตรวจสุขภ�พนอกสถ�นที่ เช่น ในสถ�น 

ประกอบก�รของภ�คเอกชน ภ�ครัฐ และภ�ควิส�หกิจ ทั่วประเทศ 

นอกจ�กนี้ โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ สมุทรส�คร ยังมีคลินิกที่อำ�เภอ

แม่สอด จังหวัดต�ก เพื่อให้บริก�รแก่ลูกค้�คนไทยและพม่� และ 

ได้ร่วมกบัพนัธมติรในส�ธ�รณรฐัแห่งสหภ�พเมยีนม�ร์ ตรวจสขุภ�พ 

แรงง�นต่�งด้�ว ณ  เมืองย่�งกุ้ง ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พพม่�

 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เป็นโรงพย�บ�ลที่บริษัทฯ 

ได้เข้�ไปลงทุนเมื่อกล�งปี 2559 โดยมุ่งเน้นพัฒน�ให้เป็นโรงพย�บ�ล 

รกัษ�ผูป่้วยเฉพ�ะท�ง เนือ่งจ�กอยูใ่กล้กับโรงพย�บ�ลและโรงเรยีน 

แพทย์ อ�ทิ ศูนย์คว�มง�ม iSKY ศูนย์ทันตกรรม iSMILE ศูนย์ม ี

บุตรย�ก ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ตรวจสุขภ�พ ศูนย์อุบัติเหตุและ 

ฉุกเฉิน เป็นต้น และในขณะนี้ได้ทยอยปรับปรุงอ�ค�รสถ�นที่ให้

ทันสมัยเหม�ะกับศูนย์เฉพ�ะโรคแต่ละส�ข� โดยเฉพ�ะก�รเป็น

ศูนย์ผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพ�ะท�งส�ข�ต่�งๆ
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 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ให้บริก�รรักษ�ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีก�รให้บริก�รผู้ป่วยทุกส�ข�โรค เพื่อตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของผู้ม�ใช้บริก�ร เช่น แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกอ�ยุรกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกกุม�รเวช แผนกศัลยกรรม

แผนกจักษุ แผนกหู คอ จมูก แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกโรคผิวหนัง แผนกไต แผนกทันตกรรม แผนกก�ยภ�พ  แผนกระบบ 

ประส�ท และศูนย์คว�มง�ม เป็นต้น สำ�หรับก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยในกลุ่มโรงพย�บ�ลมีเตียงรองรับผู้ป่วยในจำ�นวน 551 เตียง 

โดยมีห้องพักผู้ป่วยหล�ยประเภท เช่น 1) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว ประกอบด้วย ห้อง GRAND VIP  ห้อง VIP  ห้อง Deluxe 

และห้อง Standard  2) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่  3) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษ 4 เตียง  4) ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม 8 เตียง 

5) ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) และ 6) ห้องเด็กอ่อน

โครงสร้างรายได้
 ร�ยได้และกำ�ไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2558 –2560 (ต�มโรงพย�บ�ล)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 รายการ
2560 2559 2558

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไรสุทธิ

799,475.60

105,111.86

40%

58%

787,995.17

92,354.81

44%

53%

678,533.37

84,339.43

50%

75%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไรสุทธิ

623,840.28

56,621.80

31%

31%

533,951.01

51,766.05

30%

30%

386,231.48

19,503.96

28%

17%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไรสุทธิ

398,615.79

19,382.14

20%

11%

359,389.10

21,909.52

20%

13%

299,065.80

7,831.76

22%

7%

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

: ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

: กำ�ไรสุทธิ

188,337.39

653.72

9%

0%

92,094.73

5,910.58

5%

3%

- 

- 

- 

- 

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

: กำ�ไรสุทธิ 903.64 0% 750.51 0% 1,232.04 1%

รวมรายได้ก่อนตัดรายการระหว่างกัน

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

รวมรายได้หลังตัดรายการระหว่างกัน

2,010,269.06

48,187.72

1,962,081.34

100%

-

-

1,773,430.01

54,826.70

1,718,603.31

100%

-

-

1,363,830.65

19,492.63

1,344,338.02

100%

-

-

รวมกำาไรก่อนตัดรายการระหว่างกัน

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

รวมกำาไรหลังตัดรายการระหว่างกัน

182,673.16

56,990.13

125,683.03

100%

- 

- 

172,691.47

19,226.84

153,464.63

100%

-

-

112,907.19

11,269.17

101,638.02

100%

- 

- 

(หม�ยเหตุท้�ยต�ร�งอยู่ในหน้�ถัดไป)
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 โรงพยาบาล
2560 2559 2558

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  

ร�ยได้ Capitation
ร�ยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

253,753.69 

545,721.91    

799,475.60 

12.62%

27.15%

39.77%

 239,819.72   

548,175.45   

787,995.17 

13.52%

30.91%

44.43%

240,478.85 

438,054.52 

678,533.37 

17.63%

32.12%

49.75%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

ร�ยได้ Capitation

ร�ยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

2,470.55 

  621,369.73 

  623,840.28

0.12%

30.91%

31.03%

1,786.51 

  532,164.50 

  533,951.01 

0.10%

30.01%

30.11%

2,329.44 

383,902.04 

386,231.48 

0.17%

28.15%

28.32%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ร�ยได้ Capitation
ร�ยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

141,766.56 

 256,849.23    

398,615.79 

7.05%

12.78%

19.83%

131,075.85 

  228,313.25     

359,389.10

7.39%

12.87%

20.27%

106,400.74 

192,665.06 

299,065.80 

7.80%

14.13%

21.93%

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

ร�ยได้ Capitation
ร�ยได้ Non-Capitation
    รวมรายได้จากการให้บริการ

     63,416.64 

  124,920.75     

188,337.39  

3.15%

6.21%

9.37%

35,982.75 

56,111.98     

92,094.73

2.03%

3.16%

5.19%

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวมรายได้จากการให้บริการก่อนหักรายการระหว่างกัน
หักร�ยก�รระหว่�งกัน
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

2,010,269.05      

48,187.71 

1,962,081.34 

100%

- 

- 

1,773,430.01 

54,826.70 

1,718,603.31

100%

- 

- 

1,363,830.65 

19,492.63 

1,344,338.02 

100%

- 

- 

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 - 2560 (ตามประเภทของลูกค้า) 

หม�ยเหตุ  :   1) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด (บริษัทย่อย) มีร�ยได้ในปี 2560, ปี 2559 และ ปี 2558 มีจำ�นวน 3.35 

ล้�นบ�ท, 2.72 ล้�นบ�ท และ 3.35 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ  ขณะที่ ปี 2560, ปี 2559 และปี 2558 กำ�ไรสุทธิ 0.90 ล้�นบ�ท, 0.75 

ล้�นบ�ท และ 1.23 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ซึ่งร�ยได้ของบริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด (บริษัทย่อย)  อยู่ในร�ยก�รร�ยได้

อื่นๆ ในงบก�รเงินรวม

                  2) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย ปี 2559 เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร และกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับงวดสะสมวันที ่

1 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม 2559 จ�กก�รเข้�ซื้อหุ้น บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559

หม�ยเหตุ :   1) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย ปี2559 เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร และกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับงวดสะสมวันที่  

1 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม  2559 จ�กก�รท่ีบริษัทฯเข้�ซ้ือหุ้น บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ย โพลีคลินิค จำ�กัด เม่ือวันท่ี 28 มิถุน�ยน 2559



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)25

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017

การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะการให้บริการ

 ณ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในรูปของกลุ่ม

โรงพย�บ�ล โดยมีโรงพย�บ�ลในกลุ่ม 4 โรงพย�บ�ล และมีสัญญ� 

ก�รให้บริก�รกับโรงพย�บ�ลในระดับทีส่งูกว่� (Supra Contractor) 

12 โรงพย�บ�ล เพื่อก�รส่งต่อผู้ป่วยต�มคว�มเหม�ะสมในแต่ละ 

กรณี และมีคลินิกเครือข่�ยประกันสังคม 16 แห่ง สำ�หรับก�รให ้

บริก�รเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยประกันสังคม ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถบริห�ร

ต้นทุนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และส�ม�รถขย�ยขอบเขตก�รให้

บริก�รแก่ประช�ชนได้อย่�งครอบคลุมม�กขึ้น 

 กลุ่มโรงพย�บ�ลให้บริก�รลูกค้� 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มลูกค้� 

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

เงินสด กลุ่มลูกค้�ประกันชีวิต กลุ่มลูกค้�กองทุนเงินทดแทน กลุ่ม 

ลูกค้�บริษัทคู่สัญญ� กลุ่มลูกค้�สิทธิพรบ. และอื่นๆ 2) กลุ่มลูกค้� 

เหม�จ่�ยต�มโครงก�รภ�ครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้�กองทุนประกัน

สังคม กลุ่มลูกค้�โครงก�รประกันสุขภ�พถ้วนหน้� และกลุ่มลูกค้� 

โครงก�รประกันสุขภ�พต่�งด้�ว 

บริการทางการแพทย์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์

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

ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะส�ข�โรคทุกส�ข�  ดังนี้ 

 ศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช

 ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ให้บริก�รดูแลรักษ�โรคหัวใจ ตั้งแต่ก�ร

ป้องกัน ก�รวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น ก�รรักษ�ตลอดถึงก�รฟื้นฟ ู

สมรรถภ�พหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งโรคหัวใจ 

(อ�ยุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทีมพย�บ�ล 

และบุคล�กรที่ฝึกอบรมเฉพ�ะท�งในก�รดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วย 

เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่�งมีประสิทธิภ�พ และมี

หออภิบ�ลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ซึ่งพร้อมดูแลท่�นตลอด 

24 ชม. นำ�ทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโรคหัวใจและหลอดเลือด

น�ยแพทย์วัฒน� บุญสม ผู้อำ�นวยก�ร  ศูนย์หัวใจวิชัยเวช กลุ่ม 

โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ 

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

 ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

 โรงพย�บ�ลได้จัดตั้งศูนย์โรคกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ผู้

เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ

และต่�งประเทศ อ�ทิ ก�รผ่�ตัดกระดูกสันหลัง ก�รผ่�ตัดเปลี่ยน 

ข้อเข่�-ข้อตะโพกเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำ�วิถี ก�รผ่�ตัด

จ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รรักษ�นิ้วล็อกโดยไม่

ต้องผ่�ตัด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในก�รรักษ� ฯลฯ โดยมีจุดเด่น

คือ แผลเล็ก ห�ยไว ปลอดภัย และไม่ปวด   ก�รผ่�ตัดต่อนิ้ว มือ 

แขนและข�จ�กอุบัติเหตุด้วยวิธีจุลศัลยศ�สตร์ โดยบริก�รตรวจ

รักษ� ผ่�ตัดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งให้มีคลินิกโรคกระดูก

และข้อทั่วไป คลินิกโรคกระดูกสันหลังและคอ คลินิกโรคข้อเข่�-

ตะโพก คลินิกโรคท�งมือและข้อไหล่ คลินิกโรคนิ้วล็อก  คลินิก

ผ่�ตัดเปลี่ยนข้อเทียม คลินิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก คลินิกโรค

เท้� และคลินิกเวชศ�สตร์ก�รกีฬ�
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 ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มีศูนย์

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์กู้ชีพ เพื่อให้ก�รช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่�งถูกต้องและทันท่วงที ด้วย

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นอุบัติเหตุศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์

กระดูกและข้อพร้อมอ�ยุรแพทย์ พย�บ�ล และเจ้�หน้�ที่ที่มีคว�ม 

ชำ�น�ญ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรถพย�บ�ลท่ีมี

เครื่องมือช่วยชีวิตอย่�งครบถ้วนทั้ง Advance Life Support 

(ALS) และ Basic Life Support (BLS) ฉุกเฉินที่มีคว�มพร้อม

ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ศูนย์จุลศัลยกรรม

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจรักษ�ผู้ป่วยทุกประเภทรวมถึงอุบัติเหตุที่บริเวณนิ้วมือและ

มือ ซึ่งพบได้เป็นอันดับ 1 ที่เกิดขึ้นบ่อยในโรงง�นอุตส�หกรรม 

 ศูนย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมผ่านกล้อง

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยให้บริก�ร

รักษ�และผ่�ตัดศัยกรรมทุกชนิด เช่น ระบบท�งเดินอ�ห�ร ระบบ 

ปัสส�วะ ระบบประส�ทและสมอง และแก้ไขคว�มพิก�รบกพร่อง 

ต่�งๆ ด้วยเทคโนโลยีก�รผ่�ตัดผ่�นกล้อง ซึ่งวิธีนี้ช่วยทำ�ให้แผล 

ห�ยเรว็ขึน้ อ�ก�รเจบ็ปวดแผลลดลง มบี�ดแผลจ�กก�รผ่�ตดัเลก็ 

ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รผ่�นตัดแบบเดิมที่ทำ�ให้มีรอยแผลเป็นมี

ขน�ดย�วและใหญ่ และอ�จกล�ยเป็นรอยนูนดูแล้วไม่สวยง�ม 

พร้อมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รศัลยกรรมโดยเฉพ�ะ เช่น 

ศัลกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรม 

ท�งนรเีวช ศลัยกรรมท�งเดนิปัสส�วะ ศลัยกรรมลำ�ไส้และทว�รหนกั

เป็นต้น และยังได้รับก�รดูแลจ�กพย�บ�ลชำ�น�ญก�รที่คอย 

ดูแลและอำ�นวยคว�มสะดวกในแต่ละขั้นตอนของก�รรักษ� 

 ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง 

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร 

ดูแลตรวจรักษ�และผ่�ตัดรวมทั้งให้คำ�แนะนำ� ปรึกษ�ท�งสูติและ

นรีเวชโรเฉพ�ะสตร ีเช่นก�รตรวจมะเร็งเต้�นม ตรวจพฒัน�ก�รของ 

ท�รกในครรภ์คลินิกวัยทอง คลินิกผู้มีบุตรย�ก ก�รตรวจภ�ยใน 

โดยวิธีส่องกล้องทำ�ให้ก�รตรวจรักษ�ถูกต้อง แม่นยำ� ม�กขึ้น 

เพื่อวินิจฉัยโรคและวิธีรักษ�ให้ห�ยข�ดจ�กโรคหรือจ�กก�ร

บ�ดเจ็บของสตรี จ�กทีมแพทย์ผูเ้ช่ียวช�ญและมีประสบก�รณ์สงู 

พร้อมเครื่องมือท�งก�รแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำ�ให้ลด

คว�มเจ็บปวด มีปลอดภัยและลดระยะเวล�ในก�รฟื้นตัว รวมถึง 

ให้ก�รบริก�รรักษ�ด้�นอน�มัยสตรี ปรึกษ�และแนะนำ�ก�รว�ง 

แผนครอบครวั ก�รฝ�กครรภ์และก�รคลอด ก�รตรวจคว�มผดิปกติ 

ของท�รกในครรภ์ ก�รตรวจภ�ยใน

 ศูนย์โรคเต้านม

 ท�งโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้ให ้

คว�มสำ�คัญกับโรคมะเร็งเต้�นมเป็นอย่�งม�ก พร้อมกันนี้ได้ตั้ง 

ศนูย์โรคมะเร็งเต้�นมขึน้เพือ่ให้บรกิ�รตรวจรกัษ� ให้คำ�ปรกึษ� แนะนำ�

และผ่�ตัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้�นมหรือผู้ที่ต้องก�รทร�บวิธีป้องกัน 

ก�รเกิดของโรค และยังให้คว�มรู้แก่ประช�ชนเรื่องก�รตรวจเต้�นม 

ด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยของโรงพย�บ�ลทำ�ให้ก�รวินิจฉัย

โรคมะเรง็เต้�นม ถกูต้อง แม่นยำ� ม�กขึน้ โดยก�รทำ� Mammogram 

และ Ultrasound ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยเป็นท�งเลือกให้

กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้�นม ก่อนก�รผ่�ตัด และมีก�รติดต�มฟื้นฟู

สภ�พร่�งก�ยและจิตใจของผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพ�ะท�ง เช่น 

ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อ�ยุรแพทย์ด้�นมะเร็ง ทีมพย�บ�ล นัก

โภชน�ก�ร นักก�ยภ�พบำ�บัด ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับม�ใช้ชีวิต

ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้

 ศูนย์โรคนิ่วและระบบทางเดินปัสสาวะ

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจรักษ�เกี่ยวกับโรคนิ่วและระบบท�งเดินปัสส�วะ เช่น โรคนิ่ว 

ในระบบท�งเดินปัสส�วะ นิ่วในไตและท่อไต นิ่วในถุงนำ้�ดี โรค

มะเร็งในไต มะเร็งกระเพ�ะปัสส�วะ ก�รติดเชื้อบริเวณท�งเดิน

ปัสสส�วะ มีเลือดในปัสส�วะ เป็นต้น ภ�ยใต้ก�รดูแลจ�กแพทยผ์ู้

เชี่ยวช�ญท่ีมีประสบก�รณ์สูงเป็นท่ียอมรับและทีมพย�บ�ลที่จะ 

คอยเอ�ใจใส่ผู ้ป่วยตลอดข้ันตอนก�รรักษ�จนห�ยเป็นปกติ    

 ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจรกัษ�ม�รด�และท�รกตัง้แต่ ก�รฝ�กท้อง ก�รดแูลบำ�รงุครรภ์ 

ก�รคลอดจนถึงอ�ยุ 15 ปี หรือเข้�สู่ช่วงวัยรุ่น โดยกุม�รแพทย ์

ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กุม�รแพทย์เฉพ�ะโรคภูมิแพ้ โรคระบบ 

ประส�ท และโรคต่อมไร้ท่อ พร้อมศัลยแพทย์เด็กในกรณีที่ต้อง 

ผ่�ตดัรักษ� รวมทัง้ฟ้ืนฟมู�รด�หลังคลอดพร้อมกบัให้คำ�แนะนำ� 

เกี่ยวกับก�รว�งแผนครอบครัวและผู้ที่มีบุตรย�ก
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 คลินิคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย 

โรคเบ�หว�น และโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อเช่น โรคไทรอยด์ โรค

ของต่อมหมวกไต โรคต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรค 

อ้วน โรคเกี่ยวกับคว�มสูง คว�มผิดปกติของแคลเซียมและโรคกระดูก 

พรุน โดยทีมแพทย์ผู้เช่ียวช�ญ พย�บ�ลที่ผ่�นก�รฝึกอบรมมี

ประสบก�รณ์สูง เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ป่วย

มั่นใจในทุกกระบวนก�รรักษ� และส่งเสริมให้ผู้ป่วยหรือบุคคล

ทั่วไปได้รับทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเบ�หว�นและต่อมไร้ท่อ 

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

  ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มีแพทย์ผู้

เชี่ยวช�ญโรคระบบท�งเดินอ�ห�รและตับ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

เช่น กล้องส่องตรวจหลอดอ�ห�ร กระเพ�ะอ�ห�ร ลำ�ไส้ส่วนต้น 

ลำ�ไส้ใหญ่ ทำ�ให้ก�รวินิจฉัยโรคถูกต้อง แม่นยำ� ชัดเจนและยัง

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

จ�กคว�มผิดปกติของระบบท�งเดินอ�ห�รและตับได้รับก�รรักษ� 

อย่�งรวดเร็วและครบวงจร รวมถึงก�รให้คำ�แนะนำ�ในก�รดูแล

สุขภ�พระบบท�งเดินอ�ห�รและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบ

ท�งเดินอ�ห�ร   

 คลินิคอายุรกรรมทั่วไป

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจรักษ�โรคอ�ยุรกรรมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ ทีมพย�บ�ล

ที่มีประสบก�รณ์สูง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรคระบบหัวใจ 

และหลอดเลือด โรคระบบประส�ทสมอง โรคเลือด โรคไต โรค

ผิวหนัง ระบบประส�ทและสมอง พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�คำ�ปรึกษ�

และวิธีดูแลตัวเองให้ปร�ศจ�กโรคเหล่�นี้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้

ป่วยเข้�รับก�รตรวจสุขภ�พเพื่อให้ผู้ป่วยมีร่�งก�ยที่แข็งแรงอีกด้วย

 คลินิคจักษุ

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจรักษ�เกี่ยวกับโรคต�ทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทีมจักษุ

แพทย์ที่มีประสบก�รณ์พร้อมทีมพย�บ�ลที่ผ่�นก�รอบรมและมี

ประสบก�รณ์ต�มม�ตรฐ�นส�กล ปรึกษ� ให้คำ�แนะนำ�และตรวจ

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

รักษ�ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม ผ่�ตัดจอประส�ทต� ส�ยต�สั้น 

ส�ยต�ย�ว ส�ยต�เอียง เบ�หว�นขึน้ต�หรอืก�รตดิเช้ือในต� เป็นต้น

 คลินิค หู คอ จมูก

 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล ให้บริก�ร 
ก�รตรวจรกัษ�โรคท่ีเกีย่วกบั หู คอ จมกู ทกุชนดิ ทัง้ทีเ่กดิจ�กอ�ก�ร 

ผิดปกติต่�งๆ รวมถึงเกิดจ�กภ�วะก�รห�ยใจไม่สมำ่�เสมอ อ�ก�ร

นอนกรน รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับกล่องเสียงหรือโรคที่เกี่ยวกับลำ�คอ

ทุกประเภท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�น โสต สอ น�สิก พย�บ�ล 

และเจ้�หน้�ที่ที่มีประสบก�รณ์สูง ด้วยเครื่องมือท�งก�รแพทย์

ที่ได้ม�ตรฐ�นและทันสมัย ปลอดภัยตลอดก�รรักษ� ไม่เกิดผล

ข้�งเคียงใดๆ ก�รผ่�ตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นโรค หู คอ จมูก 

 ศูนย์ไตเทียม

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

สำ�หรับผู้ป่วยโรคไต เช่น ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วย

ไตว�ยเรื้อรังระยะสุดท้�ยและผู้ป่วยไตว�ยเฉียบพลัน รองรับผู้ป่วย 

ที่มีสิทธิก�รักษ�ทุกประเภททั้งของภ�ครัฐและเอกชน จ�กทีมแพทย ์

เฉพ�ะท�งด้�นโรคไต อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ผ่�นม�ตรฐ�นส�กล ทำ�ให้ก�รรกัษ�ผูป่้วยโรคไตเป็นไปอย่�งปลอดภัย
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 ศูนย์ทันตกรรม

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ง�นด้�นทันตกรรม โดยทันตแพทย์ประจำ�และนอกเวล�ทุกวัน 

ทีม่ปีระสบก�รณ์สงูได้ม�ตรฐ�นส�กล ครอบคลมุทกุส�ข� ได้แก่ 

ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก และทันตกรรมสำ�หรับผู้ใหญ่ โดยมีง�น

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

ทันตกรรมประดิษฐ์หรือก�รใส่ฟัน ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรม

ฝังร�กฟันเทียม ทันตกรรมคว�มง�ม พร้อมเครื่องเอกซเรย์ฟัน

แบบ 180 องศ� (Panoramic) ด้วยระบบดิจิตอล พร้อมก�รดูแล 

จ�กทันตแพยท์และพย�บ�ลมืออ�ชีพ ทำ�ให้คุณมีสุขภ�พฟันที่

แข็งแรงและรอยยิ้มที่สดใส

 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจสุขภ�พเฉพ�ะบุคคล และหมู่คณะของสถ�บันหรือในสถ�น

ประกอบก�ร ประกอบด้วยก�รตรวจสุขภ�พก่อนเข้�ทำ�ง�น ตรวจ

สุขภ�พประจำ�ปี ตรวจสุขภ�พไปทำ�ง�นต่�งประเทศ โปรแกรม

ตรวจสุขภ�พสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ โปรแกรมตรวจสุขภ�พเฉพ�ะโรค 

โปรแกรมตรวจสุขภ�พก่อนแต่งง�น โปรแกรมตรวจสุขภ�พช�ย

และหญิงวัยทอง โปรแกรมตรวจค้นห�โรคมะเร็ง รวมถึงก�รให ้

บริก�รตรวจสุขภ�พเคลื่อนที่เพื่อให้บริก�รนอกโรงพย�บ�ลเป็น 

ร�ยบุคคลหรือหมู่คณะ ฯลฯ ด้วยทีมตรวจสุขภ�พเคลื่อนที่ซึ่ง 

ประกอบด้วย แพทย์ พย�บ�ล นักเทคนิคก�รแพทย์ และเจ้�หน้�ที ่

ที่มีประสบก�รณ์สูง พร้อมรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เครื่องมือ 

ครบวงจร

 

     คลินิกกายภาพบำาบัด

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มีก�รให้ 

บริก�รฟื้นฟูผู้ป่วยหรือก�รทำ�ก�ยภ�พบำ�บัด โดยมีทีมนักก�ยภ�พ

บำ�บัดที่ผ่�นก�รฝึกอบรมและมีประสบก�รณ์สูง พร้อมทั้งยังให ้

คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ห�กผู้ป่วยต้องก�รกลับไปทำ�ก�ยภ�พบำ�บัดที่บ้�น

อีกทั้งยังมีเครื่องมือท�งก�ยภ�พบำ�บัดที่ได้ม�ตรฐ�นส�กลและ

ปลอดภยัต่อผูป่้วย เช่น เครือ่งดงึหลงั-คอด้วยไฟฟ้� เครือ่งอลัตร�ซ�วด์ 

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้� เครื่องอบคว�มร้อน เครื่องกำ�เนิดคว�มร้อน

ลึกด้วยคลื่นสั้น เครื่องผลิตกระเระแตุ้สนประส�ทผ่�นผิวหนัง 

เตยีงฝึกยนื ฯลฯ เพ่ือให้ผูป่้วยส�ม�รถกลบัสูส่ภ�วะปกตหิรอืใกล้เคยีง 

สภ�วะปกติม�กที่สุด

  คลินิกโรคผิวหนัง

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจรักษ�เกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิด เช่น โรคผิวหนังอักเสบ 

โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ โรคด่�งข�ว ฝ่� กระ โรคต่อมนำ้�เหลือง

ผิดปกติ แพ้ย� โรคผิวหนังในเด็กและผู้สูงอ�ยุ รวมถึงคว�มสวย

คว�มง�ม อ�ทิ ก�รฉีดBotox และ Filler เพื่อแก้ไขริ้วรอย ร่อง

แก้มลึก เติมริมฝีป�กอวบอิ่ม และปรับแต่งรูปหน้�ให้ดูเรียวง�ม 

ก�รฉีดย�รักษ�เส้นเลือดขอด ก�รผ่�ตัดแก้รอยนูนแดงหรือแผล

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

 ศนูย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส โรงพย�บ�ลวิชยัเวช อนิเตอร์เนช่ันแนล 

อ้อมน้อย ให้บริก�รปรึกษ� และดูแลด้�นคว�มสวยคว�มง�ม 

ครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโรคผิวหนังและศัลยแพทย ์

คว�มง�ม พร้อมเทคโนโลยีคว�มง�ม ประยุกต์เข้�กับแพทย์แผนไทย 

ศ�สตร์แพทย์จีนและสป�  ศูนย์สุขภ�พและคว�มง�ม ไทย-ฟิลอส 

เน้นก�รดูแลจ�กสุขภ�พภ�ยในสู่คว�มง�มภ�ยนอก ด้วยก�รให ้

บริก�ร กระชับใบหน้� บำ�บัด ฟื้นฟู รวมถึงดูและผิวพรรณ กระชับ

สัดส่วนเพื่อคว�มง�มและก�รลดนำ้�หนักเพื่อสุขภ�พ ก�รยกกระชับ

ใบหน้�ให้ผิวหน้�เรียบตึง ริ้วรอยทำ�ให้หน้�ข�วใสเปล่งประก�ย 

ลดรอยดำ� รอยแดง ฝ้� กระ กระชับรูขุมขน นอกจ�กนั้น ก�ร

บริก�รนวดแผนไทย นวดผ่อนคล�ย นวดรักษ�อ�ก�รปวดหัว

ไมเกรน เคล็ดขัดยอกกล้�มเนื้อ ปวดหลัง ปวดไหล่ บริก�รโดย

แพทย์แผนไทยประยกุต์และเทอร�ปิสมอือ�ชพี พร้อมกับก�รนวด 

แบบตะวันตก สวีดิสและอโรม่�เพื่อให้ลูกค้�ได้รับคว�มสุขกับ

คว�มง�มที่เร�บรรจงรังสรรค์ให้ท่�น

 ศูนย์เอกซเรย์

 โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้บริก�ร

ตรวจรักษ�ผู้ป่วยด้วยคว�มห่วงใย ใส่ใจทุกกระบวนก�รรักษ�จ�ก 

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น ทีมพย�บ�ลที่ม ี

ประสบก�รณ์สูงผ่�นก�รฝึกอบรมม�เป็นอย่�งดี พร้อมด้วยเครื่องมือ 

ท�งก�รแพทยท์ีม่ีเทคโนดลยีสมยัใหมท่ีช่ว่ยให้ก�รรักษ�มคีุณภ�พ 

รวดเร็ว แม่นยำ� และมีประสิทธิภ�พสูง ทำ�ให้ผู้ป่วยว�งใจในก�ร

รักษ�และมั่นใจได้ว่�จะได้รับก�รบริก�รที่ดีและพึงพอใจม�กที่สุด

 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 โดยโรงเรียนศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ�บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด 

(มห�ชน) ได้เข้�ลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย 

อ�ชีวศึกษ� จำ�กัด เพ่ือใช้เป็นสถ�นที่ผลิต ฝึกสอนและพัฒน�

บคุล�กรสำ�หรับกลุม่โรงพย�บ�ลวชัิยเวชฯเป็นหลกั โดยมุง่เน้นก�ร

ผลิตพนักง�นผู้ช่วยพย�บ�ล (Nurse Aid) ซึ่งมีหน้�ที่ดูแลคว�ม

สะดวกสบ�ยคนไข้ เช่น ก�รดูแลสุขอน�มัยเบื้องต้น โรงเรียน

ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� มีส่วนสำ�คัญในก�รผลิตบุคล�กรพนักง�น

ผู้ช่วยพย�บ�ลแก่กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล 

ซึง่มส่ีวนช่วยในก�รลดปัญห�ข�ดแคลนบุคล�กรและบุคล�กรด้อย

คุณภ�พ โดยใช้ระยะเวล�เรียน 6 เดือน และได้รับก�รรับรอง

จ�กกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ซึง่โรงเรยีนผลติบคุล�กรเป็นพนักง�นผู้

ช่วยพย�บ�ลทั้งหมด 900 คน เพื่อไปทำ�ง�นในกลุ่มโรงพย�บ�ล 

วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล รวม 768 คน นอกจ�กนั้นได้ทำ� 

คว�มตกลงร่วมกับวิทย�ลัยเซ็นหลุยต์ และมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

ธนบรุใีนก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนหลกัสูตร ผูช่้วยพย�บ�ล (Practical 

Nurses) โดยได้รับก�รรับรองจ�กสภ�ก�รพย�บ�ล  ทำ�ให้โรง

พย�บ�ลมีบุคคล�กรท�งก�รพย�บ�ลที่มีคุณภ�พสูงขึ้นสร้�ง 

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

และยังเป็นช่องท�งในก�รพัฒน�บุคคล�กรของโรงพย�บ�ลที่จะ

ก้�วหน้�ในอ�ชีพ (Career Path) 

 งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์

 • แผนกเวชระเบียน  • แผนกรังสีวินิจฉัย

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

 • แผนกโภชน�ก�ร  • แผนกย�นพ�หนะ

 • ฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่  • ฝ่�ยปฏิบัติก�ร  
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 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์
 ในภ�วะเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยที่เกิดจ�กปัจจัย

ต่�งๆ  ทั้งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในค่�นิยม  คว�มคิด  พฤติกรรม

ก�รบริโภค  ก�รเติบโตของเทคโนโลยี  โดยเฉพ�ะระบบก�รสื่อส�ร 

รวมถึงผลกระทบจ�กก�รเมือง ทำ�ให้ภ�วะอุตส�หกรรมของธุรกิจ

โรงพย�บ�ลในประเทศไทยมีก�รผันผวนอย่�งต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง

ม�จ�กนโยบ�ยภ�ครัฐได้มีก�รขย�ยคว�มคุ้มครองในโครงก�ร

ประกันสังคม โครงก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� โครงก�ร

ประกันสุขภ�พแรงง�นต่�งด้�ว และโครงก�รก�รรักษ�พย�บ�ล

ข้�ร�ชก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ  ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ให้

บริก�รภ�คเอกชนได้พย�ย�มปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภ�วะ

ตล�ดและภ�วะก�รแข่งขันเพ่ือให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ  สังคม  ก�รเมือง  ที่มีผลต่อพฤติกรรมก�รใช้บรกิ�ร

สขุภ�พ รวมถงึก�รปรับตัว เพ่ือรองรับก�รขย�ยตัวของกลุม่ลกูค้� 

ช�วต่�งช�ติต�มก�รผลักดันโดยภ�ครัฐให้เป็น Medical Hub 

of Asia หรือศูนย์กล�งท�งก�รแพทย์ของเอเชียเพื่อให้ทันต่อ

ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  ได้ปรับ

กลยุทธ์โดยผสมผส�นจุดข�ยเฉพ�ะด้�นให้โดดเด่นขึ้นม� 

 เพ่ือปรับภ�พลักษณ์ของโรงพย�บ�ลให้มีคว�มชัดเจนยิ่งข้ึน 

และสร้�งคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นขึ้นม�เป็นกลยุทธ์ก�รแข่งขัน 

ใหม่  ก�รสร้�งกลุม่เครอืข่�ยพนัธมติรธุรกจิและก�รประกอบธรุกจิใน 

รูปแบบกลุ่มเครือข่�ยโรงพย�บ�ล (Chain Hospital)  ที่ส�ม�รถ 

ดำ�เนินก�รบริห�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อก�รบริห�รต้นทุน

และทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� รวมถึงก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ให้มีขน�ด

ใหญ่ขึ้น  และก�รเพิ่มม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รเครื่องมืออุปกรณ์

ท�งก�รแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้�วหน้� และคว�มส�ม�รถของ 

บุคล�กร รวมทั้งก�รประช�สัมพันธ์ให้กลุ่มโรงพย�บ�ลเป็นที่รู้จัก 

กว้�งขว�งขึ้น และก�รจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น  ก�รออกหน่วย 

แพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลชุมชนในโอก�สต่�งๆ โครงก�รจิตอ�ส� 

มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ โครงก�รเด็กอ้วน โครงก�รบรรย�ยให้คว�มรู้

สุขอน�มัยในโรงเรียน เป็นต้น 

 สภาวะการแข่งขัน

 ธุรกิจโรงพย�บ�ลและบริก�รเกี่ยวกับสุขภ�พถือเป็นธุรกิจหน่ึง 

ที่อยู่ในคว�มสนใจของประช�ชน เนื่องจ�กผู้บริโภคในปัจจุบันได ้

ให้คว�มใส่ใจเรื่องสุขภ�พและอน�มัยเพิ่มขึ้น ด้วยส�เหตุดังกล่�ว 

ทำ�ให้ภ�วะก�รแข่งขันมีคว�มเข้มข้นขึ้น ทั้งจ�กก�รแข่งขันกับ

โรงพย�บ�ลเอกชนด้วยกันเอง และก�รแข่งขันกับโรงพย�บ�ลรัฐ

แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน
ที่มีก�รปรับตัวเข้�สู่ตล�ดผู้บริโภคม�กยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกัน ผู้ใช ้

บริก�รก็มีคว�มรู้ม�กขึ้น และมีก�รเปรียบเทียบคุณภ�พและร�ค� 

ม�กขึ้น จึงทำ�ให้โดยทั่วไปร�ค�ในก�รให้บริก�รนั้นจะถูกกำ�หนด

ภ�ยใต้ปัจจัยสภ�วะก�รแข่งขันท�งธุรกิจ สินค้�ทดแทน อำ�น�จ

ของผู้ซื้อ และอำ�น�จก�รต่อรองของบริษัทคู่ค้� ซึ่งที่ผ่�นม�กลุ่ม 

โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ได้มีก�รสร้�งจุดเด่นท�งก�รแข่งขัน อันรวม 

ถึงก�รบริห�รก�รจัดซื้อร่วมกันในกลุ่มและร่วมกับโรงพย�บ�ล

พนัธมิตรอืน่ๆ เพือ่ให้มีอำ�น�จต่อรองกับบริษทัคู่ค้� เช่น บริษัทตัวแทน

จำ�หน่�ยย�และเวชภัณฑ์ เพื่อลดร�ค�ต้นทุนสินค้�ให้ตำ่�ลง เป็นต้น

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

ไม่ได้มีเฉพ�ะโรงพย�บ�ลในเขตกรุงเทพมห�นครตอนใต้ จังหวัด

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

ในจงัหวดัใกล้เคยีง ก�รรกัษ�ด้วยแพทย์ท�งเลอืก รวมถงึร้�นข�ยย� 

และคลินิก ต่�งพย�ย�มเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รแข่งขันเพื่อแย่งชิง 

ส่วนแบ่งก�รตล�ดจ�กกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ  เนื่องจ�กพื้นที ่

ตั้งของโรงพย�บ�ลทั้ง 4 แห่ง เป็นเขตอุตส�หกรรมท่ีมีโรงง�น

ไม่ตำ่�กว่� 5,400 แห่ง และเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอ�ศัยอยูเ่ป็น

จำ�นวนม�ก ทั้งนี้ โรงพย�บ�ลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 - 20

กิโลเมตร มีดังนี้

โรงพยาบาล

วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

- โรงพย�บ�ลเกษมร�ษฏร์ บ�งแค

- โรงพย�บ�ลกรุงเทพสน�มจันทร์

- โรงพย�บ�ลธนบุรี 2

- โรงพย�บ�ลมห�ชัย 2

โรงพยาบาล

วิชัยเวชฯ หนองแขม

- โรงพย�บ�ลพญ�ไท 3

- โรงพย�บ�ลเกษมร�ษฏร์ บ�งแค

- โรงพย�บ�ลเพชรเกษม

- โรงพย�บ�ลบ�งไผ่

- โรงพย�บ�ลธนบุรี 2

โรงพยาบาล

วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

- โรงพย�บ�ลมห�ชัย 1

- โรงพย�บ�ลมห�ชัย 3

- โรงพย�บ�ลเอกชัย

- โรงพย�บ�ลวิภ�ร�ม-สมุทรส�คร

 โรงพยาบาล

วิชัยเวช แยกไฟฉาย

- โรงพย�บ�ลพญ�ไท 3

- โรงพย�บ�ลธนบุรี

- โรงพย�บ�ลบ�งไผ่

- โรงพย�บ�ลยันฮี

- โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�
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 นโยบายด้านการตลาด
 ลักษณะลูกค้า  :  ลูกค้�ปัจจุบันของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้�ทั่วไป และกลุ่มลูกค้� 

โครงก�รภ�ครัฐ 

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

หรือมีสถ�นที่ทำ�ง�นบริเวณใกล้เคียงโรงพย�บ�ลและที่อยู่นอกพื้นที่

โรงพย�บ�ลแต่มีคว�มเช่ือถอืและศรัทธ�แพทย์ของกลุม่โรงพย�บ�ล 

โดยเฉพ�ะด้�นโรคกระดูกและข้อ รวมถึง ลูกค้�ประเภทคู่สัญญ�

ที่เป็นพนักง�นบริษัท โรงง�น หน่วยง�นร�ชก�ร หรือลูกค้�ของ

บริษัทประกัน ที่หน่วยง�นต้นสังกัดทำ�สัญญ�ไว้กับโรงพย�บ�ล    

นอกจ�กนี้ยังมีกลุ่มลูกค้�ต่�งประเทศ จ�กแถบตะวันออกกล�ง 

และอ�เซียน ที่เดินท�งม�ใช้บริก�รส่งเสริมสุขภ�พและรักษ�พย�บ�ล 

รวมทั้งคว�มง�ม 

 2)  กลุ่มลูกค้�โครงก�รภ�ครัฐ (Capitation):  ผู้ป่วยที่เข้�รับ 

ก�รรักษ�พย�บ�ลในโรงพย�บ�ลโดยใช้สิทธิเหม�จ่�ยร�ยหัวต่อป ี

ได้แก่ กลุ่มลูกค้�โครงก�รกองทุนประกันสังคม กลุ่มลูกค้�โครงก�ร 

ประกันสุขภ�พถ้วนหน้� กลุ่มลูกค้�โครงก�รประกันสุขภ�พแรงง�น 

ต่�งด้�ว 

 ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 1. กลุ่มผู้อยู่อ�ศัยในบริเวณรัศมี 10 – 20 กิโลเมตรของโรง

พย�บ�ลแต่ละแห่ง โดยโรงพย�บ�ลได้ประช�สัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้� 

เป้�หม�ยได้รับทร�บและเข้�ใจถึงคว�มเช่ียวช�ญเป็นพิเศษในก�ร 

รักษ�โรคกระดูกและข้อของกลุ่มโรงพย�บ�ล รวมถึงม�ตรฐ�นและ 

คว�มพร้อมในก�รรักษ�โรคอื่นๆ ตลอดจนได้มีก�รขย�ยก�รให้

บริก�รใหม่ๆที่เป็นก�รส่งเสริมสุขภ�พ หรือก�รป้องกันโรค นอก

เหนือจ�กก�รรักษ�พย�บ�ลทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกค้�ประเภทที่ไม่ใช ่

ผู้ป่วยม�กขึ้น

 2. กลุ่มบริษัทเอกชน โรงง�น สถ�บันก�รศึกษ� ธน�ค�ร โรงเรียน 

หน่วยง�นร�ชก�ร กลุ่มธุรกิจในอุตส�หกรรม ที่ยังไม่มีสัญญ�ใช้

บริก�รกับกลุ่มโรงพย�บ�ล รวมถึงพนักง�นระดับผู้บริห�รให้ม�

ใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลให้ม�กขึ้น โดยกลุ่มโรงพย�บ�ลไดม้ีฝ่�ย

ก�รตล�ดและฝ่�ยข�ยเพื่อรับผิดชอบก�รประช�สัมพันธ์และก�ร 

ติดต่อกับบริษัทต่�งๆ

 3. กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มโรงพย�บ�ลให้คว�มสำ�คัญใน

ก�รทำ�ก�รตล�ดกับบริษัทประกันชีวิตม�กขึ้นเนื่องจ�กเล็งเห็นว่�

เป็นกลุ่มลูกค้�ที่มีอัตร�ก�รเติบโตสูง อันสืบเนื่องจ�กก�รเปลี่ยน

ไปของทัศนคติที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลสุขภ�พม�กขึ้น ของ 

ประช�ชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ส่งเสริมให ้

ประช�ชนหันม�ให้คว�มสำ�คัญต่อสุขภ�พม�กขึ้น รวมถึงนโยบ�ย

ก�รอนุญ�ตให้นำ�เบ้ียประกันม�ใช้ประโยชน์ในก�รหักค่�ลดหย่อน

ภ�ษีเพิ่มขึ้น โดยโรงพย�บ�ลแต่ละแห่งในกลุ่มจะจัดเจ้�หน้�ที่

ก�รตล�ดเพ่ือติดต่อและทำ�สัญญ�กับบริษัทประกัน เพื่อเป็น

โรงพย�บ�ลคู่สัญญ�ในก�รรับผู้ป่วยของบริษัทประกันดังกล่�ว 

เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในก�รเข้�ม�รับก�ร

รักษ�พย�บ�ลกับโรงพย�บ�ล

 4. กลุ่มลูกค้�ต่�งประเทศ ที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทยและที่

เดินท�งเข้�ม�ทำ�ธุรกิจหรือทำ�ง�น หรือกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยว 

เนื่องจ�กโรงพย�บ�ลได้ตระหนักถึงศักยภ�พในก�รเติบโตของ

ลูกค้�กลุ่มดังกล่�ว โดยท�งกลุ่มโรงพย�บ�ลได้เริ่มมีก�รติดต่อกับ 

ตัวแทนและพันธมิตรในต่�งประเทศเพื่อส่งผู้ป่วยต่�งช�ติในแถบ

อ�เซียนและตะวันออกกล�งเข้�ม�รักษ�พย�บ�ล 

 การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ 

  กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ มุ่งเน้นในเรื่องง�นบริก�รโดยก�ร

ว�งระบบง�นด้�นลูกค้�สัมพันธ์ที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให ้

แก่ลูกค้� ระบบสม�ชิกสัมพันธ์เพื่อให้เกิดก�รเข้�รับบริก�รอย่�ง

ต่อเนื่อง และก�รสร้�งสรรค์บริก�รเพื่อสร้�งประสบก�รณ์ที่ประทับ 

ใจให้ลูกค้� ในร�ค�ที่เหม�ะสมและแข่งขันได้ 

 สำ�หรับกลุ่มลูกค้�โครงก�รภ�ครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มร�ยได้เหม�จ่�ย 

และร�ค�ถกูกำ�หนดโดยนโยบ�ยของภ�ครฐั จงึใช้ก�รบริห�รต้นทุน

และทำ�โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตน

ดูแลสุขภ�พตนเองและทำ�ให้ต้นทุนก�รรักษ�พย�บ�ลลดลง

 ด้านการแพทย์  

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

แพทย์ผูเ้ช่ียวช�ญท้ังในส่วนของแพทย์ประจำ� และแพทย์ท่ีปรกึษ�

ที่มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์ และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งในแต่ละ 

ส�ข� เพื่อพร้อมให้บริก�รแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังม ี

คณะพย�บ�ลและเจ้�หน้�ทีท่ีมี่คว�มรู้คว�มชำ�น�ญในแต่ละส�ยง�น 

เพื่อประโยชน์สูงสุดในก�รช่วยเหลือดูแลผู้ม�รับบริก�ร นอกจ�ก

นี้ กลุ่มโรงพย�บ�ลได้มีก�รปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�ร 

แพทย์โดยนำ�เอ�อุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบวงจรม�ใช้ในก�รให้

บริก�ร เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในตรวจและวินิจฉัยโรคให้มีคว�ม

แม่นยำ�ยิ่งขึ้น
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 การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 

 ง�นประช�สัมพันธ์เป็นวิธีหนึ่งในก�รสร้�งก�รรับรู้และคว�ม 

เข้�ใจแก่ส�ธ�รณชนในคว�มส�ม�รถและม�ตรฐ�นก�รให้บริก�ร 

ที่มีคุณภ�พของกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ โดยมีก�รจัดโครงก�ร

สร้�งคว�มผูกพันกับชุมชน เช่น ให้คว�มรู้เรื่องสุขภ�พในโรงเรียน 

และสถ�นประกอบก�รเป็นประจำ�ทุกปี   เป็นต้น  เพื่อทำ�ให้ชื่อ

เสียงและคว�มเชี่ยวช�ญของโรงพย�บ�ลได้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย 

ต่อส�ธ�รณชนในวงกว้�ง โดยวิธีก�รต่�งๆ เช่น

 • ก�รใช้สื่อกระแสหลักและกระแสรอง เพื่อประช�สัมพันธ์

ภ�พลกัษณ์และกิจกรรมต่�งๆ ของท�งโรงพย�บ�ลสมำ�่เสมอ เช่น

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

หนงัสอืพมิพ์มติชน ฯลฯ รวมถึงหนงัสือพมิพ์ท้องถิน่ และสือ่โทรทศัน์ 

 • ก�รให้คว�มรู้แก่ชุมชนในหล�ยๆโครงก�ร จัดร�ยก�รวิทย ุ

กระจ�ยเสียง โดยก�รสัมภ�ษณ์สดน�ยแพทย์วัฒน� บุญสม แพทย ์

ผู้เชี่ยวช�ญโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่�นคลื่น FM 89.50 MHz 

ออกอ�ก�ศทุกวันเส�ร์ เวล� 19.00 น.

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

จัดส่งให้กับลูกค้�ของกลุ่มโรงพย�บ�ล ห้องสมุดโรงเรียน สถ�น

ประกอบก�ร

 • เว็บไซต์กลุ่มโรงพย�บ�ล http://www.vichaivej.com  

รวมถึงโซเชียลมีเดียต่�งๆไม่ว่�จะเป็น Facebook, Instagram, 

Twitter, Google plus, YouTube,  Pinterest และ Line

 การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย  

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

ข�ยตรงโดยเน้นกลุ่มลูกค้�เงินสด ประกันชีวิต บริษัทคู่สัญญ�และ 

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

 การจัดทำาโครงการเพื่อสังคม  

 กลุม่โรงพย�บ�ลได้ตระหนกัถงึคว�มรบัผดิชอบและตอบแทนสู่ 

สังคม ในฐ�นะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ก�รดูแลประช�ชนด้�นก�ร

รักษ�พย�บ�ลและดำ�เนินกิจกรรมส�ธ�รณสุขต่�งๆ เป็นปัจจัย

ช่วยให้โรงพย�บ�ลมีคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน 

 การกำาหนดราคาค่ารักษาพยาบาล 

 สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เงินสด กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ มีนโยบ�ย

ก�รกำ�หนดร�ค�โดยคำ�นงึถงึปัจจัยต้นทนุต่�งๆ     ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ

และร�ค�ทีแ่ข่งขันได้กับร�ค�ตล�ด เช่น ค่�แพทย์ ค่�ย�และเวชภณัฑ์ 

และค่�เครื่องมือท�งก�รแพทย์ ในส่วนของห้องพัก ก�รกำ�หนด

ร�ค�จะอ้�งอิงกับร�ค�ตล�ดของโรงพย�บ�ลที่อยู่ใกล้เคียงกัน 

รวมไปถึงเครื่องใช้และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในห้องพัก ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ จำ�เป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มยุติธรรมท�งด้�น

ร�ค�กับผู้บริโภคเป็นสำ�คัญ โดยโรงพย�บ�ลแต่ละแห่งในกลุ่มมี

ก�รพิจ�รณ�ระดับร�ยได้ของประช�ชนในกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย 

แล้วจึงกำ�หนดม�ตรฐ�นร�ค�ให้สอดคล้องและเหม�ะสม ทั้งนี้ 

กลุ่มโรงพย�บ�ลได้ทำ�ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รปรับร�ค�

ค่�บรกิ�รรกัษ�พย�บ�ลให้เทียบเท่�กบัโรงพย�บ�ลอ่ืนๆ    ในระดบั 

เดียวกัน เนื่องม�จ�กปัจจุบันโรงพย�บ�ลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้มี

ก�รพัฒน�ก้�วหน้�ขึ้นม�ก และมีคว�มเพียบพร้อมในด้�นเครื่อง

มือและอุปกรณ์ต่�งๆ แต่ยังมีระดับร�ค�ที่ค่อนข้�งตำ่�เมื่อเทียบ

กับโรงพย�บ�ลอื่น
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
 1.  การจดัหาบคุลากรทางการแพทย์  :   คณะแพทย์ พย�บ�ล 

บคุล�กร เป็นทรพัย�กรหลกัในก�รดำ�เนนิธุรกจิ โดยโรงพย�บ�ล 

มนีโยบ�ยในก�รสรรห�คณะแพทย์ พย�บ�ล บคุล�กร ท่ีมคีว�มรู้  

คว�มเชี่ยวช�ญในแต่ละส�ข�ในก�รให้บริก�รแก่ผู้ใช้บริก�รใน 

ส่วนของก�รสรรห�คณะแพทย์ จะผ่�นคว�มสมัพันธ์ของคณะแพทย์ 

ผู้บริห�รของโรงพย�บ�ลซึ่งบ�งท่�นเป็นอดีตอ�จ�รย์แพทย์ของ

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล และเป็นผู้บริห�รระดับสูง 

ของโรงพย�บ�ลรัฐบ�ลม�ก่อน จึงทำ�ให้มีเครือข่�ยแพทย์ท่ีมี 

คว�มส�ม�รถสูงอย่�งกว้�งขว�งและส�ม�รถเชิญชวนบุคล�กร 

ดังกล่�วเข้�ม�ร่วมง�นกับโรงพย�บ�ลอย่�งต่อเนื่อง ในส่วนของ 

พย�บ�ลจะสรรห�ผ่�นท�งวทิย�ลยัพย�บ�ลต่�งๆ ผ่�นคว�มสมัพนัธ์ 

ของคณะแพทย์ผู้บริห�ร และผ่�นก�รให้ทุนนักศึกษ�พย�บ�ล   

 นอกจ�กนี้กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ ยังได้มีก�รทำ�บันทึก

คว�มเข้�ใจ (MOU) กับคณะพย�บ�ลศ�สตร์ของมห�วทิย�ลยัต่�งๆ 

เพื่อเป็นสถ�บันฝึกนักศึกษ�พย�บ�ล และเพื่อก�รแลกเปลี่ยน 

ท�งวิช�ก�รร่วมกันด้วย ในส่วนของพนักง�นผู้ช่วยพย�บ�ล  

กลุ่มโรงพย�บ�ลได้คัดเลือกผู้จบหลักสูตรจ�กโรงเรียนศรีวิชัย

อ�ชวีศึกษ� (บรษัิทย่อย) เข้�ทำ�ง�นกบัโรงพย�บ�ลภ�ยในกลุม่ต่อไป 

 2. การจัดหายาและเวชภัณฑ ์ :  ก�รจัดห�ย�และเวชภัณฑ ์

ถือเป็นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของโรงพย�บ�ล ผู้ใช้สินค้�จะเป็น 

ผู้กำ�หนดคว�มต้องก�รสินค้�ในใบขอซื้อสินค้� โดยระบุร�ยก�ร 

ประเภท ปริม�ณ และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ระยะเวล�ที่ต้องก�รสินค้� 

โดยในก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รนำ�ย�แต่ละชนิดเข้�ม�ใช้ภ�ยใน 

โรงพย�บ�ลนั้น จะต้องมีก�รประชุมร่วมกันของคณะกรรมก�ร

เภสชักรรม และก�รบำ�บดัซึง่ประกอบด้วย แพทย์ พย�บ�ล เภสชักร

ฝ่�ยจัดซื้อ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รใช้ย� โดยหลังจ�กไดร้ับ

คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รเภสัชกรรมและก�รบำ�บัดแล้ว 

คณะกรรมก�รจัดซ้ือกล�งจะทำ�ก�รพิจ�รณ�เปรียบเทียบท้ังใน

ด้�นคณุภ�พ ร�ค� (ซึง่บรษิทัฯ ได้จดัทำ�ร�ค�กล�งย�และเวชภัณฑ์)

ปริม�ณ และคว�มน่�เชื่อถือของผู้แทนจัดจำ�หน่�ยในแต่ละร�ย 

ก่อนดำ�เนินก�รสั่งซื้อ

 

 3. การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย ์ :  ก�รจัดห�เครื่องมือ 

ท�งก�รแพทย์แต่ละชนิดนั้น คณะกรรมก�รเครื่องมือแพทย์

จะเป็นผู้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของเครื่องมือ จ�กนั้นเมื่อได้รับ

คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รเครื่องมือแพทย์ให้ใช้เครื่องมือ

ดังกล่�วในโรงพย�บ�ล คณะกรรมก�รจัดซ้ือจะพิจ�รณ�เพื่อ 

เปรยีบเทยีบทัง้ในด้�นคณุภ�พ ร�ค� ก�รบรกิ�รจดัส่ง ก�รบรกิ�ร 

หลังก�รข�ย และคว�มน่�เชื่อถือของผู้แทนจำ�หน่�ยแต่ละร�ย 

ก่อนดำ�เนินก�รส่ังซ้ือ โดยท่ีผ่�นม� จะพิจ�รณ�จัดซื้อจ�กใน

ประเทศและต่�งประเทศโดยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยในประเทศ

ทั้งหมด
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนนิกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชือ่ โรงพย�บ�ลวิชยัเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย

สถานที่ตั้ง 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุม่แบน  จงัหวดัสมทุรส�คร 74130

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

โทรสาร (+662) 431-1404

Website www.vichaivej.com 

Email bod@vichaivej.com

จำานวนเตียง 200  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0107554000062

วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด 1 มีน�คม 2554

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

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

โทรศัพท ์ (+662) 441-6999

โทรสาร (+662) 421-1784

Website www.vichaivej.com

Email nongkhaem@vichaivej.com 

จำานวนเตียง 172  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105530047130

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

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

โทรศัพท ์ (+6634) 410-700-6

โทรสาร (+6634) 410-710

Website www.vichaivej.com

Email samutsakhon@vichaivej.com

จำานวนเตียง 120  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105537019778

วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 9 พฤษภ�คม 2555

ทุนจดทะเบียน 570,666,666 บ�ท   

ทุนชำาระแล้ว 570,665,433 บ�ท        

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 570,665,433 หุน้      

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 1 บ�ท

ทุนจดทะเบียน 150,000,000   บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 150,000,000   บ�ท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 30,000,000 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.43%

ทุนจดทะเบียน 99,200,000   บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 99,200,000  บ�ท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 19,840,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 5 บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.56%
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วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 9 พฤษภ�คม 2555

ทุนจดทะเบียน 570,666,666 บ�ท   

ทุนชำาระแล้ว 570,665,433 บ�ท        

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 570,665,433 หุน้      

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 1 บ�ท

ทุนจดทะเบียน 150,000,000   บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 150,000,000   บ�ท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 30,000,000 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.43%

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำากัด 
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงพย�บ�ลเอกชน ภ�ยใต้ชื่อ โรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย

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

โทรศัพท ์ (+662) 412-0055-60

โทรสาร (+662) 412-7581-2

Website www.vichaivej.com

Email yeakfaichai@vichaivej.com

จำานวนเตียง 59  เตียง

เลขทะเบียนบริษัท 0105525008687

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำากัด
ประเภทธุรกิจ ดำ�เนินกิจก�รโรงเรียนเพื่อผลิตบุคล�กรดูแลเด็กและผู้สูงอ�ยุ

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

โทรศัพท์ (+662) 441-7899 ต่อ 1703

โทรสาร (+662) 431-1404

Website www.srivichai.ac.th 

Email teacher@srivichai.ac.th

เลขทะเบียนบริษัท 0745553005535

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

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

จำานวนเตียง 59  เตียง

โทรศัพท ์ (+6655) 518-200  

โทรสาร (+6655) 518-205

Website www.nakornmaesot.com 

Email nakornmaesod@gmail.com

เลขทะเบียนบริษัท 0105556060761

ข้อมูลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์    

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

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

 

ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 9,000,000 บ�ท            

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 90,000  หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 100  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.99%

ทุนจดทะเบียน 100,000  บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 100,000   บ�ท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน  20,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ  5  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 99.98%

ทุนจดทะเบียน 405,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 405,000,000 บ�ท   

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน  81,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  5  บ�ท

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น 10%

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

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

ข้อมูลสำาคัญอื่น       -ไม่มี-
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 บริษัทฯ มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท�งธุรกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับ

ดูแลของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  (Risk management 

Committee) เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รบริก�รจัดก�ร

คว�มเสี่ยงและติดต�มประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินง�น

เพื่อลดคว�มเสี่ยง ซึ่งอ�จเกิดขึ้นจ�กทั้งปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก 

มีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ และควบคุมให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ ต�มนโยบ�ยบริษัทฯ ที่ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�ร

จดัก�รคว�มเสีย่งให้ทนัต่อสถ�นก�รณ์ และแนวโน้มก�รเปลีย่นแปลง 

ต่�งๆ ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่�งรวดเรว็

 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น

 ธุรกิจโรงพย�บ�ลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีก�รแข่งขันสูงและมีแนวโน้ม 

เพิ่มสูงขึ้นตลอดม�  นอกจ�กก�รแข่งขันกับโรงพย�บ�ลเอกชน

อื่นๆ  และโรงพย�บ�ลภ�ครัฐที่เริ่มขย�ยก�รบริก�รนอกเวล�ใน

รูปคลินิกพิเศษนอกเวล�  บริษัทฯ มีก�รปรับปรุงและขย�ยพื้นที่

ให้บริก�ร โดยมีก�รลงทุนเพิ่มศูนย์หัวใจวิชัยเวช ก�รบริก�รของ

หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ ศูนย์ตรวจสุขภ�พอ�ชีวเวชศ�สตร์ ศูนย์

เวชศ�สตร์ก�รกีฬ� และคลินิกเที่ยงคืน ให้สอดคล้องกับสภ�พ

แวดล้อมของชุมชนและที่อยู่อ�ศัยของลูกค้� 

 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนที่ไม่สามารถรักษาบุคลากร 

ทางการแพทย์หรือผู้บริหารสำาคัญไว้ได้

 ปัจจบุนัธรุกจิในประเทศประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนบุคล�กร 

ท�งก�รแพทย์ โดยก�รผลิตบุคล�กรท�งก�รแพทย์ต้องพึ่งพ� 

ภ�ครัฐเป็นหลัก และที่ผ่�นม�จำ�นวนบคุล�กรท�งก�รแพทย์กไ็ม่

เพยีงพอต่อคว�มต้องก�รทำ�ให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบ

ก�รร�ยอื่น เพื่อรักษ�และดึงดูดบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่มีคว�ม 

ชำ�น�ญ ซึ่งอ�จส่งผลต่อต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

 กลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีม�ตรฐ�น

กำ�หนดค่�ตอบแทน สวัสดิก�ร ให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน  อีกทั้ง 

โรงพย�บ�ลสร้�งระบบก�รประเมินที่ชัดเจน ยุติธรรม สร้�ง

บรรย�ก�ศในโรงพย�บ�ล ให้มคีว�มเอือ้อ�ทรระหว่�งเพือ่นร่วมง�น 

รวมทั้งมีก�รให้ทุนก�รศึกษ�กับบุคล�กร เพื่อเป็นก�รส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้เกิดก�รเรียนรู้เพื่อนำ�ม�พัฒน�องค์กรต่อไป

 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง

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

ก�รแพทย์ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตและสุขภ�พของผู้รับบริก�ร บริษัทฯ 

และโรงพย�บ�ลในเครือข่�ยของบริษัทฯ จึงมีคว�มเสี่ยงในก�ร

ถูกเรียกร้องค่�เสียห�ย หรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริก�รท�งก�ร

แพทย์ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและคว�มเชื่อมั่นของผู้รับ

บริก�รที่มีต่อบริษัทฯ และโรงพย�บ�ลในเครือข่�ย นอกจ�กนี้

พระร�ชบัญญัติวิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  ซึ่งกำ�หนด

ระบบวิธีพิจ�รณ�คดีที่เอื้อต่อก�รใช้สิทธิ์เรียกร้องของผู้บริโภค  

กล่�วคือ ผู้บริโภคที่ได้รับคว�มเสียห�ยจะได้รับก�รแก้ไขเยียวย�

ด้วยคว�มรวดเร็ว โดยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิท�ง

ศ�ล ซึ่งทำ�ให้มีแนวโน้มว่�ผู้ประกอบก�รในธุรกิจนี้อ�จถูกฟ้อง

ร้องหรือเรียกค่�เสียห�ยจ�กก�รบริก�รท�งก�รแพทย์ โดยผู้รับ

บริก�รเพิ่มม�กขึ้น

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้แพทย์มีก�รทำ�ประกันในเรื่องก�รถูก 

ฟ้องร้องและเรียกค่�เสียห�ย  และโรงพย�บ�ลได้ทำ�ประกัน

คว�มรับผิดชอบท�งก�รแพทย์ ในส่วนของผู้ปฏิบัติง�นที่หน้�ง�น 

กำ�หนดให้มีแผนในก�รวิเคร�ะห์กระบวนก�รทำ�ง�นของหน่วยง�น

เพื่อค้นห�คว�มเสี่ยงและนำ�ม�จัดระบบง�นเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยง

ที่อ�จเกิดขึ้น 

ปัจจัยความเสี่ยง
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบ

ต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต

 ก�รประก�ศใช้กฎหม�ยหรือกฎระเบียบใหม่ รวมถึงก�รพิจ�รณ� 

ร่�งพระร�ชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีห�ยจ�กก�รรบับรกิ�รส�ธ�รณสขุ 

ซึง่เป็นกฎหม�ยทีมุ่่งคุม้ครองผูเ้สยีห�ยจ�กก�รรบับริก�รส�ธ�รณสขุ 

และมีเป้�หม�ยเพื่อชดเชยคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เสียห�ย 

ในเวล�อันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์คว�มรับผิด รวมทั้งก�รกำ�หนด

ใหม้กี�รจัดตัง้กองทุนคุม้ครองผูเ้สยีห�ยจ�กก�รรับบริก�รส�ธ�รณสขุ 

เพื่อใช้จ่�ยเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียห�ย ซึ่งสถ�นพย�บ�ลมีหน้�ที ่

ต้องจ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนดังกล่�วต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รและ

อัตร�ต�มที่คณะกรรมก�รคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รรับบริก�ร

ส�ธ�รณสุขกำ�หนด  ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อ�จรับรองได้ว่�ก�รเปลี่ยน

แปลงกฎระเบยีบต่�งๆ หรอืก�รประก�ศใช้กฎหม�ย หรอืกฎระเบยีบ 

ใหม่ หรือก�รกำ�หนดนโยบ�ยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ในอน�คตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนนิง�น และ

โอก�สท�งธุรกิจของบริษัทฯ

 มีก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบอย่�งชัดเจน และมีระบบตรวจสอบ 

กฎหม�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและกำ�หนด 

ช่องท�งในก�รเข้�ถึงกฎหม�ย ม�ตรฐ�นต่�งๆที่เกี่ยวข้องให้กับ

บุคล�กรภ�ยในผ่�นท�งระบบ Intranet  ของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและ

เวชภัณฑ์

 ปัจจัยที่มีคว�มสำ�คัญม�กประก�รหนึ่งสำ�หรับก�รให้บริก�ร

รักษ�พย�บ�ล คือก�รจัดห�และมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ย�และเวชภัณฑ ์

ที่มีคุณภ�พ และเพียงพอสำ�หรับก�รให้บริก�ร ซึ่งบริษัทฯ จัด

จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ย�และเวชภัณฑ์ร�ยใหญ่ในประเทศไทยมี

จำ�นวนไม่ม�กบริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ย�และเวชภัณฑ์ จ�ก

ผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยใหญ่จำ�นวน 5 ร�ย บริษัทฯ จึงมีคว�มเสี่ยงจ�ก

ก�รพึ่งพ�ผู้จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ย�และเวชภัณฑ์ซึ่งอ�จส่งผล 

กระทบต่ออำ�น�จต่อรองหรือต้นทุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

และอ�จส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจฐ�นะ

ก�รเงินผลก�รดำ�เนินง�นและโอก�สท�งธุรกิจของบริษัทฯ 

 บริษัทจัดจำ�หน่�ยส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจำ�หน่�ยเท่�นั้น

ไม่ได้เป็นผูผ้ลติ ซึง่บรษิทัฯ ส�ม�รถทีจ่ะสัง่ซือ้ย�จ�กผูผ้ลติโดยตรงได้ 

หรือ จ�กบริษัทจัดจำ�หน่�ยร�ยอื่นๆ แทน โดยกำ�หนดแนวท�ง

ปฏิบัติ กรณีย�และเวชภัณฑ์มีแนวโน้มข�ดตล�ด ทำ�ก�รติดต่อ 

ผู้ข�ยหรือสำ�รองย�ฯ และติดต่อโรงพย�บ�ลเครือข่�ย เพื่อห�

ท�งต่อรองกับผู้ข�ย หรือใช้ระบบก�รยืมย�ระหว่�งกันในกลุ่ม 

โรงพย�บ�ลเพิ่มคว�มส�ม�รถ คว�มรู้ท�งด้�นย� เวชภัณฑ์ ของ 

จัดซื้อกลุ่มให้ม�กขึ้น เพื่อเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงป้องกันแนวโน้ม 

ข�ดตล�ดของย�และเวชภัณฑ์  

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

 เนื่องจ�กก�รให้บริก�รก�รรักษ�พย�บ�ลของบริษัทฯ เป็นก�ร 

ให้บริก�รก่อนก�รเรียกเก็บค่�รักษ�พย�บ�ลบริษัทฯ จึงมีคว�ม

เสี่ยงในก�รท่ีอ�จไม่ส�ม�รถเรียกเก็บเงินค่�รักษ�พย�บ�ลจ�กผู้

ป่วยได้ครบต�มจำ�นวน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�กระบวนก�รเพื่อลด

คว�มเสี่ยงจ�กก�รไม่ส�ม�รถเรียกเก็บเงินค่�รักษ�พย�บ�ล เช่น 

ก�รตรวจสอบสิทธิ์ และสถ�นะก�รเงินของผู้รับบริก�ร แต่ยังพบ

ว่�มีบ�งร�ยที่ไม่ส�ม�รถเรียกเก็บค่�รักษ�พย�บ�ลจ�กผู้ป่วยได้ 

เนื่องจ�กผู้ป่วยอยู่ในภ�วะวิกฤต จำ�เป็นต้องให้ก�รรักษ�ทันที 

มิฉะนั้นอ�จถึงแก่ชีวิต ซึ่งบริษัทฯ จำ�เป็นต้องให้ก�รรักษ�ต�ม

จริยธรรมและจรรย�บรรณแห่งวิช�ชีพ

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

management Committee) ปี 2558 – 2560 จะทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงและห�ม�ตรก�รที่ทำ�ให้มั่นใจว่�กลยุทธ์จะ

บรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ โดยมีก�รแบ่งคว�มเสี่ยงออกเป็น 4 ด้�น 

ดังต่อไปนี้

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

คว�มเสีย่ง เพือ่ขย�ยกิจก�รและบรหิ�รร�ยได้ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย

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

ในเรื่องของเงินลงทุน, เงินสดหมุนเวียน และร�ยได้ - ร�ยจ่�ย 

เป็นไปต�มเป้�หม�ย

 3.  คว�มเสีย่งด้�นปฏบัิตงิ�นของหน่วยง�น (Operation Risk) 

ซึง่ได้มกี�รกำ�หนดขัน้ตอนก�รปฏบิตังิ�นดงันี ้วเิคร�ะห์กระบวนก�ร 

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

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

ผลกระทบคว�มเสี่ยง และห�แนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ 

 4.  คว�มเสี่ยงด้�น IT (IT Risk) ซึ่งได้มีก�รกำ�หนดขั้นตอน

ก�รปฏิบัติง�นดังนี้ วิเคร�ะห์กระบวนก�ร ก�รทำ�ง�นของกลุ่ม

โรงพย�บ�ลวชัิยเวช อนิเตอร์เนช่ันแนล ค้นห�ปัญห�/คว�มเสีย่ง/ 

รวบรวมข้อมูล วิเคร�ะห์โอก�สเกิดและผลกระทบคว�มเสี่ยง และ 

ห�แนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ
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 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) เค�รพในสิทธิของ 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะได้รบัข้อมูลทีจ่ำ�เป็น เพือ่ประเมนิบริษทัโดยเท่�เทียมกนั   

ว่�จะสร้�งคว�มเจริญเติบโตยิ่งขึ้นให้ผู้ถือหุ้นอย่�งไร  เพื่อให้ได้

รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  และจะเปิดเผยผลประกอบก�ร ฐ�นะ 

ก�รเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องต�มคว�มจริง ต�มที่ตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จำ�กัด (มห�ชน) รับผิดชอบในก�ร 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรับฟังคว�มเห็นของผู้ถือหุ้นและ 

นักลงทุนอย่�งสมำ่�เสมอ โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนส�ม�รถติดต่อ

สอบถ�มข้อมูลและเสนอคว�มเห็นได้โดยตรงที่สำ�นักง�นเลข�นุก�ร

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

หรือท�งอีเมล์ shares@vichaivej.com นอกจ�กนี้ ได้มีแผนง�น 

ประจำ�ปีให้มช่ีองท�งในก�รสือ่ส�รและกจิกรรมต่�งๆระหว่�งผู้ถือหุน้

และนักลงทุน และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท ดังนี้

 ก.การประชุมผู้ถือหุ้น

 ก�รประชมุผูถ้อืหุน้ถอืเป็นสิง่ทีส่ำ�คญัสำ�หรบับรษิทั โดยกรรมก�ร

และผูบ้รหิ�รจะเข้�ร่วมก�รประชมุเพือ่รบัฟังและตอบคำ�ถ�มผูถ้อืหุน้

 ข.รายงานประจำาปีและแบบแสดงข้อมูล

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัดทำ�ร�ยง�น

ประจำ�ปี Annual Report และแบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนได้รับทร�บข้อมูลที่สำ�คัญของบริษัท โดยบริษัทได้

จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีในรูปแบบ CD

 ค.เว็บไซต์

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

ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น ข่�วส�รเกี่ยวกับบริษัท และกิจกรรม 

ต่�งๆในเว็บไซต์ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) 

www.vichaivej.com เพื่อคว�มสะดวกเท่�เทียมกันในก�รค้นห� 

ข้อมูลของทุกท่�น นอกจ�กนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย 

ของบริษัทฯ ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นต่�งๆ ตลอดจนเสนอเพิ่ม 

ว�ระก�รประชมุ และเสนอผูท้ีม่คีณุสมบัติทีจ่ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ก่อนที่ บริษัทฯ ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) จะส่งหนังสือ 

เชิญประชุมผ่�นท�งเว็บไซต์ได้

 ง.การติดต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถติดต่อกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย 

หรือกรรมก�รบริษัท ได้ต�มที่อยู่ ดังนี้

 เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในก�รรับเอกส�ร ที่ส่ง 

ถึงคณะกรรมก�ร และดำ�เนินก�รส่งให้คณะกรรมก�รชุดย่อย หรือ

กรรมก�รที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่�งๆ

ทั้งหมด  เพื่อจะเสนอคณะกรรมก�รทร�บทุกเดือน ยกเว้นเป็น 

จดหม�ยที่ส่งถึงคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยัง

คณะกรรมก�รตรวจสอบโดยตรง

 จ.จดหมายข่าว (สื่อสัมพันธ์)

 บริษัทฯ ได้มีก�รเผยแพร่ข้อมูล ข่�วส�ร เพื่อร�ยง�นคว�ม

คืบหน้�ของก�รดำ�เนินธุรกิจ และประช�สัมพันธ์กิจกรรมของ

บรษัิท ผ่�นก�รดำ�เนนิง�นสือ่มวลชนสมัพนัธ์ในหล�กหล�ยรปูแบบ

ท้ังวทิยกุระจ�ยเสยีง หนงัสอืพมิพ์ ตลอดจน Website ส�ธ�รณะ 

และ เว็บไซต์กลุม่โรงพย�บ�ลวิชยัเวชฯ http://www.vichaivej.com/ 

รวมถึงโซเชียลมีเดียต่�งๆไม่ว่�จะเป็น Facebook, Instagram, 

Twitter, Google plus, YouTube,  Pinterest และ Line ของ

บริษัท ในกิจกรรมต่�ง ๆ ของบริษัท เช่น กิจกรรมคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (CSR) ก�รให้คว�มรู้ท�งก�รแพทย์ กิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน รวมถึงกิจกรรมภ�ยในโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ นอกจ�กนั้น 

บรษัิทยงัมนีติยส�รท�งก�รแพทย์ ชือ่ “ V care ” ออกทุกไตรม�ส 

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

โรงพย�บ�ลในกลุ่มโรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

 ฉ.การประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล

 บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จำ�กดั (มห�ชน) ได้จดัให้มแีบบสอบถ�ม

เพ่ือประเมินประสิทธิภ�พในก�รเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งที่มีก�ร

ประชุมกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคร�ะห์ เพื่อเป็นแนวท�ง

ในก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รเปิดเผยข้อมูล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุนทุกท่�นที่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทผ่�นช่องท�งต่�งๆ เพื่อ

ปรับปรุงก�รดำ�เนินก�รให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นเพื่อสร้�งมูลค่�

เพิ่มแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ถือหุ้น

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

ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรส�คร 74130  

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

หรอืท�งอเีมล์ shares@vichaivej.com
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้และหักสำ�รองต่�งๆ

ทุกประเภทต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยพิจ�รณ�จ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร อย่�งไรก็ต�ม ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วจะขึ้นอยู่กับ 

กระแสเงินสด แผนก�รลงทุน เงื่อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�ต่�งๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ย คว�มจำ�เป็น

และคว�มเหม�ะสมอื่นๆ ในอน�คตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลจะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติ

จ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีอำ�น�จอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลได้ 

โดยจะร�ยง�นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บในก�รประชุมคร�วถัดไป

สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปี 2559 2558 2557

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น) 0.16 0.15 0.15

จ่�ยเงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น) 0.11 0.10 0.0941

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) 67.97 67.66 62.02

หม�ยเหตุ : 1) ปันผล ปี 2557 มีก�รจ่�ยปันผลระหว่�งก�ล และเงินปันผลประจำ�ปี   

       2) ใช้กำ�ไรสุทธิของงบเฉพ�ะกิจก�รในก�รคำ�นวณ 

       3) ก�รจ่�ยเงินปันผลปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้จ่�ยเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บ�ท (สิบสองสต�งค์) และ 

        นำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 ซึ่งกำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษ�ยน 2561 
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บริษัท
ทุนจด

ทะเบียน
(บาท)

ทุนจด
ทะเบียน

ที่ชำาระแล้ว

จำานวน

เตียง
พื้นที่ 

จำานวนหุ้น
 ที่ออก

จำาหน่าย

การถือครองหุ้นโดย
บริษัท

จำานวนหุ้น %

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน) 

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

บริษัทย่อย

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำากัด  

: โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม
150,000,000 150,000,000 172 กรุงเทพฯ 30,000,000 29,829,500 99.43

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำากัด  

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

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำากัด  

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

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำากัด

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

บริษัทอื่นๆ

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำากัด

: โรงพย�บ�ลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
405,000,000 405,000,000 59 ต�ก 81,000,000 8,100,000 10

 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำากัด

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำากัด

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำากัด

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำากัด

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำากัด

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

99.43%

99.56%

99.98%

99.99%

10%

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 โครงสร้�งรวมก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ณ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท
ทุนจด

ทะเบียน
(บาท)

ทุนจด
ทะเบียน

ที่ชำาระแล้ว

จำานวน

เตียง
พื้นที่ 

จำานวนหุ้น
 ที่ออก

จำาหน่าย

การถือครองหุ้นโดย
บริษัท

จำานวนหุ้น %

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน) 

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

บริษัทย่อย

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำากัด  

: โรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม
150,000,000 150,000,000 172 กรุงเทพฯ 30,000,000 29,829,500 99.43

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำากัด  

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

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำากัด  

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

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำากัด

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

บริษัทอื่นๆ

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำากัด

: โรงพย�บ�ลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
405,000,000 405,000,000 59 ต�ก 81,000,000 8,100,000 10

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เปลี่ยนแปลง

จำานวนหุ้น
ร้อยละ
ของทุน

ชำาระแล้ว
จำานวนหุ้น

ร้อยละ
ของทุน

ชำาระแล้ว

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ร้อยละ

1.พญ.รังสิม�  วณิชภักดีเดช� 123,608,106 21.66 123,608,106 21.66 - -

2.พญ.พัฏ  โรจน์มห�มงคล 116,000,000 20.33 116,000,000 20.33 - -

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

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

5.น�ยวิชิต  ชินวงศ์วรกุล 12,000,200 2.10 5,160,000 0.90 6,840,200 57.00

6.น�ยคเชนทร์  เบญจกุล 10,608,000 1.86 12,636,200 2.21 (2,028,200) (19.12)

7.น.ส.ศร�วดี  วิชญ�โนทัย 6,000,000 1.05 5,922,400 1.04 77,600 1.29

8.น�งธิติม�  หวังธีระประเสริฐ 5,180,000 0.91 5,340,000 0.94 (160,000) (3.09)

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

10.น.ส.สวคนธ์  เมฆ�สวัสดิ์ 4,760,953 0.83 3,119,253 0.55 1,641,700 34.48

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 ร�ยชื่อและสัดส่วนก�รถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  29 ธันว�คม 2560

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

ประเภทผู้ถือหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น ร้อยละ

นิติบุคคล

สัญช�ติไทย 7 11,8568,856 20.78

สัญต่�งด้�ว 1 1,300,000 0.23

รวมนิติบุคคล 8 119,868,856 21.01

บุคคลธรรมดา

สัญช�ติไทย 3,072 450,718,311 78.98

สัญต่�งด้�ว 2 78,266 0.01

รวมนิติบุคคล 3,074 450,796,577 78.99

รวมทั้งสิ้น 3,082 570,665,433 100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น ร้อยละ

นิติบุคคล

ถือหุ้นเกินกว่� 0.5% 2 117,139,000 20.53

ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำ�กว่� 1 หน่วยก�รซื้อข�ย 5 2,729,843 0.48

ถือหุ้นต่ำ�กว่�1 หน่วยก�รซื้อข�ย 1 13 0.00

รวมนิติบุคคล 8 119,868,856 21.01

บุคคลธรรมดา

ถือหุ้นเกินกว่� 0.5% 16 336,443,293 58.95

ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำ�กว่� 1 หน่วยก�รซื้อข�ย 2,561 114,336,896 20.04

ถือหุ้นตำ่�กว่� 1 หน่วยก�รซื้อข�ย 497 16,388 0.00

รวมบุคคลธรรมดา 3,074 450,796,577 78.99

รวมทั้งสิ้น 3,082 570,665,433 100.00

การกระจายการถือครองหุ้นจำาแนกตามอัตราส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

การกระจายการถือครองหุ้นจำาแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

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

 บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ 

หรือก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่�วมีบริษัทฯ ร่วมลงน�มด้วย
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รายชื่อ การถือครอง 29 ธ.ค. 2560 ซ้ือระหว่างปี ขายระหว่างปี 30 ธ.ค.2559

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 
(เป็นส�มีของผศ.พญ.ส�ยสุณี) ท�งตรง 4,792,320 - - 4,792,320

ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ
(เป็นภรรย�ของรศ.ดร.นพ.วิชัย) ท�งตรง 3,841,624 - - 3,841,624

น�ยวิระ ม�วิจักขณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน�
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

1,828,571

-

-

-

-

-

1,828,571

-

น�งส�วนพพร  ติรวัฒนกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

น�ยทินวรรธน์  มหธร�ดล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

  -

-

-

-
-

น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-
-

นพ.มงคล วณิชภักดีเดช�
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

3,940,107

123,608,106

-

-

-

-

3,940,107

123,608,106

น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

3,940,106

116,000,000

-

-

-

-

3,940,106

116,000,000

ดร.ศักด�  ตั้งจิตวัฒน�กร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

1,720,416

13,500

-

-

-

-

1,720,416

13,500

น�งส�วนิช�ภ� เรือนทองดี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

ท�งตรง

ท�งอ้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม 259,684,750 - - 259,684,750

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามคำานิยาม ก.ล.ต.)    

 ท้ังน้ีในระหว่�งปี 2560 ไม่มีก�รเปล่ียนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมก�รและผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�มของ ก.ล.ต.) คณะกรรม 
ก�รของบริษัทฯ มีก�รถือหุ้นรวมกันจำ�นวน 259,684,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.51 ของหุ้นที่ชำ�ระแล้วของบริษัทฯ 
 หมายเหตุ:  ผู้บริห�ร หม�ยถึง ผู้บริห�รบริษัท 4 ร�ยแรก และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่�ผู้บริห�ร ร�ยที่ 4 ทุกร�ย ต่อจ�กกรรมก�รผู้อำ�นวย 
ก�รใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริห�รบริษัทในส�ยง�นบัญชีหรือก�รเงิน ซึ่งเป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีจำ�นวน 12 ท่�น ประกอบด้วย  กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 6 ท่�น

โดยในจำ�นวนนี้ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ จำ�นวน 4 ท่�น และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 6 ท่�น ดังนี้ 

รายชื่อ
ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560
วันที่ได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภ�พันธ์ 2554 – 30 มีน�คม 2555
ครั้งที่ 2 : 30 มีน�คม 2555 – 24 เมษ�ยน 2558
ครั้งที่ 3 : 24 เมษ�ยน 2558 – ปัจจุบัน 

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

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภ�พันธ์ 2554 – 5 เมษ�ยน 2556
ครั้งที่ 2 : 5 เมษ�ยน 2556 – 22 เมษ�ยน 2559
ครั้งที่ 3 : 22 เมษ�ยน 2559 – ปัจจุบัน

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

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภ�พันธ์ 2554 – 5 เมษ�ยน 2556
ครั้งที่ 2 : 5 เมษ�ยน 2556 – 22 เมษ�ยน 2559
ครั้งที่ 3 : 22 เมษ�ยน 2559 – ปัจจุบัน

4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ 

   ศิริวน�รังสรรค์

กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ

ครั้งที่ 1 : 19 กุมภ�พันธ์ 2559 – 29 เมษ�ยน 2560
ครั้งที่ 2 : 29 เมษ�ยน 2560 – ปัจจุบัน

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

ครั้งที่ 1 : 17 ตุล�คม 2557 – 29 เมษ�ยน 2560
ครั้งที่ 2 : 29 เมษ�ยน 2560 – ปัจจุบัน

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

ครั้งที่ 1 : 17 ตุล�คม 2557 – 29 เมษ�ยน 2560
ครั้งที่ 2 : 29 เมษ�ยน 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธ�นกรรมก�ร ครั้งที่ 1 : 22 กุมภ�พันธ์ 2554 – 30 มีน�คม 2555
ครั้งที่ 2 : 30 มีน�คม 2555 – 24 เมษ�ยน 2558
ครั้งที่ 3 : 24 เมษ�ยน 2558 – ปัจจุบัน

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

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภ�พันธ์ 2554 – 25 เมษ�ยน 2557
ครั้งที่ 2 : 25 เมษ�ยน 2557– 29 เมษ�ยน 2560
ครั้งที่ 3 : 29 เมษ�ยน 2560 – ปัจจุบัน

9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน� กรรมก�ร
รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภ�พันธ์ 2554 – 30 มีน�คม 2555
ครั้งที่ 2 : 30 มีน�คม 2555 – 24 เมษ�ยน 2558
ครั้งที่ 3 : 24 เมษ�ยน 2558 – ปัจจุบัน

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

ครั้งที่ 1 : 25 เมษ�ยน 2557 – 22 เมษ�ยน 2559
ครั้งที่ 2 : 22 เมษ�ยน 2559 – ปัจจุบัน

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

ครั้งที่ 1 : 22 กุมภ�พันธ์ 2554 – 25 เมษ�ยน 2557
ครั้งที่ 2 : 25 เมษ�ยน 2557 – 22 เมษ�ยน 2559
ครั้งที่ 3 : 22 เมษ�ยน 2559 – ปัจจุบัน

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

ครั้งที่ 1 : 22 เมษ�ยน 2559 - ปัจจุบัน
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ข้อบังคับบริษัทฯ  ข้อที่ 14 กำ�หนดให้บริษัทมีกรรมก�ร

คณะหนึ่งเพื่อดำ�เนินกิจก�รของบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�ร

อย่�งน้อยห้� (5) คน  สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทจะกำ�หนด

เป็นครั้งคร�ว ทั้งนี้กรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�ร

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร

การแต่งตั้งกรรมการ

 กรรมก�รนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต�มหลักเกณฑ์  และ 

วิธีก�รดังต่อไปนี้

 1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ

คูณด้วยจำ�นวนกรรมก�รที่จะเลือกตั้ง

 2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�ม 

(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ ในกรณ ี

ท่ีเลือกตั้งบุคคลหล�ยคนเป็นกรรมก�รจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดก็ได้

 3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้ 

รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี ใน 

กรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียง

เท่�กัน เกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสล�ก

เพื่อให้ได้จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี

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

ออกต�มว�ระ ให้คณะกรรมก�รเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ

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

ประชุมคณะกรรมก�รคร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระของกรรมก�รจะ

เหลือน้อยกว่�สองเดือนบุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนให้นั้นอยู่

ในตำ�แหน่งได้เพียงว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รซึ่งตนแทน

การถอดถอน และการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

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

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

กรรมก�รจะแบ่งออกให้เป็นส�มส่วนไม่ได้    ก็ให้ออกโดยจำ�นวน

ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม (1/3) กรรมก�รผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง

ไปนั้นอ�จจะเลือกเข้�รับตำ�แหน่งอีกก็ได้

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

ตำ�แหน่ง  เมื่อ

  (1)  ต�ย

  (2)  ล�ออก

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

  (4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่�ส�มในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่เข้�ประชุมและมีสิทธิออก

เสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้น

ทีถ่ือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  (5)  ศ�ลมีคำ�สั่งให้ออก

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

ต่อบริษัท ก�รล�ออกมีผลนับแต่วันที่ใบล�ออกไปถึงบริษัทฯ

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมก�รจะต้องออก 

จ�กตำ�แหน่งอย่�งน้อยจำ�นวนหนึ่งในส�มเป็นอัตร� ถ้�จำ�นวน 

กรรมก�รจะแบ่งออกให้เป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวน 

ใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในส�ม กรรมก�รทีจ่ะต้องออกจ�กตำ�แหน่ง 

ในปีแรก และปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสล�ก 

ว่�ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รที่อยู่ในตำ�แหน่ง

น�นท่ีสุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่งซึ่งกรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่ง

ไปนั้นอ�จจะเลือกเข้�รัตำ�แหน่งอีกก็ได้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

 ประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ไม่ได้เป็น

บุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นก�รแบ่งแยกหน้�ที่ด้�นนโยบ�ย และ

ก�รบริห�รง�นออกจ�กกันอย่�งชัดเจนประธ�นกรรมก�รบริษัท

มีบทบ�ทหน้�ที่ ดังนี้

 1.  เรยีกประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัฯ เป็นประธ�นก�รประชมุ 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ และก�รประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบ�ท 

ในก�รกำ�หนดระเบียบว�ระก�รประชุม

 2.  มีบทบ�ทในก�รควบคุมก�รประชุมให้มีประสิทธิภ�พ เป็น 

ไปต�มกฏหม�ย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิด

โอก�สให้กรรมก�รแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ

 3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ปฏิบัติ

หน้�ที่อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่คว�ม

รับผิดชอบและต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 4.  ดแูล ตดิต�ม ก�รบรหิ�รง�นของคณะกรรมก�รบริษทัฯ และ 

คณะกรรมก�รชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้

 5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ข�ดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

มีก�รลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่�ยเท่�กัน
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมก�รบริษทัฯ มอีำ�น�จหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบใน 

ก�รจัดก�รบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตลอด

จนมติของท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นทีช่อบด้วยกฎหม�ย ด้วยคว�ซือ่สัตย์ 

สุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

โดยสรุปอำ�น�จหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบท่ีสำ�คัญของคณะกรรมก�ร 

บรษิทัฯ ได้ดังนี้

 1.  ดูแลและจัดก�รบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  เพื่อให้เป็นไปต�ม 

กฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจ�ก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนก�รดำ�เนินก�ร เช่น เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนด

ให้ต้องได้มติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน 

และก�รซ้ือหรือข�ยสินทรัพย์ที่สำ�คัญต�มกฎเกณฑ์ของคณะ

กรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

หรือต�มที่หน่วยง�นร�ชก�รอื่นๆ กำ�หนด เป็นต้น

 2.  ทบทวนและให้คว�มเห็นชอบเรื่องที่มีส�ระสำ�คัญ ได้แก ่

นโยบ�ย กลยทุธ์ แผนง�น และงบประม�ณก�รลงทนุในโครงก�ร 

ที่ไม่มีในงบประม�ณประจำ�ปี โครงสร้�งก�รบริห�ร อำ�น�จก�ร 

บริห�ร นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รทำ�ธุรกรรม

หรือก�รกระทำ�ใดๆ  อันอ�จมีผลกระทบต่อฐ�นะก�รเงิน หนี้สิน

สถ�นภ�พ ก�รประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ   และบริษัท 

ย่อย ก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล รวมถึงร�ยก�รอื่นใดที่ตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหม�ยกำ�หนด

 3. กำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย 

กลยุทธ์ แผนง�น และงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติ

 4.        พิจ�รณ�อนุมตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตั ิ และไม่มลีกัษณะ 

ต้องห้�มต�มที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด 2535

(รวมทั้งที่มีก�รแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย ์

และตล�ดหลกัทรัพย์รวมถงึประก�ศ ข้อบังคับ และ/หรอืระเบียบ 

ทีเ่กีย่วข้อง ในกรณีทีต่ำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตอุืน่นอกจ�ก 

ก�รออกต�มว�ระ รวมทั้งพิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งประธ�นเจ้�หน้�ที ่

บริห�รของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ชุดย่อย ดังต่อไปนี้

   จัดตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสม

และคว�มจำ�เป็น เพื่อช่วยปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบของ 

คณะกรรมก�รบรษิทัฯ  ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�ร 

บริห�ร คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 

และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นต้น

   พิจ�รณ�อนุมัติบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุด

ย่อยต่�งๆ ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะ

กรรมก�รชุดย่อยที่ได้มีก�รแต่งตั้งขึ้น

 6.  ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งร�ยใหญ่และร�ยย่อยต�ม 

สิทธิอย่�งเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่�งเป็นธรรม

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

หุ้นร�ยใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม โดยให้คว�มสำ�คัญต่อ

สัดส่วนหรือจำ�นวนของกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รของ 

บริษัทฯ ด้วย

 8.  ดูแลให้มีกระบวนก�รในก�รจัดส่งข้อมูล  เพ่ือให้คณะ

กรรมก�รได้รับข้อมูลจ�กฝ่�ยจัดก�รเพียงพอที่จะทำ�ให้ส�ม�รถ

ปฏิบัติต�มอำ�น�จ หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบได้อย่�งสมบูรณ์

 9.  ดูแลให้มีกระบวนก�รและก�รจัดก�รที่ชัดเจนและโปร่งใส 

เกี่ยวกับก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันระหว่�งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง

ผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้องและ

เพียงพอ รวมทั้งมีก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ อย่�ง

สมำ่�เสมอ

 10.  พิจ�รณ�กำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมก�รที่มี

อำ�น�จเซ็นผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

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

บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและ

ก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล รวมทั้ง

ให้คว�มเห็นชอบต่อก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยและวิธีก�รปฏิบัติ

ที่มีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับก�รบัญชีและก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

 12.  อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้จะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำ�หนดให้ร�ยก�รที่

กรรมก�รหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จ

มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ให้กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในเรื่องนั้น

   เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   ก�รทำ�ร�ยก�รที่กรรมก�รมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่�ย

ทีก่ฎหม�ยระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 13.  คณะกรรมก�รอ�จมอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือ

หล�ยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนคณะ

กรรมก�รก็ได้ ทั้งนี้ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นจะไม่รวมถึง 

ก�รมอบอำ�น�จหรือก�รมอบอำ�น�จช่วงที่ทำ�ให้กรรมก�รหรือผู้รับ

มอบอำ�น�จจ�กกรรมก�รส�ม�รถอนมุตัริ�ยก�รทีต่นเองหรอืบคุคล

ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใด ขัดแย้ง 

กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำ�หนดให้

ต้องขอคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นในก�รทำ�ร�ยก�รที่

เกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�ร

กำ�กับตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ/หรือ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่�ว

เลขานุการบริษัทฯ 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ  ดำ�รง

ตำ�แหน่งเลข�นกุ�รบรษิทัฯ  ต�มม�ตร� 89/15 ของพระร�ชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระร�ชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 เพื่อทำ�หน้�ที่

ดูแลและให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมก�รและผู้บริห�รเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ และกฎหม�ยต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร 

ต้องทร�บ ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�ร 

รับผิดชอบในก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รและก�รประชุมผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯ บันทึกร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รและก�ร 

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัต ิ

ต�มมติของที่ประชุมดังกล่�ว รวมทั้งก�รทำ�หน้�ที่จัดทำ�และเก็บ 

รักษ�เอกส�รที่สำ�คัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมก�ร หนังสือ

นดัประชมุผูถ้อืหุ้น หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมก�ร ร�ยง�นก�ร

ประชุมผู้ถือหุ้น  ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร แบบแสดง

ร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ร�ยง�นประจำ�ปีของคณะ

กรรมก�ร (แบบ 56-2) และก�รเก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้

เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร ตลอดจนมีหน้�ที่และคว�มรับ

ผิดชอบอื่นๆ ต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วย

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

ผู้บริหาร (ตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�ม

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) จำ�นวน 6 ท่�น ดังนี้
1. ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

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

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

4. น.ส.วิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ รองประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่ริห�ร

5. ดร.ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร รักษ�ก�ร รองประธ�น 

    เจ้�หน้�ที่บริห�รและ  

    ประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รก�รเงนิ 

6. น.ส.นิช�ภ� เรือนทองดี ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รบัญชีและ 

    ก�รเงิน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ก ) ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทฯ

  ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่กรรมก�รแต่ละท่�น ดังนี้  

ชื่อ

ค่าตอบแทน ปี 2560 (บาท)

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะทำางาน
วางแผนเงิน
และการลงทุน

ประเมิน
CEO

กรรมการ
กำากับดูแล
กิจการ

รวม

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.น�ยวิระ ม�วิจักขณ์ 117,000 144,000 12,000 - 12,000 - 285,000

2.น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 108,000 99,000 9,000 - - - 216,000

3.น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต 108,000 90,000 9,000 - 9,000 12,000 228,000

4.ศ.(วฒุคิณุ)ดร.นพ.พรเทพ ศริวิน�รังสรรค์ 117,000 108,000 - - - - 225,000

5.น�งส�วนพพร  ติรวัฒนกุล 117,000 - - 108,000 - - 225,000

6.น�ยทินวรรธน์  มหธร�ดล  117,000 - - 108,000 - -- 225,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

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

8.ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ 130,000 - 7,000 - - - 137,000

9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน� 91,000 - - - - - 91,000

10.น�งส�ววิล�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ 91,000 - 7,000 144,000 7,000 - 249,000

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดช� 91,000 - 7,000 70,000 - - 168,000

12.น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล 91,000 - - 70,000 - - 161,000

รวม 1,334,000 441,000 51,000 500,000 28,000 12,000 2,366,000

 นอกจ�กค่�เบี้ยประชุมต�มจำ�นวนครั้งที่เข้�ประชุมที่แสดงในต�ร�งดังกล่�วข้�งต้นแล้ว ยังมีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนร�ยเดือน
ให้คณะกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร เป็นจำ�นวนเงินรวม 720,000 บ�ท ซึ่งค่�ตอบแทนดังกล่�วอยู่ในวงเงินค่�ตอบแทนกรรมก�รโดย
รวมที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วในจำ�นวนไม่เกิน 7,000,000 บ�ทต่อปี
 ข) ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร (ระบุเฉพ�ะค่�ตอบแทนในฐ�นะผู้บริห�รเท่�นั้น) 
 ในปี  2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่�ยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทนอื่น 
 ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�มของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ท่�น เป็นเงินจำ�นวน
รวมกันทั้งสิ้น 30,833,220 บ�ท (โดยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทนอื่นถือเป็น
ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร)
 ในปี  2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่�ยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทนอื่น 
ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�มของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ท่�น เป็นเงินจำ�นวนรวม
กันทั้งสิ้น 28,744,887 บ�ท (โดยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และค่�ตอบแทนอื่นถือเป็นค่�ใช้
จ่�ยในก�รบริห�ร) 
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การกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร     

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  เป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของกรรมก�รอย่�งเป็นธรรม 

และเหม�ะสมกับภ�ระหน้�ที่ตลอดจนคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร  โดยเปรียบเทียบกับกิจก�รที่มีขน�ดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน 

สำ�หรับก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงน้ัน  บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนท่ีเหม�ะสม  ผ่�นกระบวนก�ร 

ประเมินผลง�นต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ และฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลกำ�หนดไว้สำ�หรับผู้บริห�รในแต่ละระดับ  โดยเชื่อม

โยงกับผลก�รประกอบก�รของบริษัทฯ และผลง�นของผู้บริห�รแต่ละท่�น

การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ล่วงหน้�ตลอดปี  โดยจัดให้มีก�รประชุมทุกเดือน  เพื่อให้กรรมก�รบริษัทฯ 

ทุกท่�นทร�บกำ�หนดก�รประชุมล่วงหน้�  และส�ม�รถจัดสรรเวล�เข้�ร่วมประชุมได้ทุกครั้ง  โดยในก�รประชุมจะมีก�รกำ�หนดว�ระ 

ก�รประชุมต่�งๆ ไว้ล่วงหน้� และมีว�ระสืบเนื่องเพื่อติดต�มง�นที่ได้รับมอบหม�ยไว้  ซึ่งเลข�นุก�รบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมและว�ระก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วันทำ�ก�ร  เพ่ือให้กรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนก�รเข้�ร่วมประชุม
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กรรมการ

 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะทำางาน
วางแผนการ
เงินและการ

ลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะ
กรรมการ
กำากับดูแล

กิจการ

ประเมิน
CEO

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 13/13 15/15 - - - - - - - - - - - -

ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ 13/13 15/15 2/2 2/2 - - - - - - - - - -

น�ยวิระ ม�วิจักขณ์ 13/13 14/15 2/2 2/2 12/12 11/12 - - - - - - 1/1 1/1

น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 12/13 15/15 2/2 2/2 11/12 12/12 - - - - - - - -

น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต 12/13 14/15 2/2 2/2 10/12 11/12 - - - - 1/1 - 1/1 1/1

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ 

ศิริวน�รังสรรค์
13/13 13/13 - - 12/12 10/10 - - - - - - - -

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน� 13/13 14/15 - - - - - - - - - - - -

น.ส.วิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ 13/13 14/15 2/2 2/2 - - 12/12 10/10 20/20 20/20 - - 1/1 1/1

น.ส.นพพร ติรวัฒนกุล 13/13 15/15 - - - - 12/12 10/10 - - - - - -

น�ยทินวรรธน์ มหธร�ดล 13/13 14/15 - - - - 12/12 10/10 - - - - - -

นพ.มงคล วณิชภักดีเดช� 13/13 13/15 2/2 2/2 - - 10/12 8/10 - - - - - -

น�ยพฤทธิ์  โรจน์มห�มงคล 13/13 9/9 - - - - 10/12 9/10 - - - - - -

หมายเหตุ

 1. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19

กมุภ�พนัธ์ 2559 และเริ่มเข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2559

 2. ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ และ น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต ได้รับก�รแต่งต้ังเป็นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 

ค่�ตอบแทน เมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2559 

 3.น�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท ต�มมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 

 22 เมษ�ยน 2559 โดยเข้�ร่วมประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม 2559 

 4. คณะกรรมก�รบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2559 จึงทำ�ให้ในปี 2559

ยังไม่มีก�รประชุมของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 5. ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ จำ�นวน 11 ครั้ง ก�รประชุมว�ระพิเศษ 1 ครั้ง และ

ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 รวมเป็นก�รประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

ทั้งนี้ ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รแต่ละท่�นส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
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บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักง�น (ไม่รวมกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จำ�นวน 

2,455  คน โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ คือ 

จำานวน
รพ.วิชัยเวชฯ

อ้อมน้อย
รพ.วิชัยเวชฯ
หนองแขม

รพ.วิชัยเวชฯ
สมุทรสาคร

รพ.วิชัยเวช
แยกไฟฉาย

รวม

 แพทย์ประจำ� 37 15 17 10 79

 แพทย์ที่ปรึกษ�/แพทย์นอกเวล� 152 143 73 132 500

 ทันตแพทย์ 2 0 1 1 4

ทันตแพทย์นอกเวล� 1 11 2 5 19

 พย�บ�ลประจำ� 124 100 57 23 304

 พย�บ�ลนอกเวล� 15 6 24 13 58

 ผู้ช่วยพย�บ�ล (PN) 83 39 41 13 176

 พนักง�นผู้ช่วยพย�บ�ล (NA) 71 44 38 24 177

 เภสัชกร 12 10 4 3 29

 นักรังสีเทคนิค 4 3 3 1 11

 นักก�ยภ�พ 4 4 3 3 14

 เจ้�หน้�ที่เทคนิคก�รแพทย์ 11 8 10 4 33

 พนักง�นทั่วไป 375 253 261 116 1,005

 พนักง�นทั่วไป (Part time) 46 0 0 0 46

รวม 937 626 534 348 2,455

ค่าตอบแทนพนักงาน
 คณะกรรมก�รมีก�รกำ�หนดโยบ�ย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รแก่พนักง�นบริษัทที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

สอดคล้องกับผลประกอบก�รขององค์กร และเชื่อมโยงผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น ดังนี้

   ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ ได้กำ�หนดก�รจ่�ยผลตอบแทนที่ส�ม�รถเทียบเคียงได้อย่�งเหม�ะสมกับอัตร�ก�รจ่�ย 

ทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษ�และเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นทรัพย�กรบุคคลให้กับองค์กร 

นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ได้กำ�หนดก�รจ่�ยโบนัสจ�กผลประกอบก�รในแต่ละรอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น เพื่อ

จูงใจใหพ้นักง�นปฏิบัตงิ�นให้ได้ต�มเป้�หม�ยขององค์กรในปีนั้นๆ

   ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทน เพื่อรักษ�และสร้�งแรงจูงใจพนักง�นในก�รปฏิบัติ

ง�นให้องค์กรดำ�เนินง�นไปสู่เป้�หม�ยในอน�คตที่ว�งแผนไว้ในระยะย�ว เช่น แนวท�งก�รขึ้นค่�จ้�งประจำ�ปี เงินค่�ครองชีพ เงิน

สมทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และสวัสดิก�รอื่นๆ เป็นต้น
 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รทบทวนปรับปรุงก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่�งๆ ทั้งท�งด้�น เศรษฐกิจ ค่�ครองชีพ 
และผลตอบแทนม�ตรฐ�นของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนผลประกอบก�รของบริษัทฯ ทุกๆ ปี และก�รจ่�ยโบนัสจะพิจ�รณ� 
จ่�ยจ�กผลประกอบก�รของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลง�นระดับบุคคล พนักง�นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ 
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่�ล่วงเวล� สวัสดิก�ร เงินประจำ�ปี และเงินช่วยเหลือต่�งๆ รวมถึงเงินสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดย
พนักง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังได้รับเงินช่วยเหลือสำ�หรับก�รรักษ�พย�บ�ล และสวัสดิก�รอื่นๆ เช่น ก�รหยุดพักผ่อน
ประจำ�ปี ก�รล�คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลือง�นบวช เป็นต้น ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันว�คม 2560 ค่�ตอบแทนรวมของ

พนักง�นบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่�กับ 618,097,165.83 ล้�นบ�ท
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กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนักง�น ได้ร่วมกนัจัดต้ังกองทุนสำ�รองเลีย้งชีพตัง้แต่วนัท่ี 1 กุมภ�พนัธ์ 2550 กับบรษิทัหลกัทรพัย์จดัก�ร 

กองทุนทห�รไทย จำ�กัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักง�น และเพื่อจูงใจให้พนักง�นทำ�ง�นกับบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยในระยะย�ว  อนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีก�รเปลี่ยนผู้จัดก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจ�กบริษัทหลักทรัพย์จัดก�ร 

กองทุนทห�รไทย จำ�กัด เป็นบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด โดยบริษัทฯ ได้ลงน�ม แต่งตั้ง บริษัท อเมริกัน

อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด ให้บริห�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2554 จนถึง

ปัจจุบัน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
 บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รพัฒน�บุคล�กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยพัฒน�

ศักยภ�พบุคล�กร  ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นและรักษ�บุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้ทำ�ง�นกับบริษัทฯ ใน

ระยะย�ว และมีคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ  บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รฝึกอบรมอย่�งสมำ่�เสมอ นอกจ�กนั้นในก�รจัดฝึกอบรมยังให้คว�ม

สำ�คัญกับคว�มต้องก�รในก�รฝึกอบรมของบุคล�กรทุกระดับในแต่ละฝ่�ย และจะคำ�นึงถึงก�รจัดก�รฝึกอบรมให้มีคว�มเหม�ะสม 

กบัม�ตร�ฐ�นวชิ�ชพีของง�นในแต่ละส�ยวชิ�ชีพ โดยบรษัิทฯ ได้กำ�หนดให้พนกัง�นทุกคนต้องผ่�นก�รฝึกอบรมไม่ตำ�่กว่� 20 ชัว่โมง /

คน / ปี   โดยเฉพ�ะบุคล�กรท�งก�รแพทย์

 ทั้งนี้  จำ�นวนชั่วโมงก�รฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักง�นของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ปี 2560 เท่�กับ 21.66 ชั่วโมง / คน / ปี   ซึ่ง

เป็นไปต�มนโยบ�ยที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้ 

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำางาน
 ในปี 2560 พนักง�นได้เข้�ร่วมอบรมหลกัสูตรด้�นสิง่แวดล้อมในหัวข้อทีส่ำ�คญั เช่น ก�รป้องกนัและควบคมุก�รติดเชือ้ในโรงพย�บ�ล

และชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมก�รติดเชื้อแก่ผู้ป่วย บุคล�กรผู้รับบริก�รและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นต้น  และกำ�หนดแนวท�ง

เพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รเป็นองค์กรที่ให้คว�มใส่ใจและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมโดยนโยบ�ยในภ�พรวมของบริษัทฯ คือ ลดก�รใช้พลังง�น ก�รบำ�บัดนำ้�เสียให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง

นำ้�ส�ธ�รณะ 

 ทั้งนี้ สถิติก�รเกิดอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น หรืออัตร�ก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 

เท่�กับร้อยละ 0.75 ซึ่งลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�  

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม� และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยมีพนักง�นจำ�นวน 2,455 คน และที่ผ่�นม�พนักง�นบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีก�รประท้วงหรือนัดหยุดง�นแต่ประก�รใด
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ได้จัดทำ�นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเป็นล�ยลักษณ ์

อักษรอย่�งชัดเจน และมีก�รทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�ร ที่ช่วยกำ�กับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำ�เนิน 

กิจก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และพัฒน�ระบบก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ให้มีธรรม�ภิบ�ลและมีประสิทธิภ�พ 

ม�กยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรื่องนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 

จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ และนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวท�งก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตล�ดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ มีก�ร

ปรับปรุงครั้งล่�สุดในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีก�รทบทวนปรับปรุง

แก้ไขหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องโดย 

แบ่งหมวดหมู่เน้ือห�ให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ท่ีสำ�คัญ และบริษัทฯ ได้ทำ�ก�รเผยแพร่นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

และแนวปฏิบัติผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.vichaivej.com 

ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้สนใจส�ม�รถศึกษ� 

และด�วน์โหลดได้ โดยนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัทฯ 

ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

 3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

 4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

 5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ในปี 2560  บริษัทฯ  ได้รับผลก�รประเมินในโครงก�รที่

เกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ดังนี้

  ผลก�รประเมินร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ 

จดทะเบียนไทย ประจำ�ปี 2560 ต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับ 

ดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies 2016 – CGR) โดยบริษัทฯ ได้รับ 

คะแนน 89 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Very Good (4 ด�ว) ซึ่งม�กกว่� 

คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนท่ีทำ�ก�รสำ�รวจท้ังหมด 

ในปี 2560 จำ�นวน 620 บริษัท โดยบริษัทได้คะแนนในหมวดสิทธ ิ

ของผู้ถือหุ้น ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน ก�รคำ�นึงถึง 

บทบ�ท ของผู้มีส่วนได้เสีย และก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส 

อยู่ในเกณฑ์“ดีเลิศ” หมวดคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 

ได้คะแนนในเกณฑ์ “ดีม�ก” นอกจ�กนั้นบริษัทฯ เป็น 1 ใน 47 

ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่�ท�งก�ร

ตล�ดสูงกว่� 3,000 – 9,999 ล้�นบ�ท จ�กผลสำ�รวจก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2560

  ผลก�รประเมินต�มโครงก�รประเมินคุณภ�พก�รประชุม

ผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี 2560 (Annual General Meeting –AGM) 

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

ร่วมกับสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสม�คมบริษัทจดทะเบียน 

ไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำ�ปี 2560  ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม 
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คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ 

ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�ร 

สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและก�รลงทุน และคณะกรรมก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อกลั่นกรองและกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทฯ เฉพ�ะเร่ืองและให้เป็นไปต�มกฎระเบียบและข้อบังคับ 

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

และ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี เพ่ือให้ก�รปฏิบัติหน้�ท่ี 

ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ ตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด และเป็นกรรมก�รอิสระทั้งคณะ 

โดยอย่�งน้อย 1 คน ต้องมีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอในก�ร 

สอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน เพื่อทำ�หน้�ที่สอบท�น 

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ร�ยก�รท�งก�รเงิน ระบบก�รควบคุม 

ภ�ยใน พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกัน และร�ยง�นคว�มเหม�ะสม 

ของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง ก�รพิจ�รณ�คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2560 ประกอบ 

ด้วยกรรมก�รอิสระท่ีไม่เป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ จำ�นวน 4 คน ดังน้ี

 1. น�ยวิระ ม�วิจักขณ์ ประธ�น

 2. น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมก�ร

 3. น�ยวิสุทธิ์  มนตริวัต กรรมก�ร

 4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์  กรรมก�ร

 โดยมี น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และ 

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ เป็นผู้ที่มีคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์เพยีงพอทีจ่ะทำ�หน้�ทีใ่นก�รสอบท�นคว�มน่�เชือ่ถอื 

ของงบก�รเงนิและ น�งน�ร ีเพชรดำ� เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบ

อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีขอบเขต หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ 

ต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษัิทฯ รวมทัง้ร�ยง�น 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ดังนี้

 1. สอบท�นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�รร�ยง�นท�งก�ร 

เงินอย่�งถูกต้องและเปิดเผยอย่�งเพียงพอ โดยประส�นง�นกับ

ผู้สอบบัญชีภ�ยนอกและผู้บริห�รที่รับผิดชอบจัดทำ�ร�ยง�นท�ง 

ก�รเงินทั้งร�ยไตรม�สและประจำ�ปี 

 2. สอบท�นให้บรษิทัฯ และบริษัทย่อยมรีะบบก�รควบคมุภ�ยใน 
(Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) 

ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของ

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�ร

พิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบ

ภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบ

ภ�ยใน

 3. สอบท�นก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็น 

ไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ข้อกำ�หนด

ของตล�ดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

และบริษัทย่อย

 4. พิจ�รณ� คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีคว�มเป็น

อิสระ เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รวมถึงพิจ�รณ�เสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อขอรับก�รแต่งตั้งจ�กที่ประชุมใหญ ่

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร 

เข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละครั้ง

 5. มีอำ�น�จในก�รว่�จ้�งที่ปรึกษ�อิสระห�กมีคว�มจำ�เป็น 

และเห็นว่�จำ�เป็นด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัทฯ

 6. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�ม

ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนด

ของตล�ดหลักทรัพย์และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน เพื่อให้

มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 7. ระหว่�งก�รปฏิบัติง�น ห�กคณะกรรมก�รตรวจสอบพบ

หรือสงสัยในร�ยก�รหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่งอ�จมีผลกระทบ

อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อสถ�นะก�รเงินหรือผลประกอบก�รของบริษัทฯ

หรือบริษัทย่อย คณะกรรมก�รตรวจสอบต้องร�ยง�นต่อคณะ

กรรมก�รบรษัิทฯ เพือ่ให้มกี�รแก้ไขร�ยก�รหรอืกจิกรรมดังกล่�ว 

ได้ทันท่วงที

  ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

  ก�รทุจริตหรือร�ยก�รที่ไม่ปกติ หรือก�รบกพร่องอย่�งมี

นยัสำ�คญัของระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทัฯ หรอืบรษัิทย่อย

  ก�รฝ่�ฝืนหรือละเมิดกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน รวมทั้ง

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ห�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือผู้บริห�รไม่ส�ม�รถแก้ไขร�ยก�ร 

หรอืกจิกรรมดังกล่�วได้อย่�งทนัท่วงท ีสม�ชกิของคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบอ�จร�ยง�นร�ยก�รหรอืกจิกรรมดงักล่�วต่อสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. ห�กผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุก�รณ์ที่น่�สงสัย

เกีย่วโยงกบักรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร หรอืบคุคลใดๆ  ซึง่มคีว�มรับผดิชอบ 

ต่อก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ละเมิดกฎหม�ย 

และผู้สอบบัญชีได้ร�ยง�นเหตุก�รณ์ดังกล่�วต่อคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ คณะกรรมก�รตรวจสอบต้องดำ�เนินก�รโดยไม่ชักช้� 

ในก�รตรวจสอบเพิ่มเติมและร�ยง�นผลก�รตรวจสอบเบ้ืองต้น 

ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

และผู้สอบบัญชีภ�ยใน 30 วันนับจ�กวันที่ได้รับร�ยง�นจ�ก 

ผู้สอบบัญชี

 9. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้

ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�ม

โดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล 

อย่�งน้อยดังต่อไปนี้

  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  คว�มเหน็เกี่ยวกับคว�มเพยีงพอของระบบควบคมุภ�ยใน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรพัย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรัพย์ หรอืกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

  คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล

ประโยชน์

  จำ�นวนก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และ

ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

  คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจ

สอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (Charter)

  ร�ยก�รอื่นใดที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ

ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

 10. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทฯ มอบ

หม�ยต�มที่เห็นสมควร 

 ในก�รปฏิบัติง�นต�มขอบเขต หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ 

ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จให้ฝ่�ยจัดก�ร ผู้บริห�ร หรือ

พนักง�นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องม�ร�ยง�น ให ้

คว�มเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกส�รที่เห็นว่�เกี่ยวข้องและจำ�เป็น

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 คณะกรรมก�รบริห�รประกอบ

ด้วยกรรมก�รจำ�นวน 16 ท่�น ดังนี้

1.  ผศ.พญ.ส�ยสุณี  วนดุรงค์วรรณ   ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร/

    ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร

2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน� กรรมก�รบริห�ร/ 

    รองประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร

3. นพ.มงคล วณิชภักดีเดช� กรรมก�รบริห�ร/

    รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร

4. น.ส.วิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมก�รบริห�ร/

    รองประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร

5. ดร.ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร กรรมก�รบรหิ�ร/รกัษ�ก�ร 

    รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร

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

7. รศ.นพ.สุช�ติ   อ�รีมิตร   กรรมก�รบริห�ร

8. พญ.สุนีย์ ธีรก�รุณวงศ์ กรรมก�รบริห�ร

9. นพ.วัชระ เชื้อป�กนำ้� กรรมก�รบริห�ร

10. ศ. (เกียรตคิณุ) นพ. ส�รเนตร์  ไวคกุล กรรมก�รบรหิ�ร

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

12. น.ส.ขวัญยืน สุขสมโภชน์ กรรมก�รบริห�ร

13. น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ   กรรมก�รบริห�ร

14. น�ยคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ   กรรมก�รบริห�ร

15. น.ส.รุจิรัตน์    เกิดรักษ์   กรรมก�รบริห�ร

16. ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ กรรมก�รบริห�รและ

    เลข�นุก�ร
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. ว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ แผนง�น และ 

โครงสร้�งองค์กรและโครงสร้�งก�รบริห�รง�นหลักในก�ดำ�เนิน 

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภ�พท�ง 

เศรษฐกิจและสภ�วะก�รแข่งขันในตล�ด เพื่อเสนอให้คณะ

กรรมก�รบริษัทฯพิจ�รณ�

 2. ว�งแผนและกำ�หนดแผนธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ปี และ 

อำ�น�จก�รบริห�รในส�ยง�นต่�งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ รวมท้ังพิจ�รณ� 

อนุมัติก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี ก�รแก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเติมงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี ในกรณีท่ีมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน 

และให้นำ�เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพ่ือทร�บต่อไป

 3. ตรวจสอบและติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย และ

แนวท�งบริห�รง�นด้�นต่�งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ที่กำ�หนดไว้ ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและเอื้อต่อสภ�พก�ร

ดำ�เนินธุรกิจ

 4. ตรวจสอบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยที่กำ�หนดไว้ให้เป็นไปต�มแผน

 5. พิจ�รณ�โครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท 

ย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ

 6. กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รบุคคล

 7. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรม

ก�รบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และ 

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมก�รอิสระไม ่

น้อยกว่�ร้อยละ 50 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 ประกอบด้วยกรรมก�ร จำ�นวน 

6 คน เป็นกรรมก�รอิสระ 3 คน ดังนี้

1. น�ยวิระ ม�วิจักขณ์  ประธ�น (กรรมก�รอิสระ)

2.  น�ยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมก�ร (กรรมก�รอิสระ)

3. น�ยวิสุทธิ์ มนตริวัต  กรรมก�ร (กรรมก�รอิสระ)

4. ผศ.พญ.ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ  กรรมก�ร

5. น.ส.วิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ  กรรมก�ร

6. นพ.มงคล วณิชภักดีเดช�  กรรมก�ร

 โดยมี น.ส. เกวลี  ไพศ�ลพยัคฆ์ เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร 

สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

 อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

 1. กำ�หนดนโยบ�ย หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และกระบวนก�รที่ 

ชัดเจน โปร่งใส เหม�ะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในก�รสรรห� ถอดถอน หรือเลิกจ้�ง กรรมก�รบริษัทฯ ประธ�น

เจ้�หน้�ที่บริห�ร และที่ปรึกษ� ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย 

พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของ จำ�นวน โครงสร้�ง และองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมก�ร นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รของบริษัทฯ และ/

หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี

 2. พิจ�รณ� สรรห� คัดเลือก และเสนอร�ยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 

เหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทฯ  กรรมก�รชุดย่อย 

ของบริษัทฯ  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และที่ปรึกษ�บริษัทฯ  ใน 

กรณีที่มีก�รเพิ่ม หรือตำ�แหน่งดังกล่�วว่�งลง หรือสิ้นสุดว�ระ

ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ/หรือ 

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี 

 3. กำ�หนดนโยบ�ย หลักเกณฑ์ และวิธีก�รจ่�ยค่�ตอบแทน

สำ�หรับกรรมก�รบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี

 4. พิจ�รณ�เสนอค่�ตอบแทนที่จำ�เป็นและเหม�ะสมทั้งที่เป็น 

ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และ 

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประธ�น 

เจ้�หน้�ที่บริห�ร  และคณะกรรมก�รชุดย่อยของบริษัทฯ โดย

พิจ�รณ�ภ�ระหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ ผลง�น และเปรียบเทียบ

ในธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพ่ือ 

พิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี

 5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งบริห�รที่สำ�คัญ และให้มีก�ร

ทบทวนอย่�งสมำ่�เสมอโดยประเมินคว�มสำ�คัญของตำ�แหน่ง ก�ร

สรรห�และพัฒน� เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่มีคว�มรู้ คว�ม

ส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงต�มคว�มต้องก�ร 

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 6. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย

ต�มที่เห็นสมควรคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)57

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 10 คน ดังนี้

1.  ดร.วิโรจน์ ม�วิจักขณ์ ที่ปรึกษ�

2.  น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ ประธ�น

3.  ดร.ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร กรรมก�ร

4.  น�งส�วขนิษฐ� โปร�ณ�นนท์ กรรมก�ร

5.  น�งหทัยวัลย์ สุวรรณทวีรักษ์ กรรมก�ร

6.  น�งภควดี  มห�วงศ์ตระกูล กรรมก�ร

7.  น�งส�วกิจพร    ป้อมสน�ม กรรมก�ร

8.  น�งอัญชลี  สุโภภ�ค กรรมก�ร

9.  ภญ.ประภ�พรรณ  เตชธนัง กรรมก�ร/เลข�นุก�ร

10. น�งส�วธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์ กรรมก�ร/

   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 กำ�หนดนโยบ�ย และแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงครอบคลุมถึงคว�มเส่ียงด้�นก�รเงิน 

คว�มเสี่ยงด้�นธุรกิจและก�รตล�ด คว�มเสี่ยงด้�นก�รลงทุน รวม 

ถึงคว�มเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นและชื่อเสียง 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพ่ือนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร 

บริษัท เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ

 1.  กำ�หนดนโยบ�ย และแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดย

รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ่งครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงด้�น 

ก�รเงิน คว�มเส่ียงด้�นธุรกิจและก�รตล�ด คว�มเส่ียงด้�นก�รลงทุน 

คว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงคว�มเสี่ยงอื่นๆ ที่จะม ี

ผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นและช่ือเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เป็นต้น  เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�ให้

คว�มเห็นชอบ

 2.  กำ�หนดเกณฑ์ก�รวัดคว�มเสี่ยงและเพด�นคว�มเสี่ยงที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้ 

 3.  พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

และเสนอแนะวิธีก�รป้องกัน หรือลดระดับคว�มเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้

 4.  ดูแล ติดต�ม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนก�รดำ�เนิน 

ง�น เพื่อลดคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง และเหม�ะสมกับภ�วก�รณ ์

ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 5.  ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบบริห�รคว�ม 

เสี่ยง โดยรวมถึงคว�มมีประสิทธิผลของระบบและก�รปฏิบัติต�ม 

นโยบ�ยที่กำ�หนด  

 6.  ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นเพื่อลดคว�มเสี่ยง ต่อคณะกรรมก�ร

บริษัทฯ เป็นประจำ� และในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ

และบริษัทย่อยอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งต้องร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร

บริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อย่�งเร็ว

 7.  ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย

ต�มที่เห็นสมควร

คณะทำางานวางแผนการเงินและการลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 คณะทำ�ง�นว�งแผนก�รเงินและ

ก�รลงทุน ประกอบด้วยกรรมก�ร 6 คน ดังนี้

1. น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ ประธ�น

2. น�งส�วนพพร ติรวัฒนกุล กรรมก�ร  

3. น�ยทินวรรธน์ มหธร�ดล กรรมก�ร  

4. น�ยแพทย์มงคล วณิชภักดีเดช� กรรมก�ร

5. น�ยพฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล กรรมก�ร

6. ดร.ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร กรรมก�ร/เลข�นุก�ร

ความรับผิดชอบของคณะทำางานวางแผนการเงินและการลงทุน

 1.  กำ�หนดนโยบ�ย เป้�หม�ยและกลยุทธ์ท�งก�รเงินและ

ก�รลงทุน

 2.  ว�งแผนทิศท�งในก�รลงทุน

 3.  จัดห�เงินทุนสำ�หรับก�รลงทุนที่เหม�ะสม

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

 5.  กำ�กับ ดูแล ควบคุม และบริห�รกระแสเงินสดให้เป็นไป

ต�มเป้�หม�ยของบริษัท

 6.  ปฏิบัติง�นอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทและประธ�น

บริษัทมอบหม�ย
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คณะกรรมการกับกำาดูแลกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 คณะกรรมก�รกับกำ�ดูแลกิจก�ร

ประกอบด้วยกรรมก�ร 6 คน ดังนี้

1. น�ยวิสุทธิ์   มนตริวัต ประธ�น

2. ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ กรรมก�ร

3. น�งส�วส�ยพิณ ไพรสิงห์  กรรมก�ร

4. น�งภควดี มห�วงศ์ตระกูล กรรมก�ร

5. น�ยชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร กรรมก�ร

6. น�งส�วเกวลี ไพศ�ลพยัคฆ์ กรรมก�ร/เลข�นุก�ร

อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการ

 1. กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกิจก�ร (Corporate Governance-

Policy) นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 

Policy) และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ (Business Ethics 

and Code of conduct) รวมถึงนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย 

หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำ� 

หน้�ท่ีกำ�กบัดแูล เช่น ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นกัง�น 

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวท�งในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�ม

ม�ตรฐ�นส�กล และนำ�เสนอคณะกรรมก�รบรษัิทฯ พจิ�รณ�อนมุตัิ

และประก�ศใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ของกรรมก�ร ฝ่�ยบริห�ร และพนักง�นในทุกระดับ 

 2. กำ�กับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบ�ย และแนวท�งก�รส่งเสริม

ให้กรรมก�รผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทปฏิบัติหน้�ที่ และ

มีคว�มรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปต�มกรอบหลักเกณฑ์

ของนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate Governance 

Policy) และนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น (Anti-Corrup-

tion Policy) รวมทั้งให้เกิดก�รปฏิบัติที่ดีต�มจรรย�บรรณใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) 

และนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibilities) 

 3. พิจ�รณ� ทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�ร (Corporate Governance Policy) นโยบ�ยก�รต่อต้�น 

ก�รคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) จรรย�บรรณในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) และ

นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Respon 

sibilities) อย่�งสมำ่�เสมออย่�งน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นส�กล 

ตลอดจนกฎหม�ย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่�งๆ และข้อ 

เสนอแนะขององค์กรภ�ยใน ที่ทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

 4. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย

ต�มที่เห็นสมควร 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 มติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 มีมติให้แต่งต้ัง 

น�งส�ววิสสุต� จริยธน�กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3853 

และ/หรือ น�ยกฤษด� เลิศวน� ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที ่

4958 และ/หรือ น�งส�วมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 

เลขที่ 5313 จ�กบริษัท สำ�นักง�นอีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ประจำ�ปี 2560 เนื่องจ�กเป็นบริษัทที่มีคว�มเป็นอิสระ

มีคว�มน่�เชื่อถือ มีผลง�นดี มีบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ  

มีคุณสมบัติที่ได้รับก�รยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญช ี

ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่�ตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2560  เป็น

จำ�นวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บ�ท (ส�มล้�นหน่ึงแสนหกหมืน่บ�ท)

และค่�สอบท�นค่�คว�มนิยม อีกจำ�นวน 100,000 บ�ท (หนึ่ง

แสนบ�ทถ้วน)  

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบ 

บัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีคว�มเป็นอิสระ ไม่มีคว�มสัมพันธ์ หรือ

ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่�วแต่อย่�งใด โดยบริษัทฯ และบริษัท 

ย่อยไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอื่นให้แก่สำ�นักง�น

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับผู้

สอบบัญชีและสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

   บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี ให้แก่

  ผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ  ในรอบปีบัญชทีีผ่่�นม�มจีำ�นวน

เงินรวม 3,175,000 บ�ท

  ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัด บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�น

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชทีี่ผ่�นม�

 2.  ค่าบริการอื่น (Non – audit fee) 

 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอืน่ ซึ่ง

ได้แก่ ค่�เดินท�ง และค่�แบบพิมพ์  ให้แก่

  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวน

เงินรวม 108,189 บ�ท โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยที่ต้องจ่�ยในอน�คต 

อันเกิดจ�กก�รตกลงที่ให้บริก�รไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่

ผ่�นม�

  ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัด บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�น

สอบบัญชีดังกล่�ว ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม� และไม่มีค่�ใช้จ่�ยที่

ต้องจ่�ยในอน�คตอันเกิดจ�กก�รตกลงที่ให้บริก�รไม่แล้วเสร็จ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รปฏิบัติต�มหลักก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�ร จึงได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ย และหลักก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร ที่ผ่�นม�บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รต�มหลักก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รอย่�งเคร่งครัดสรุปได้ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 ก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่

ผู้ถือหุ้นในก�รใช้สิทธิในเรื่องต่�งๆ ดังต่อไปนี้

 1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้น 

พื้นฐ�นของผู้ถือหุ้นต�มกฎหม�ย อันได้แก่ สิทธิในก�รซื้อข�ยหรือ 

โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในก�รรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธ ิ

ในก�รได้รับข่�วส�รข้อมูลของกิจก�รอย่�งเพียงพอ สิทธิในก�ร

เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในก�รเสนอว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้น 

ล่วงหน้� สิทธิในก�รออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 

เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมก�รบริษัทฯ ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

กรรมก�รบริษัทฯ  ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำ�หนดจำ�นวนเงินค่�

สอบบญัชี และเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อก�รเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐ�น 

ของบรษิทัฯ อันได้แก่ ก�รแก้ไขข้อบังคับบรษิทัฯ และหนงัสอืบรคิณห์ 

สนธิ ก�รลดทุนหรือเพิ่มทุน และก�รอนุมัติร�ยก�รพิเศษ เป็นต้น

 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในก�รดูแลผู้ถือหุ้น

ม�กกว่�สิทธิขั้นพื้นฐ�นต�มกฎหม�ย โดยก�รให้สิทธิในก�รได้

รับทร�บข้อมูลข่�วส�รที่มีนัยสำ�คัญของบริษัทฯ อย่�งสมำ่�เสมอ 

ทันก�ล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบก�รคำ�วิเคร�ะห์ผลก�ร 

ดำ�เนินง�น ผลก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ จดหม�ยข่�วถึงผู้ถือ

หุ้น เป็นต้น ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตล�ดหลัก

ทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่องท�งที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้โดยง่�ยและสะดวก

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง

ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

และห�กมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษซึ่ง 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหม�ยที่ใช้บังคับ 

จะต้องได้รับอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิส�มัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

 คณะกรรมก�รมนีโยบ�ยสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ 

รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถ�บนั เข้�ร่วมประชมุผูถ้อืหุ้น โดยกำ�หนด

ให้ภ�ยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีก�รชี้แจงร�ยละเอียดขั้น

ตอนก�รลงทะเบียนและเอกส�รที่ใช้ในก�รลงทะเบียนสำ�หรับผู้ถือ

หุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกำ�หนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได ้

ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้อมจัดให้มีช่องท�ง 

ก�รด�วน์โหลดเอกส�รประกอบก�รประชุมฯ ภ�ยในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ได้ล่วงหน้� 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ โดยในปี 2560 

บรษิทัฯ ได้จดัก�รประชมุส�มญัผูถื้อหุ้นประจำ�ปีเมือ่วันที ่29 เมษ�ยน 

2560 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้ง

ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 27 

มีน�คม 2560  

  1.2.1 การดำาเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

    บริษัทฯ ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ 

บรรจุเป็นว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อ 

รบัก�รพจิ�รณ�แต่งตัง้เป็นกรรมก�ร รวมถงึก�รส่งคำ�ถ�มทีเ่กีย่วข้อง

กับระเบียบว�ระก�รประชุม เป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร

บริษัทกำ�หนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทร�บอย่�งทั่วถึงผ่�น 
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ระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุล�คม 2559

    บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมก�ร ถึงกำ�หนด

วันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น วันกำ�หนดสิทธิ (Record Date) ในก�ร

เข้�ประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้น 

และก�รจ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บทันทีภ�ยในวันที่มีก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ

    บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

และเอกส�รประกอบก�รประชมุทัง้ในรูปแบบภ�ษ�ไทยและภ�ษ� 

อังกฤษ เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ โดย 

มรี�ยละเอยีดครบถ้วน รวมถงึข้อมูลทีเ่กีย่วกบั วัน / เวล� / สถ�นที่ 

ประชุมระเบียบว�ระก�รประชุมแยกเป็นแต่ละว�ระพร้อมระบุถึง 

เหตุผลประกอบ คว�มเห็นคณะกรรมก�ร และประเด็นที่ใช้ในก�ร 

พิจ�รณ� พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบต�มที่กระทรวงพ�ณิชย ์

กำ�หนด กฎเกณฑ์และวิธีก�รในก�รเข้�ร่วมประชุม รวมถึงขั้น

ตอนก�รออกเสียงลงมติในแต่ละว�ระก�รประชุม

    เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลที ่

เกี่ยวข้องกับก�รประชุมอย่�งเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ 

เชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น และเอกส�รประกอบก�รประชุมต่�งๆ 

ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ล่วงหน้�อย่�งน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกส�รประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร ่

บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้�เป็น

เวล� 21 วนัก่อนวนัประชุม ซ่ึงม�กกว่�ระยะเวล�ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด 

อีกทั้งให้มีก�รลงโฆษณ�คำ�บอกกล่�วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ร�ยวัน ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้�อย่�งน้อย 3 วันก่อนก�รประชุม

  1.2.2 การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

    บริษัทฯ กำ�หนด วัน เวล� และสถ�นที่ในก�รจัด 

ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงคว�มสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้�ร่วม

ประชุม โดยจัดเตรียมสถ�นที่ที่มีขน�ดเพียงพอ และส�ม�รถ

เดินท�งไปได้สะดวก (มีรถโดยส�รประจำ�ท�งผ่�น) และเปิด 

โอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้�ประชุมล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม 

เป็นเวล� 2 ชั่วโมงจัดระบบก�รตรวจสอบเอกส�รที่ไม่ยุ่งย�ก

ซับซ้อน

    บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�

ประชุมด้วยตนเอง ส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงด้วยก�รมอบฉันทะ

ให้บุคคลอื่นหรือ กรรมก�รอิสระ เพื่อเข้�ร่วมประชุมและออก

เสียงลงมติแทนโดยผู้ถือหุ้นส�ม�รถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ก. ข.หรือ ค. (สำ�หรับ Custodian) ต�มรูปแบบที่กรม

พัฒน�ธุรกิจก�รค้�กำ�หนดไว้ หรือต�มที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่

ไว้ รูปแบบใดก็ได้ รวมทั้งได้ระบุเก่ียวกับเอกส�ร / หลักฐ�น  

คำ�แนะนำ�ขั้นตอนก�รมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทร�บไว้อย่�งชัดเจน

ไม่มีเงื่อนไขซึ่งทำ�ให้ย�กต่อก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และผู้ถือ

หุ้นยังส�ม�รถด�วน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่�นท�งเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ 

    บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

(ระบบคอมพิวเตอร์ และบ�ร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกว�ระ) 

ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก�รลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ก�รนับคะแนน 

เสียง และก�รแสดงผล เพื่อคว�มสะดวกรวดเร็ว และคว�ม

ถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

    บริษัทฯ กำ�หนดให้ ประธ�นกรรมก�รบริษัท 

กรรมก�รบรษิทั ประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่ริห�ร ประธ�นคณะอนกุรรมก�ร 

ชุดต่�งๆ ผู ้บริห�รระดับสูงสุดฝ่�ยก�รเงิน และผู้สอบบัญชี  

เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำ�ถ�มในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

    บริษัทฯ กำ�หนดให้มีผู้ตรวจสอบก�รนับคะแนน

เสียง ซึ่งเป็นอ�ส�สมัครจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) 

ทำ�หน้�ที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพย�น ในก�รตรวจนับ

หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในก�รประชุมส�มัญหรือวิส�มัญ 

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จัดให้มีก�รลงมติเป็นแต่ละร�ยก�ร เช่น ในว�ระ 

ของก�รแต่งตั้งกรรมก�ร ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงมติเลือกตั้งกรรมก�ร 

เป็นร�ยบุคคล

     บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในก�รดำ�เนินก�ร

ประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิก�ร

ออกเสียงลงคะแนน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในก�รออกเสียง

ลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทร�บอย่�งชัดเจน

ตั้งแต่เริ่มประชุม

     บริษัทฯ จัดให้มีก�รตรวจนับคะแนนเสียงและ 

เปิดเผยผลก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่�งชัดเจนและโปร่งใส

     บริษัทฯ จะไม่เพิ่มว�ระอื่นนอกเหนือจ�กที่ระบ ุ

ไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ

ในทีป่ระชุมอย่�งกะทันหัน
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  1.2.3 การดำาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

     บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลก�ร

ลงคะแนนของแต่ละว�ระ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันถัดไปจ�กวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น 

     บริษัทฯ จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่มีส�ระ 

สำ�คัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำ�ส่งตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภ�ยใน 14 วัน 

นับจ�กวันประชุม

 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิด 

โอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบว�ระและชื่อบุคคลล่วงหน้�เพ่ือ 

แต่งตั้งเป็นกรรมก�รและเสนอคำ�ถ�ม ระหว่�งวันที่ 21 ตุล�คม 

ถึง 30 ธันว�คม 2559 และเมื่อครบกำ�หนดเวล�ดังกล่�ว พบว่� 

ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอระเบียบว�ระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือ 

ส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม

 ในวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะ 

กรรมก�รบริษัทฯ  ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกำ�หนดวันประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ในวันที่ 29 เมษ�ยน 2560 เวล� 

9.00 น. โดยกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

และออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 23 มีน�คม 2560 (Record 

Date) และให้รวบรวมร�ยชื่อต�มม�ตร� 225 ของพระร�ชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม  

พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีน�คม 2560

 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�

ปี 2560 และเอกส�รประกอบก�รประชุมต่�งๆ ทั้งภ�ษ�ไทย และ 

ภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีน�คม 2560 นับเป็น 32 วันก่อน

วันประชุม และบริษัทฯ มอบหม�ยให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่

วันที่ 5 เมษ�ยน 2560 นับเป็น 23 วันก่อนวันประชุม

 ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 จัดขึ้นในวันเส�ร์ที่ 

29 เมษ�ยน 2560 เวล� 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง 

(อ�ค�ร1 ชั้น 7) โรงพย�บ�ลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำ�บลอ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัด 

สมุทรส�คร โดยมีผู้ถือหุ้นม�ประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ 

รวมจำ�นวน 70 ร�ย นับเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 441,844,243 หุ้น 

คิดเป็น 77.43% ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด โดย

คณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ประธ�นคณะ

อนุกรรมก�รต่�งๆ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีก�รเงิน ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษ� 

ท�งก�รเงิน และที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย เข้�ร่วมประชุมครบดัง

ร�ยชื่อที่ปร�กฏในร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 

2560 ซึ่งภ�ยหลังก�รประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มีก�รเผยแพร่

มติท่ีประชุมและผลก�รลงคะแนนของแต่ละว�ระในวันอังค�รที่ 

2 พฤษภ�คม 2560 อีกทั้ง บริษัทฯ มีก�รเผยแพร่ร�ยง�นก�ร 

ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ผ่�นระบบข่�วของตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่  

8 พฤษภ�คม 2560

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติที่เท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกร�ย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือ

หุ้นต่�งช�ติจะได้รับก�รคุ้มครอง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติ

ในก�รคุ้มครองป้องกันก�รละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 เพ่ือป้องกันก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน (Insider 

Trading) อันเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รเปล่ียนแปลงร�ค�ของหลักทรัพย์ 

และเข้�ม�ทำ�ก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์โดยอ�ศัยข้อเท็จจริง

ดังกล่�ว ก่อนท่ีข้อเท็จจริงดังกล่�วจะถูกเปิดเผยต่อประช�ชนอย่�ง 

เท่�เทียมกัน คณะกรรมก�รบริษัท ได้มีมติในก�รประชุม คณะ 

กรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) คร้ังท่ี  13/2559 

วันที่ 19 ธันว�คม พ.ศ. 2559 เห็นสมควรให้มีก�รประก�ศ เรื่อง 

นโยบ�ยก�รป้องกันก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน

 โดยกรรมก�ร ที่ปรึกษ� พนักง�น บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติง�น 

ให้กับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภ�วะ และบุคคลอื่นใดที่พนักง�นมีอำ�น�จควบคุมหรืออิทธิพล 

ต่อก�รตัดสินใจลงทุน) ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ พนักง�น 
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ต้องไม่ทำ�ก�รซื้อหรือข�ยหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวล�ที่บริษัทฯ 

ประก�ศกำ�หนดให้เป็น “Black Out Period”  คือ ช่วงเวล� 3 วัน 

ก่อนมีก�รเปิดเผยงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�

ปี และภ�ยใน 24 ชั่วโมง หลังก�รเปิดเผยงบก�รเงินดังกล่�วต่อ

ส�ธ�รณะ และถึงแม้ว่�บริษัทฯ จะไม่ได้กำ�หนดว่�เป็น “Black  

Out Period” ก่อนก�รประก�ศผลประกอบก�รประจำ�ไตรม�ส

หรือประจำ�ปี พนักง�นที่ล่วงรู้ถึงผลก�รประกอบก�รของบริษัทฯ 

ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่�ตนได้ครอบครองข้อมูล 

ภ�ยในของบริษัทฯ อยู่ และห้�มซื้อหรือข�ยหุ้นของบริษัทฯ จน

กว่�บริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบก�รแก่ส�ธ�รณชนแล้ว

 ทั้งนี้ในปี 2560  ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่มีเหตุก�รณ์ที่กรรมก�ร 

ผู้บริห�ร พนักง�น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่�ฝืนม�ตรก�ร 

ป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน หรือมีก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด

 2.2 การกำากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจซึ่งอ�จเกิดสถ�นก�รณ์ที่มีผลประโยชน์

ส่วนตนของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับขัดแย้งกับ 

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์นั้น อ�จ 

เกิดขึ้นได้หล�ยรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

โดยปร�ศจ�กผลประโยชน์ส่วนตนเข้�ม�เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได ้

กำ�หนดแนวท�งที่ ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

   กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ต้องไม่รับเงิน

หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นก�รส่วนตัวจ�กลูกค้� คู่ค้� ของบ

ริษัทฯหรือจ�กบุคคลใด อันเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในน�มบริษัทฯ

   ก�รมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคล�กรของ 

บริษัทฯไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จจะก่อให้เกิดคว�มขัด 

แย้งท�งผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่�ตนเองมี

ส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม่ ห�กมีจะ

ต้องปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด  

   บริษัทฯ ต่อต้�นและไม่สนับสนุนก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ก�รเรียก ก�รรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ ก�รให้ของขวัญ 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหม�ะสม  อันอ�จมีผลกระทบ 

ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ ห�กพบก�รกระทำ�ดังกล่�ว หรือพบก�ร

ทุจริต แสวงห�ประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษต�มระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทบริษัท ฯ จัดให้มีก�รให้มีก�รฝึกอบรมแก่

พนักง�นทุกคน โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และก�รปฐมนิเทศน์

พนักง�นใหม่ เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ ใน

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

 2.3 การทำาธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ก�รทำ�ธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในน�มส่วนตัว 

ครอบครัว หรือในน�มนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 

พนักง�น นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ 

บริษัทฯ ก่อนเข้�ทำ�ร�ยก�ร อีกทั้งห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 

พนักง�น ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในก�รตกลงเข้�ทำ�ร�ยก�ร

หรือกระทำ�ก�รใดๆ ในน�มบริษัทฯ ผู้ทำ�ร�ยก�รในน�มบริษัทฯ 

มีหน้�ที่ตรวจสอบคว�มสัมพันธ์ของคู่ค้�ว่�เกี่ยวข้องกับกรรมก�ร 

ผู้บริห�ร และพนักง�นหรือไม่ ก่อนทำ�ร�ยก�ร เพื่อป้องกันคว�ม

ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ใดๆ ที่อ�จเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิย�มของคว�ม

สัมพันธ์ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์เรื่อง “ก�รเปิดเผยข้อมูลและ

ก�รปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน” ภ�ยใต ้

ประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

 2.4 การทำารายการระหว่างกัน

 ในกรณีที่มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน บริษัทฯ จะดูแลให้ก�ร

เข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันทุกร�ยก�รจะต้องผ่�นก�รพิจ�รณ� และ 

อนุมัติโดยคณะกรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสี่ยงและ 

คณะกรรมก�รบริษัท ต�มลำ�ดับ โดยก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยว 

โยงกัน เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีก�ร ต�มประก�ศ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคำ�นึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วน

ในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รที่ตนมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และ 

ให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในร�ยง�นประจำ�ป ี

และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)

 2.5 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร รวมถึงคู่สมรสและ 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของ 

ตนเองและของบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้องท่ีเข้�ข่�ยก�รมีส่วนได้เสีย 

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่เกี่ยวกับก�รได้ม�และจำ�หน่�ย 

ไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัต ิ

ต�มกฎระเบียบของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ 

หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติทุกครั้งก่อนทำ�ร�ยก�ร โดย 

กรรมก�รผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้�ร่วมพิจ�รณ� หรือไม่มีสิทธิออก

เสียงในก�รลงมติในว�ระที่เกี่ยวกับก�รมีส่วนได้เสียของตน 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

บริษัทฯ  ไม่ว่�จะเป็นสิทธิที่กำ�หนดโดยกฎหม�ย หรือ โดยข้อ

ตกลงที่ทำ�ร่วมกัน โดยตระหนักว่�คว�มสัมพันธ์ และคว�มร่วมมือ 

ที่ดีระหว่�งบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้

บริษัทฯ ส�ม�รถเจริญเติบโตได้อย่�งยั่งยืน

 3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 

ไม่ว่�จะเป็นสิทธิท่ีกำ�หนดโดยกฎหม�ย หรือ โดยข้อตกลงท่ีทำ�ร่วมกัน 

โดยตระหนักว่�คว�มสัมพันธ์ และคว�มร่วมมือที่ดีระหว่�งบริษัท 

กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทส�ม�รถเจริญ

เติบโตได้อย่�งยั่งยืน

  3.1.1. ผู้ถือหุ้น

  สิทธิ์และก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้อง 

ผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในก�รได้รับเงิน 

ปันผลและรับทร�บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจ�กบริษัทฯ ใน 

เวล�อันสมควรอย่�งสม่ำ�เสมอ  นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังมีหน้�ที ่

เผยแพร่ข้อมูลอย่�งโปร่งใสและแสดงคว�มรับผิดชอบของฝ่�ย

บริห�รผ่�นก�รจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบในก�ร 

ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิ์ที่ปร�ศจ�กอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก

คนอย่�งเท่�เทียมกัน

  3.1.2. พนักงาน

  พนักง�นถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ  ไม่ว่�จะ 

เป็นในส่วนง�นใด ฝ่�ยใดก็ต�ม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในก�รส่งเสริม 

และสนับสนุน  และจูงใจให้พนักง�นดำ�เนินง�นเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ  โดยได้กำ�หนด

เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒน�และสร้�ง

คว�มเชื่อมั่นให้กับพนักง�นทุกระดับชั้น  

  บรษัิทฯ ดแูลสวสัดภิ�พและคว�มปลอดภยัของพนกัง�น ให้ 

ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหม�ะสมต�มคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 

คว�มรับผิดชอบและผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นแต่ละคน 

ด้วยก�รนำ�ระบบค่�ตอบแทนที่สะท้อนผลก�รปฏิบัติง�นม�เป็น

เกณฑ์ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ก�รปรับเงินเดือน และก�รจ่�ย

โบนัสประจำ�ปี อ�ทิ ประเมินจ�กสถิติก�รปฏิบัติง�นและก�รรักษ�

ระเบียบวินัยของบริษัท ประเมินก�รปฏิบัติง�นโดยหัวหน้�ต�ม

ส�ยง�น ก�รบรรลุเป้�หม�ยของแผนกโดยดูจ�กก�รบรรลุเป้�หม�ย 

ตัวชีวัด (KPI) และ ก�รประเมิน Competency รวมถึงก�รให้

สวัสดิก�ร เช่น สวัสดิก�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลให้แก่พนักง�น

และครอบครัว จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลียงชีพ 

  บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักง�น มีคว�มปลอดภัย 

ในด้�นต่�ง ๆ ทั้งสุขอน�มัย และมีสภ�พแวดล้อมที่ดี  จึงกำ�หนด 

แนวท�งเพ่ือให้เกิดคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นต�มที่กฎหม�ย 

กำ�หนด และได้กำ�หนดเป็นหลักก�รเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขอน�มัย 

โดยมีคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พ

แวดล้อมในก�รทำ�ง�น เพ่ือดูแลคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ 

สภ�พแวดล้อมในที่ทำ�ง�น ซึ่งในปีที่ผ่�นม�บริษัทฯ ได้มีก�รจัด

อบรม โดย บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป จำ�กัด เพื่ออบรมพนักง�น ด้�น

คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น และบริษัทฯ ได้มีก�รดูแลสุขภ�พ

อน�มัยของพนักง�น เช่น ก�รจัดก�รดูแลตรวจสุขภ�พประจำ�ป ี

ก�รฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก�รจัดกิจกรรม 5 ส. ก�รจัด

สถ�นที่ออกกำ�ลังก�ยในร่มเพื่อให้พนักง�นได้ผ่อนคล�ยจ�กก�ร

ทำ�ง�น และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยร�ยละเอียดไว้ในแบบ

แสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “คว�มรับ

ผิดชอบต่อสังคม”

  3.1.3. ลูกค้าและผู้บริโภค

  ลูกค้�และผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้�หรือบริก�รต่�งๆ 

ของธุรกิจ ทำ�ให้ธุรกิจมีร�ยได้ ตลอดจนมีกำ�ไร ส�ม�รถทำ�ให้

ธุรกิจดำ�รงอยู่ได้อย่�งยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวท�งและ 

หลักปฏิบัติในก�รสร้�งคว�มพึงพอใจในทุกด้�นให้แก่ลูกค้�และ

ผู้บริโภค  

  3.1.4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

  บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดซ้ือ จัดห� ซ่ึงเป็นกระบวน 

ก�รในก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยและคุณภ�พสินค้�และบริก�รที่จะนำ� 

ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ  โดยคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส 

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ต�มกฎหม�ย

หรือข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด

  3.1.5. คู่แข่ง

  ในก�รดำ�เนินธุรกิจ  คู่แข่งท�งก�รค้�คือปัจจัยหนึ่งที่

ทำ�ให้ธุรกิจเกิดก�รแข่งขันระหว่�งกันต�มภ�วะก�รเติบโตของ

ตล�ดหรือบ�งกรณีอ�จะต้องมีคว�มร่วมมือระหว่�งกันในก�รทำ�

กิจกรรมอย่�งหนึ่งอย่�งใด   ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำ�เนินต่อไปด้วยดี

ในภ�วะก�รแข่งขันน้ัน  จะต้องคำ�นึงถึงคว�มชอบธรรมเป็นหลัก ไม่

บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้�ย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มกฎกติก�

  3.1.6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึคว�มรบัผดิชอบทีพ่งึมต่ีอสังคมและชุมชน 

เสมือนเป็นภ�รกิจหลักที่จะสร้�งสรรค์โครงก�รและกิจกรรมที ่

เป็นประโยชน์  โดยมุง่เน้นให้เกดิก�รพฒัน�สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม 

รวมทั้งสนับสนุนด้�นก�รศึกษ� สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส�ธ�รณะ 

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักง�นและชุมชนแวดล้อม  
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มีคว�มปลอดภัยในด้�นต่�ง ๆ ทั้งสุขอน�มัย และมีสภ�พแวดล้อม 

ที่ดี จึงกำ�หนดแนวท�งเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รเป็นองค์กรท่ีให ้

คว�มใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบ�ยในภ�พรวม 

ของบริษัทฯ คือ ลดก�รใช้พลังง�น ก�รบำ�บัดนำ้�เสียให้มีคุณภ�พ

ม�ตรฐ�นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำ้�ส�ธ�รณะ

 3.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ มุ่งมั่นจะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต มีคว�ม 

โปร่งใส คว�มรับผิดชอบ และเป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแล 

กจิก�รทีด่ ีอกีทัง้ บรษิทัฯ      ยงัให้คว�มสำ�คญัในก�รสร้�งและสนบัสนนุ 

ให้มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้กรรมก�ร

และพนักง�นทุกคนถือปฎิบัติและคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ดัง

นั้น บริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นเพื่อต่อต้�น 

ก�รคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงภัยร้�ยแรงของก�ร

คอร์รัปชั่น ทั้งยังก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทได้มีนโยบ�ยก�รกำ�หนดคว�ม

รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และก�รดำ�เนินก�รที่เหม�ะสม เพื่อป้องกัน 

ก�รคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรมท�งธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�นโยบ�ย 

ต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ันเป็นล�ยลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวท�ง

ก�รปฏิบัตที่ชัดเจนในก�รดำ�เนินธุรกิจ และบริษัทได้เข้�ร่วมก�ร

ประก�ศเจตน�รมณ์เป็นแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีก�รจัดประชุมเพื่อชี้แจงก�รนำ�นโยบ�ย

ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

ได้รับทร�บนโยบ�ยและนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด ซึ่ง

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รได้มีก�รให้คว�มรู้เรื่องก�รทุจริต

คอร์รัปชั่น ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รได้เข้�รับก�ร

อบรม Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)  โดย

บริษัทได้ทำ�ก�รเผยแพร่นโยบ�ยและแผ่นพับประช�สัมพันธ์

รณรงค์ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่เว็บไซต์ 

www.vichaivej.com 

 3.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด หรือ ข้อร้องเรียน 

(Whistle-Blowing Service)

 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยกัน 

สอดส่องดูแล ห�กพบก�รกระทำ�ใดๆ ที่ผิดหลักธรรม�ภิบ�ล ผิด 

จรรย�บรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหม�ย 

ก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หรืออ�จก่อให ้

เกิดคว�มเสียห�ยแก่บริษัทฯ ให้พนักง�นหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้ง

เบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดโดยส่งเร่ืองพร้อมเอกส�รหรือหลักฐ�น ระบุ

ชื่อ-น�มสกุลของผู้แจ้ง (ห�กมิได้ระบุชื่อน�มสกุล เรื่องดังกล่�ว

อ�จไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�) เพื่อคว�มสะดวกในก�รติดต่อและ

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ โดย

ส่งด้วยตนเอง อี-เมล์ หรือส่งไปรษณีย์ ม�ที่กล่องรับแจ้งเรื่องร้อง

เรียน ระบุ  

 เรียน   ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรือ กรรมก�รอิสระ  

   ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 

   บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)  

   เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลอ้อมน้อย 

   อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร 74130 

   โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 4526   

   E-mail : virah@vichaivej.com    

  หรือ สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท    

   บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)   

   เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ตำ�บลอ้อมน้อย   

      อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร 74130 

   โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 1707 , 1708  

   E-Mail: shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com 
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 ขั้นตอนก�รพิจ�รณ� เมื่อประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ หรือ 

กรรมก�รอิสระได้รับข้อร้องเรียน ให้พิจ�รณ�เบื้องต้นว่�มีมูล 

กระทำ�คว�มผิดหรือไม่ ห�กพบว่�มีมูลให้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบเพื่อพิจ�รณ�และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขั้นต้นให้ผู้แจ้ง 

ทร�บภ�ยใน 14 วันนับแต่วันรับเร่ือง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร 

บริษัทเพื่อทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

 ทั้งนี้ ให้คุ้มครองปกป้องพนักง�นหรือผู้แจ้งเบ�ะแสในก�รกระ 

ทำ�คว�มผิดโดยไม่มีก�รเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ที่ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องในก�รพิจ�รณ�รับเรื่องร้องเรียน และห้�มมิให้บริษัทฯ 

พิจ�รณ�ลงโทษพนักง�นผู้แจ้งเพร�ะเหตุเนื่องจ�กก�รแจ้งเบ�ะแส 

ดังกล่�ว

 ในปี 2560 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนก�รกระ 

ทำ�ผิดทุจริต (Fraud) หรือก�รกระทำ�ผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณ ี

เกี่ยวกับชื่อเสียงในท�งลบของบริษัทฯ อันเนื่องม�จ�กก�รบริห�ร 

ง�นของคณะกรรมก�ร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 

ล�ออก อันเนื่องม�จ�กก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ผิดพล�ดของบริษัทฯ 

ตลอดจนไม่มีกรณีพิพ�ทท�งกฎหม�ยทั้งในเรื่องแรงง�น สิทธิของ 

ผู้บริโภค และก�รดำ�เนินธุรกิจแต่ประก�รใด 

 3.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 คณะกรรมก�รบริษัท เค�รพสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ

ผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รที่มีลักษณะ

เป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�และง�นอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

ซึ่งแสดงถึงเจตน�รมณ์ของบริษัทฯ ในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�ม

เป็นธรรม เค�รพและปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินท�ง 

ปัญญ� โดยมีนโยบ�ยและแนวท�งในก�รปฏิบัติ ดังนี้

 1. พนักง�นต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหม�ย ข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ถูกต้อง โดยจะไม่

ละเมิดนำ�สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้

ของบุคคลอื่นไปใช้ในท�งที่ผิด

 2. พนักง�นท่ีนำ�ผลง�นหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภ�ยนอก 

ที่ได้รับม� หรือ ที่จะนำ�ม�ใช้ภ�ยในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อ 

ให้มั่นใจว่�จะไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่น

 3. พนักง�นที่ใช้ง�นเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช ้

ซอฟต์แวร์ต�มข้ออนุญ�ตของเจ้�ของลิขสิทธิ์ และเฉพ�ะที่ได้รับ

อนุญ�ตให้ใช้ง�นภ�ยในบริษัทฯ เท่�นั้น เพื่อป้องกันปัญห�ก�ร

ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�

 3.5 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยก�รยึดม่ันในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 

รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐ�นที่มนุษย์เกิดม�

พร้อมกับคว�มเสมอภ�ค คว�มเท่�เทียมกันในแง่ของศักด์ิและสิทธ์ิ 

โดยไม่คำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อช�ติ สัญช�ติ 

สีผิว เพศ ศ�สน� อ�ยุ ภ�ษ� สถ�นภ�พท�งก�ยภ�พและสุขภ�พ 

และสถ�นะของบุคคล ฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม และคว�ม

เชื่อท�งสังคม ก�รศึกษ�อบรมหรือคว�มคิดเห็น ก�รเมืองโดยไม ่

กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รตระหนัก 

และสำ�นึกในสิทธิหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม

และบุคคลอื่นโดยมีนโยบ�ยและแนวท�งในก�รปฏิบัต ิดังนี้

  1.  ส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นสิทธิมนุษยชน 

และปฏิบัติต�มหลักก�รสิทธิมนุษยชนอันเป็นม�ตรฐ�นส�กล ให ้

ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจก�ร ไม่ว่�จะเป็น พนักง�น ชุมชน

และสังคมรอบข้�ง กำ�หนดให้มีช่องท�งร้องเรียน วิธีพิจ�รณ� 

ก�รเยียวย� อย่�งเหม�ะสม   

  2.  สิทธิผู้ป่วย โรงพย�บ�ลได้ปฏิบัติต�มประก�ศรับรอง

สิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่�เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับคว�มช่วยเหลือ 

ทั้งในด้�นร่�งก�ย จิตใจ ตลอดจนก�รได้รับรู้ข้อมูลต่�ง ๆ ฉะนั้น 

ผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลสำ�คัญที่จะต้องได้รับก�รพิทักษ์สิทธิ เพื่อให ้

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโรงพย�บ�ลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นเข้�ใจ 

อันดีและเป็นที่ไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับ 

บริษัทฯ อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวล�  ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่

สำ�คัญ เช่น ฐ�นะท�งก�รเงิน  ผลก�รดำ�เนินง�น โครงสร้�งก�ร

ถือหุ้น  และแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ดังนี้

 4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมก�รดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของบริษัทฯ 

ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ท�งก�รเงิน อย่�งถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวล� และโปร่งใส ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 

ข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีก�รเกี่ยวกับก�รเปิดเผยส�รสนเทศ และก�รปฏิบัติก�รใดๆ 

ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รเปิดเผย 
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ส�รสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประก�ศตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และหน่วยง�นอื่นของรัฐ 

 โดยในปี 2560 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับ 

ดูแลกิจก�รที่ดี ไม่มีประวัติก�รส่งร�ยง�นต�มม�ตร� 56 ทั้ง แบบ 

56-1 และแบบ 56-2 และร�ยง�นท�งก�รเงินทั้งร�ยไตรม�สและ 

ร�ยปีล่�ช้� 

 4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องท�งในก�รเผยแพร่ข้อมูลอย่�งหล�กหล�ย 

เพื่อให้ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งเท่�เทียมกัน โดยเผยแพร่

ข้อมูลท้ังในรูปแบบภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นช่องท�งต่�งๆดังน้ี 

  ระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ

  ร�ยง�นประจำ�ปี (Annual Report) และแบบแสดงร�ยก�ร 

  ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)

  เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com)

 4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน 

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้ข้อมูลข่�วส�ร สื่อโฆษณ� หรือสื่อ

ประช�สัมพันธ์ อย่�งถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนคว�ม

จริง โดยมุ่งเน้นก�รสื่อส�รและสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

บริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งครบถ้วน ทันเวล� และ

เท่�เทียมกัน 

 4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัทฯ มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัท และประธ�นเจ้�หน้�ที ่

บริห�รก�รเงินเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำ�หน้�ที่เป็นนักลงทุน 

สัมพันธ์ และให้สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัทฯ รับผิดชอบในก�ร 

เปิดเผยข้อมูลและข่�วส�รกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ และประช�ชนทั่วไป ผ่�นช่องท�งต่�งๆ 

เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำ�คำ�อธิบ�ยและ 

วิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทร�บข้อมูลและเข้�ใจ 

ผลประกอบก�รได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก�รให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ 

ต้องอยู่บนพื้นฐ�นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยคว�ม

ระมัดระวัง ผู้ท่ีไม่มีหน้�ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหม�ย ไม่ส�ม�รถให้ 

ข้อมูลข่�วส�ร หรือให้สัมภ�ษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อส�ธ�รณชน 

ใดๆ เกี่ยวกับหรือพ�ดพิงบริษัทฯ ไม่ว่�ในด้�นใด อันอ�จส่ง

ผลกระทบต่อชื่อเสียง และก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนส�ม�รถติดต่อสำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท เพื่อ 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2441 7899 ต่อ 1707, 

1708 หรือท่ีอีเมล์ shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร 

ในก�รชี้แนะทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ก�รติดต�มดูแล

ก�รทำ�ง�นของฝ่�ยจัดก�ร และก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต�ม

หน้�ที่ของคณะกรรมก�รที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  ดังนี้

 5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ

  5.1.1 การเข้าร่วมประชุม 

  คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รประชุมเป็นประจำ� 

ทุกเดือน โดยมีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รประชุมไว้ล่วงหน้�ทุกปีและ 

กำ�หนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่� 6 

ครั้งต่อปี) โดยหน่วยง�นเลข�นุก�รบริษัทฯ ได้จัดส่งกำ�หนดก�ร

และว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้� อย่�งไรก็ต�ม 

ก�รกำ�หนดวัน เวล�ประชุมอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม 

ข้ึนอยู่กับคว�มสำ�คัญของว�ระก�รประชุมท่ีจะต้องนำ�เข้�พิจ�รณ�

  5.1.2 การพิจารณากำาหนดวาระการประชุม 

  ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�ร 

ผู้จัดก�ร ร่วมกันพิจ�รณ�เลือกเรื่องเข้�ว�ระก�รประชุมคณะ

กรรมก�ร โดยดูให้แน่ใจว่�เรื่องที่สำ�คัญได้นำ�เข้�รวมไว้แล้ว โดย 

เปิดโอก�สให้กรรมก�รแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อบริษัทฯ เข้�สู่ว�ระก�รประชุม  

  5.1.3 เอกสารการประชุม 

  คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้สำ�นักง�นเลข�นุก�ร 

บริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รประชุม และข้อมูล

ที่จำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจในแต่ละว�ระ และจัดส่งให้กรรมก�รเป็น 

ก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วันทำ�ก�รก่อนก�รประชุม เพ่ือให้กรรมก�ร 

พิจ�รณ�เป็นก�รล่วงหน้�และมีเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�ข้อมูล 

  5.1.4 การดำาเนินการประชุม 

  ประธ�นกรรมก�รเป็นผู้จัดสรรเวล�อย่�งเพียงพอในก�ร

พิจ�รณ�ในแต่ละว�ระของก�รดำ�เนินก�รประชุม 

  5.1.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

  คณะกรรมก�รบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีก�รเชิญฝ่�ยจัดก�ร

ระดับสูงเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร เพื่อให้ร�ยละเอียดเพิ่ม

เติมในฐ�นะที่เกี่ยวข้องกับปัญห�โดยตรง 
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  5.1.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมก�รบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมก�รท่ีไม่ได้เป็นผู้บริห�ร 

ได้มีโอก�สประชุมระหว่�งกันเองต�มคว�มจำ�เป็น เพื่ออภิปร�ย

ปัญห�ต่�งๆ เกี่ยวกับก�รจัดก�รที่อยู่ในคว�มสนใจ โดยไม่มีฝ่�ย

จัดก�รร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมก�รผู้จัดก�รทร�บถึงผลก�ร 

ประชุมด้วย

 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รประเมินคณะกรรมก�รบริษัท คณะ

กรรมก�รชุดย่อย และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร อย่�งน้อยปีละ 

1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลก�รประเมินใน 

ภ�พรวมไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี 

  5.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

  หลักเกณฑ์ 

      บรษิทัฯ จดัให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นคณะกรรมก�ร 

บริษัท เป็นประจำ�ทุกปี อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวท�งก�ร 

ประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับลักษณะและโครงสร้�ง

ของคณะกรรมก�ร เพื่อใช้เป็นกรอบในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติ

ง�นในหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท และส่งเสริมให้มีก�รร่วม

กันพิจ�รณ�ผลง�นและปัญห� ในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และให ้

เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลก�รประเมินในภ�พรวมไว้ใน

ร�ยง�นประจำ�ปี 

  หัวข้อในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 

 ร�ยคณะ มีดังนี ้

  1. โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

  2. บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

  3. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

  4. ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร

  5. คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร

  6. ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

  หัวข้อในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 

 ร�ยบุคคล มีดังนี้ 

  1. โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

  2. ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

  3. บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

  ขั้นตอน 

  บริษัทฯ จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร 

เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม�โดย 

เลข�นุก�รบริษัทจะจัดส่งแบบก�รประเมินดังกล่�วให้กรรมก�ร

แต่ละท่�น เพื่อทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น และนำ�ผลก�ร 

ประเมินไปห�รือในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทั้งนี้สำ�หรับ

ข้อเสนอแนะต่�งๆ ที่ได้รับจ�กก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ 

คณะกรรมก�ร บริษัทฯ จะนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงประสิทธิผล

ของก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

  ผลก�รประเมิน ประจำ�ปี 2560

  ผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�ร ร�ยคณะ  

ประจำ�ปี 2560 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก จำ�นวน 60 เรื่อง โดย 

ผลประเมินอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่�งม�ก หรือมีก�รดำ�เนิน 

ก�รในเรื่องนั้นอย่�งดีเยี่ยม 60 เรื่อง รวมถึงผลก�รประเมินตนเอง 

ของคณะกรรมก�ร ร�ยบุคคล ประจำ�ปี 2560 แบ่งออกเป็น 3

หัวข้อหลัก 11 เรื่อง ซึ่งอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่�งม�ก หรือ 

มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นอย่�งดีเยี่ยม ทั้ง 11 เรื่อง

  5.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 

  หลักเกณฑ์ 

  คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ

ง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจำ�ทุกปี อย่�งน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ คว�มเป็นผู้นำ� บทบ�ทหน้�ที่ และ 

คว�มรับผิดชอบ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รปฏิบัติ ก�รประชุม 

คณะกรรมก�ร ก�รบริห�รง�น และคว�มสัมพันธ์กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

  ขั้นตอน 

  บริษทัฯ จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ

กรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงก�รดำ�เนินง�นใน

ปีที่ผ่�นม�โดยเลข�นุก�รบริษัทจะจัดส่งแบบก�รประเมินดังกล่�ว

ให้กรรมก�รแต่ละท่�นเพื่อทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ

คณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะ และนำ�ผลก�รประเมินไปห�รือ 

ในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

  ผลก�รประเมิน ประจำ�ปี 2560

  ผลก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ย

คณะประจำ�ปี 2560 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 36 เรื่อง 

   อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่�งม�ก หรือมีก�รดำ�เนิน 

ก�รในเรื่องนั้นอย่�งดีเยี่ยม 35 เรื่อง

   อยู่ในระดับ 3 คือ เห็นด้วยค่อนข้�งม�ก หรือมีก�ร 

ดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นดี 1 เรื่อง ดังนี้
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   ข้อ 3.2.3 จัดให้มีโครงก�รสำ�หรับพัฒน�และสืบทอด

ง�นของกรรมก�รและผู้บริห�ร  (Succession plan)

  5.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 

  หลักเกณฑ์ 

  คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ

ง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร เป็นประจำ�ทุกปีอย่�งน้อยปีละ 

1 ครั้งในหัวข้อเกี่ยวกับ คว�มเป็นผู้นำ� ก�รกำ�หนดและปฏิบัติ

ต�มแผนกลยุทธ์ ก�รว�งแผนและผลปฏิบัติท�งก�รเงิน คว�ม

สัมพันธ์กับคณะกรรมก�รคว�มสัมพันธ์กับภ�ยนอก ก�รบริห�ร

ง�นและคว�มสัมพันธ์กับบุคล�กร ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง คว�มรู้

ด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�รก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุม

ภ�ยใน ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้

แนวท�งก�ประเมินจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ขั้นตอน 

  บริษัทฯ ได้มีก�รจัดตั้งคณะอนุกรรมก�รประเมินผลง�น 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รขึ้น เพื่อประเมินก�รดำ�เนินง�นของ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รในปีที่ผ่�นม� และนำ�ผลก�รประเมิน

ไปห�รือในทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษัิท และกำ�หนดคว�มเหม�ะสม

ของค่�ตอบแทนต่อไป

  ผลก�รประเมิน ประจำ�ปี 2560  

  ส่วนที่ 1 ประเมินผลง�นด้�นก�รเงิน  (คะแนนประเมิน 

คิดเป็นร้อยละ 70) แบ่งเป็น 2 ข้อ ย่อย

  -  ก�รบริห�รร�ยได้ ปี 2560 ได้คะแนนประเมินคิดเป็น

ร้อยละ 30 

  -  คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรสุทธิ ได้คะแนนประเมิน

คิดเป็นร้อยละ 20  

  ส่วนที่  2  ประเมินผลง�นด้�นก�รขย�ยกิจก�รและก�ร

ลงทุน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 30)    

  -  ก�รขย�ยกิจก�ร และก�รลงทุน ได้คะแนนประเมิน

คิดเป็นร้อยละ 25 ซึง่ผลก�รประเมินผลง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที ่

บริห�ร (CEO)  ประจำ�ปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ

72.5  เป็นผลก�รประเมินในระดับ  “ดีม�ก”

 5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

  5.3.1 การอบรมสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร 

  บรษิทัฯ    ส่งเสรมิให้กรรมก�รพฒัน�คว�มรูอ้ย่�งต่อเนือ่ง 

โดยสนบัสนนุให้กรรมก�รเข้�ร่วมอบรมหลกัสตูรหรอืเข้�ร่วมกจิกรรม 

สมัมน�ที่เป็นก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ในก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�ร

บริษัท มีก�รพัฒน�ตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้�ร่วมก�รสัมมน�/

อบรม/ประชุมกับสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ตล�ดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

และสถ�บันอื่นๆเพื่อให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง 

และนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�ใช้ประโยชน์กับกิจก�รต่อไป และเมื่อมี

ก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�รใหม่ บริษัทมีก�รจัดปฐมนิเทศและ

จัดทำ�คู่มือกรรมก�รมอบให้แก่กรรมก�รใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 

ข้อมูลเอกส�รท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของกรรมก�ร 

และก�รบรรย�ยเกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
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การอบรม สัมมนา สำาหรับกรรมการและผู้บริหารประจำาปี 2560

ชื่อกรรมการ หลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม

น.ส.นพพร  ติรวัฒนกุล 1. National Director Conference 2017 “Steering Governance in 
a  Changing World
2. Strategic IT Governance (for non-IT) 

IOD

ดร.รัชฎ� ฟองธนกิจ Advances for Corporate Secretaries 2/2017 IOD

  5.3.2 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง 

  คณะกรรมก�รบริษทัฯ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน เป็นผูร้บัผดิชอบในก�รว�งแผนก�รพฒัน�และ

สืบทอดตำ�แหน่งเพื่อเตรียมคว�มพร้อม เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริห�รระดับสูงไม่ส�ม�รถปฏิบัติ

หน้�ที่ได้ ซ่ึงคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้จัดให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และให้มี

ก�รทบทวนอย่�งสมำ่�เสมอโดยประเมินคว�มสำ�คัญของตำ�แหน่ง ก�รสรรห�และพัฒน� เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่มีคว�มรู้ คว�ม

ส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงต�มคว�มต้องก�รและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

  บริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ทุกครั้งที่มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมก�ร เอกส�รและ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รใหม่ อ�ทิเช่น โครงสร้�งองค์กร กฎหม�ย ข้อบังคับ และระเบียบต่�งๆที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงก�รจัดแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทเป็น

ผู้แนะนำ�กรรมก�รใหม่ให้ทร�บถึงภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร 
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 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ 

ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยมีนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจเคียงคู่ 

หลักคว�มรับผิดชอบต่อ บุคล�กร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ชุมชน 

และสงัคม  รวมถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ทีเ่กดิจ�กกระบวนก�ร 

ก�รให้บริก�ร ก�รรักษ�พย�บ�ล คว�มปลอดภัยต่อผู้ใช้บริก�ร 

และสุขภ�พอน�มัยของบุคล�กรทุกระดับ โดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ย

คว�มรบัผิดชอบต่อสังคม ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีและจรรย�บรรณ 

ในก�รดำ�เนนิธุรกจิ ซึง่นำ�ไปปฏบิตัอิย่�งจริงจงัและต่อเนือ่ง ถอืเป็น 

พันธกิจด้�นหนึ่งของบริษัทฯ 

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รแสดงคว�ม

รับผิดชอบและก�รตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐ�นะที่เป็นองค์กรหนึ่ง 

ท่ีให้บรกิ�รด้�นก�รรกัษ�พย�บ�ลและก�รส�ธ�รณสขุแก่ประช�ชน 

อย่�งมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กลเคียงคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจ

อย่�งยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วย

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต�ม 

แนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�ร 8 ข้อ โดยตล�ด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติอย่�ง

เคร่งครัด  เพื่อนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม    

 1.1 ก�รส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้� ก�รจัดซื้อ 

จัดห� และก�รปฏิบัติต่อคู่ค้� ต้องคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้�ต�มกฏหม�ยหรือข้อกำ�หนด

อย่�งเคร่งครัด         

 1.2 ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม ก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้� 

ต้องคำ�นึงถึงคว�มชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้�ย 

หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มกฏกติก� 

 1.3 สิทธิ์และก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้อง 

ผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในก�รได้รับเงิน 

ปันผลและรับทร�บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจ�กบริษัทใน 

เวล�อันสมควรอย่�งสมำ่�เสมอ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังมีหน้�ที่ 

เผยแพร่ข้อมูลอย่�งโปร่งใสและแสดงคว�มรับผิดชอบของฝ่�ย

บริห�รผ่�นก�รจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบในก�ร

ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิ์ท่ีปร�ศจ�กอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก

คนอย่�งเท่�เทียมกัน

 1.4 คว�มเท่�เทียมและสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึง 

คว�มสำ�คัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็นบุคล�กร 

ภ�ยในหรือผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกองค์กร เช่น  ผู้ถือหุ้น  ผู้รับ

บริก�ร  เจ้�หนี้  คู่ค้�  ชุมชน  หน่วยง�นร�ชก�รและองค์กรอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รสนับสนุนจ�ก 

ผู้มีส่วนได้เสีย จะสร้�งคว�มยั่งยืนและคว�มคงอยู่ขององค์กร

ในระยะย�ว

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2.1 ก�รมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคล�กรของ 

บริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จจะก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง 

ท�งผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่�ตนเองมีส่วน

ได้เสีย หรือผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม่ ห�กมีจะต้อง

ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด             

 2.2 บริษัทฯ ต่อต้�นและไม่สนับสนุนก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 

ก�รเรียก ก�รรับของขวัญ หรือประโยชน์ใดๆ ก�รให้ของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหม�ะสม อันอ�จมีผลกระทบ 

ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ ห�กพบก�รกระทำ�ดังกล่�ว หรือพบก�ร

ทุจริต แสวงห�ประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษต�มระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทฯ

 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน   

 3.1 ส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นสิทธิมนุษยชนและ

ปฏิบัติต�มหลักก�รสิทธิมนุษยชนอันเป็นม�ตรฐ�นส�กล ให้

ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจก�ร ไม่ว่�จะเป็น พนักง�น ชุมชน

และสังคมรอบข้�ง กำ�หนดให้มีช่องท�งร้องเรียน วิธีพิจ�รณ� 

ก�รเยียวย� อย่�งเหม�ะสม    

 3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพย�บ�ลได้ปฏิบัติต�มประก�ศรับรองสิทธ ิ

ของผู้ป่วย ซึ่งถือว่�เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับคว�มช่วยเหลือทั้งใน 

ด้�นร่�งก�ย จิตใจ ตลอดจนก�รได้รับรู้ข้อมูลต่�ง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วย 

จึงเป็นบุคคลสำ�คัญที่จะต้องได้รับก�รพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งโรงพย�บ�ลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นเข้�ใจอัน

ดีและเป็นที่ไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม    

 4.1 เค�รพสิทธิในก�รทำ�ง�น ก�รไม่เลือกปฏิบัติ ก�รไมใ่ช้

วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ ก�รไม่ใช้แรงง�นเด็ก ก�รเค�รพในสิทธิ

และเสรีภ�พในก�รรวมกลุ่มสม�คมเจรจ�ต่อรองต�มกฎหม�ย  

 4.2 ก�รให้คว�มคุ้มครองท�งสังคม ก�รคุ้มครองสภ�พก�ร 

ทำ�ง�นของลกูจ้�ง ก�รจ่�ยค่�จ้�งและค่�ตอบแทน วันเวล�ทำ�ง�น 

ก�รหยุดพักผ่อน วันหยุด ก�รลงโทษ ก�รจัดสวัสดิก�ร ก�รรักษ� 

พย�บ�ล ก�รให้หลักประกันต่�งๆ

 4.3 ให้คว�มคุ้มครองสุขภ�พและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ส่งเสริมและรักษ�ม�ตรฐ�นคว�มเป็นอยู่ที่ดีทั้งร�่งก�ยและจิตใจ 

         

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค     

 5.1 ผู้รับบริก�รได้รับก�รดูแลสิทธิขั้นพื้นฐ�น เรื่อง ก�รดูแล

สุขภ�พและสุขอน�มัย ก�รกำ�หนดร�ค�สินค้�และบริก�รอย่�ง

สมเหตุสมผล ไม่ทำ�ให้เกิดคว�มคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้�และบริก�ร ไม่โฆษณ�เกินจริง หรือละไว้ไม่กล่�ว

ถึงข้อมูลอันสำ�คัญ ฉล�กสินค้�มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ 

คำ�เตือนคว�มเสี่ยงหรืออันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รใช้ผิดวิธี รวมถึง

ก�รกำ�จัดซ�กผลิตภัณฑ์หลังใช้ง�น

 5.2 ก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตร�ย 

ต่อสุขภ�พของผู้บริโภค

 5.3 ข้อมูลของผู้รับบริก�รทุกท่�นเป็นคว�มลับและจะไม่นำ�

ม�ถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหม�ยกำ�หนด หรือได้รับคว�มยินยอม

จ�กผู้รับบริก�รโดยตรง

 5.4 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ทั้งก่อนและหลัง 

ก�รข�ย ก�รคืนสินค้�ในระยะเวล�ที่กำ�หนด ก�รรับประกันสินค้�

ก�รเรียกคืนสินค้�หรือหยุดให้บริก�รสินค้�ที่ไม่ปลอดภัยหรือ

มปัีญห� รวมทัง้ก�รชดเชยคว�มเสยีห�ย มกี�รทบทวนและปรบัปรงุ 

ก�รรับข้อร้องเรยีนอย่�งสมำ�่เสมอ ก�รรับฟังคว�มคดิเหน็ผู้บรโิภค 

ก�รให้คว�มช่วยเหลือและบริก�รหลังก�รข�ย

 5.5 ก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รของกิจก�รให้เกิดประโยชน์

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม สนิค้�และบริก�รก่อให้เกดิผลดต่ีอสขุภ�พ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้ง�นง่�ย มีคุณภ�พ 

ร�ค�สมเหตุสมผล 

 5.6 ก�รให้คว�มรู้และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้�และบริก�ร

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 6.1 ก�รว�งแผน จัดก�รและควบคุมไม่ให้เกิดมลภ�วะในโรง

พย�บ�ลและชุมชน 

 6.2 ก�รใช้ทรัพย�กรและ ก�รควบคุมก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง

เหม�ะสม    

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   

 7.1 สร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตด้�นสุขภ�พ โดยเปิดโอก�สให้ผู้

มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 7.2 สนับสนุนให้เกิดก�รมีส่วนร่วมระหว่�งโรงพย�บ�ลและ

ชุมชนในด้�นก�รศึกษ� 

 7.3 ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ สนับสนุนก�รป้องกันโรคภัย และ

ก�รส่งเสริมสุขภ�พในชุมชน

 7.4 ก�รสร้�งคว�มร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่�งคนในชุมชน

และโรงพย�บ�ล

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

 ก�รสนับสนุนกิจกรรมที่มีก�รสร้�งสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้�ง

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เน้นก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มคิด 

ใหม่ๆ ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม พัฒน�คว�มคิด คว�มรู้ใหม ่

ทีต่่�งไปจ�กเดมิ อ�จครอบคลมุด้�นใดด้�นหน่ึงของธรุกจิเศรษฐกจิ 

สงัคม หรอืสิง่แวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้�หม�ยเพือ่สร้�งประโยชน์ 

ให้แก่กิจก�ร หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้�ง และส่งผล 

กระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีข้อ

พพิ�ทท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม หรือ

มีผลกระทบด้�นลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปต�มหลักก�ร 8 

ข้อ ซึ่งอ�จก่อให้เกิดผลเสียห�ยต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่�ง

มีนัยสำ�คัญ
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 1. โครงก�ร Happy Workplace หรือองค์กรแห่งคว�มสุข 

8 ประก�ร บริษัทฯสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนคว�มสุข 

ในด้�นต่�งๆให้แก่พนักง�น 8 ด้�น คือ  

  ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body ท�ง 

ชมรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสุขภ�พ ภ�ยใต้โครงก�ร“วิชัยเวช 

สุขภ�พดี ห่�งไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ 95 ของผู้เข้�ร่วมกิจกรรม 

จะได้รับก�รอบรม ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับดูแลสุขภ�พ

ของตนเอง และร้อยละ  80 ของผูเ้ข้�ร่วมกจิกรรมทีไ่ด้รับก�รอบรม 

แล้ว มีพฤติกรรมก�รดูแลสุขภ�พของตนเองเพิ่มขึ้น โดยมีก�ร 

วัดผลจ�กก�รประเมินคว�มรู้และผลก�รตรวจสุขภ�พของผู้เข้� 

ร่วมโครงก�ร

  ชมรมแบ่งปันรอยยิม้ Happy Heart ชมรมทีเ่น้นกิจกรรม 

นำ�้ใจง�ม อ�ทิเช่น ก�รร่วมร้องเพลงอวยพรวนัเกดิให้แก่พนักง�น 

และร่วมกบัฝ่�ยทรพัย�กรบคุคลนำ�ของขวญัไปมอบให้แก่พนกัง�น

ที่เกิดในวันนั้นๆ และในกรณีที่ผู้ป่วยม�พักรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ล 

ตรงกับวันคล้�ยวันเกิด จะมีก�รร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ผู้ป่วย 

ต�ม ward ต่�งๆเพื่อมอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย 

  ชมรมรู้จักคิด รู้จักใช้  Happy Money ท�งชมรมจะเน้น

ก�รบริห�รเงินให้เกดิคว�มสขุ โดยจะมีก�รจัดกิจกรรมให้คว�มรู้

เกี่ยวกับก�รบริห�รเงิน มีก�รอบรมผู้เข้�ร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง

  ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax ชมรม

ที่เน้นคว�มสุขกับก�รรู้จักผ่อนคล�ยต่อสิ่งต่�งๆอ�ทิเช่นสอน

ก�รประดิษฐ์กำ�ไรข้อมูล แหวน และพวงกุญแจต่�งๆ โดยมี 

ก�รสอนง�นประดิษฐ์ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง จัดสอนทุกวันศุกร์

สุดท้�ยในเดือนที่ครบกำ�หนดสอน 

  ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy brain ชมรมเพิ่มพูน 

ก�รศึกษ�ห�คว�มรู้จ�กแหล่งต่�งๆเพื่อพัฒน�ตนเองโดยมีก�ร

จดั blogs ให้คว�มรูแ้ละมกี�รแลกเปลีย่นคว�มรู้ต่�งๆของพนกัง�น 

ผ่�น blogs คว�มรู้

  ชมรมร่วมกันทำาบุญ จิตใจเบิกบาน Happy Soul  

ชมรมธรรมะ มีคุณธรรมในก�รดำ�เนินชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวใน

จิตใจ โดยจะมีก�รตักบ�ตรเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์แรก

ของเดือน และมีก�รแจกหนังสือสวดมนต์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง

  ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society 

ชมรมที่เน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟื้อและมีก�รสร้�งส�ธ�รณะ

ประโยชน์ โครงก�รกิจกรรมจิตอ�ส� อ�ทิเช่น ก�รเดินท�งไป 

ทำ�บญุ 9 วดั โดยก�รเชญิครอบครวัพนกัง�นร่วมทำ�บญุ อย่�งน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เดินท�งไปช่วยบริจ�คส่ิงของในถ่ินทุรกันด�ร และ 

ทำ�บุญวันเกิดไปเยี่ยมให้กำ�ลังใจผู้สูงอ�ยุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุ และ

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

  ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่ม 

คว�มสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภ�พจิตแจ่มใส 

โดยเชญิครอบครวัพนกัง�นม�ร่วมทำ�กจิกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ 

เดก็กำ�พร้� ผูด้้อยโอก�ส คนชร� เช่น บรจิ�คเงนิช่วยเหลอื เสือ้ผ้� 

เลี้ยงอ�ห�ร และมกี�รจัดประกวดภ�พถ่�ยครอบครัว 

 2. จัดอบรม ครรภ์คุณภ�พ ภ�ยใต้คอนเซปต์ “ก้�วผ่�น 9 เดือน 

แบบ Happy MOM ” ให้คว�มรู้เรื่องก�รดูแลตนเอง และ ลูกน้อย 

ในครรภ์ โดย น�ยแพทย์วิจิตร พ�นิชยธรรม สูติ-นรีเวช ให้เกียรต ิ

ไขข้อข้องใจทุกปัญห�เรื่องตั้งครรภ์ พร้อมทีม พย�บ�ล แพทย์

แผนไทย นักก�ยภ�พบำ�บัด ร่วมให้คว�มรู้ในกิจกรรม
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 3. ร่วมกับ สภ�ก�ช�ดไทย รับบริจ�คโลหิต แพทย์ พย�บ�ล 

พนักง�นและ ผู้รับบริก�รที่ สุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง เพื่อหน่วย

ง�นสภ�ก�ก�ดไทย ใช้ประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ต่อไป

 4. ออกหน่วย Road  Show สุขภ�พดี บริก�ร ตรวจอ�ยุ

หลอดเลือด ตรวจวัดคว�มดัน และตรวจคัดกรองเบ�หว�น ฟรี 

ให้กับเจ้�หน้�ที่พนักง�นและผู้รับบริก�ร ณ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล 

ศ�ล�ย�

 5. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ จัดกิจกรรม ปลอดเช้ือ ปลอดภัย 

ใส่ใจ ล้�งมือ รณรงค์ให้ประชน ล้�งมือ อย่�งถูกวิธี เพื่ออน�มัย 

ที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย ต�มจุดบริก�รต่�งๆ ภ�ยในโรงพย�บ�ล

 6. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ จัดอบรมเรื่องก�รป้องกันโรค (ก�ร

ล้�งมืออย่�งถกูวธิ)ี และก�รปฐมพย�บ�ล ทีโ่รงเรียนอนบุ�ลเทศบ�ล 

อ้อมน้อย

     7. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ  ออกหน่วยสอนเรื่องก�รดูแลสุขภ�พ 

ช่องป�ก  โรงเรียนพระปฐมวิทย�ลัย จังหวัดนครปฐม

 8. แผนกส่งเสริมสุขภ�พ  ออกหน่วยประช�สัมพันธ์ สอนวิธี

ก�รล้�งมือให้ถูกวิธี นักเรียนโรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สอน

เรื่องก�รแปรงฟัน และก�รล้�งมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

 9. จัดกิจกรรม วันเบ�หว�นโลก เพื่อให้คว�มรู้ แก่ผู้ป่วย

เบ�หว�น กลุ่มเสี่ยง และผู้สนใจ โดยทีมสหส�ข�วิช�ชีพ ระบบ

องค์รวมจ�กผูเ้ชีย่วช�ญเฉพ�ะด้�น ได้แก่แพทย์/พย�บ�ล/นกัโภชน� 

/นักก�ยภ�พ/เภสัชกร และทีมส่งเสริมสุขภ�พ พร้อมตรวจ

คัดกรองเบ�หว�นฟรี

 10.ร่วมกับมูลนิธิโรคตับจดัง�น เร�รกัตบั เพือ่ให้บรกิ�รค่�

เอน็ไซน์ตบัฟรีให้กับประช�ชนทัว่ไปพร้อมให้คว�มรู้ในก�รดูแล

สุขภ�พเพื่อห่�งไกลโรคตับ ผู้ม�รับบริก�รปี 2560 

 11. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดดำ�เนินก�ร

ตั้งแต่ปี 2549 เพ่ือส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยแก่ประช�ชนใน 

ชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ส�มพร�น ให้มีสุขภ�พที่ดี ทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์ เวล� 17.30 – 18.30 น.

 12. จัดโครงก�รอบรมให้คว�มรู้เรื่องสุขภ�พในโรงเรียนและ 

สถ�นประกอบก�รเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 โดยในปี 2560

จัดอบรม 11 โรงเรียน ผู้เข้�อบรม 4,570 คน ในสถ�นประกอบ

ก�ร 34 แห่งผู้เข้�อบรม 6,811 คน

 13. กิจกรรมสัปด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นในสถ�น

ประกอบก�ร โดยจัดนิทรรศก�ร ให้คำ�ปรึกษ�ปัญห�สุขภ�พ พร้อม

เกมส์สุขภ�พ จำ�นวนทั้งสิ้น 28 บริษัท ในปี 2560
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 14. จัดให้มีก�รส่งเสริมสุขภ�พในเด็กนักเรียนที่มีภ�วะโภชน� 

ก�รเกินและภ�วะทุพโภชน�ก�ร ในโครงก�ร “ภ�วะโภชน�ก�ร

สมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จำ�นวน 4 โรงเรียน มีนักเรียนเข้�อบรม

จำ�นวน 203 คน 

 15. ร่วมส่งเสรมิสขุภ�พฟันในเด็กวยัเรยีน โดยก�รตรวจสขุภ�พ 

ช่องป�กและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้�ร่วมจำ�นวน

7 โรงเรียน 

 16. จัดกิจกรรมและตรวจสุขภ�พให้ผู้สูงอ�ยุ ในโครงก�รผู้สูงวัย 

ใส่ใจคุณภ�พร่วมกับเทศบ�ลตำ�บลอ้อมใหญ่ โดยให้คำ�ปรึกษ�

ด้�นสุขภ�พและตรวจสุขภ�พเบื้องต้น 

 17. จัดกจิกรรมก�ร Quality Safety Healthy โดยจดักจิกรรม 

สันทน�ก�ร ให้คว�มรู้เรื่องโภชน�ก�ร และให้คว�มรู้เร่ืองก�ร

ตรวจคลำ�เต้�นมเพื่อค้นห�มะเร็งเต้�นมด้วยตัวเอง ให้กับชุมชน

และหน่วยง�นต่�งๆ อ�ทิเช่น บริษัท บีท�เก้น จำ�กัด

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 1.  จัดอบรมให้กับตำ�รวจจร�จร สน.หนองแขม เรื่อง ก�ร

ปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น

 2.  มอบเสื้อสะท้อนแสงให้ตำ�รวจจร�จรและอ�ส�สมัครตำ�รวจ

บ้�น ในก�รปฏิบัติง�นก�รควบคุมจร�จรบนท้องถนน สน.หนองแขม, 

สน.หนองค้�งพลู, สน.ศ�ล�แดง, สน.เพชรเกษม และสน.หลกัสอง

 3.  จัดโครงก�รสนับสนุนกระเป๋�และอุปกรณ์ปฐมพย�บ�ล

เบื้องต้น ติดท้�ยมอเตอร์ไซค์ตำ�รวจจร�จร

 4.  ร่วมกบั สม�คมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญั ธนบุร ี

ตั้งบูทตรวจสุขภ�พเบื้องต้นในกิจกรรมแรลลี่ก�รกุศล ครั้งที่ 24  

ACT Family Tour" เส้นท�งกรงุเทพฯ - พทัย�เหนอื จังหวดัชลบุร ี

วันที่ 14 มกร�คม 2560

 5.  จัดกิจกรรมภ�ยใต้โครงก�ร “ส่งเสริมสุขภ�พและป้องกัน 

เรื่องก�รป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 6.  บรจิ�คหุน่สำ�หรบั CPR ให้แก่โรงเรยีน 3 แห่ง ในเขตหนองแขม

 7.  บริจ�คเครื่องมือแพทย์ในก�รดูแลผู้ป่วยหัวใจให้กับโรง

พย�บ�ลรัฐบ�ล ชุมชนและจังหวัด

 8.  ร่วมสนับสนุนทีมปฐมพย�บ�ล ในง�นแข่งขัน ลีคเย�วชน 

อสัสมัชญัยไูนเตด็ ณ สน�มว่องประช�นกุลู โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี

 9.  สนับสนุนอ�ห�รและเครื่องดื่ม ให้แก่โรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม ในโอก�สที่โรงเรียนได้รับร�งวัลสถ�นศึกษ�ร�งวัล

พระร�ชท�น ปีก�รศึกษ� 2559 

 10.  เข้�ร่วมออกหน่วยปฐมพย�บ�ล พร้อมทีมรถพย�บ�ล

คอยนำ�ขบวน ในกิจกรรม เดินก�รกุศล "สตรีวิทย�สัมพันธ์" ครั้ง

ที่ 5 ณ ถนนร�ชดำ�เนินกล�ง 

 11.  สนับสนุนทีมปฐมพย�บ�ล ให้แก่ผู้แข่งขันในกิจกรรม 

Superbike Racing Academy & Pirelli Trackday 2017 ณ 

สน�มไทยแลนด์เซอร์กิต 

 12.  เข้�ร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตบ�งแค จดักจิกรรม Big Cleaning 

Day บริเวณด้�นหน้�โรงพย�บ�ล โดยมี พญ.สุนีย์ ธีรก�รุณวงศ์ 

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลวิชัยเวชฯ หนองแขม และคุณวรรณวิไล 

พรหมลักขโณ รองผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ร่วมเปิดง�น

 

 13.  จัดกิจกรรมลดนำ้�หนักในโรงเรียนจำ�นวน 3 โรงเรียน

 14.  จัดบรรย�ยคว�มรู้เรื่องโภชน�ก�ร  2  บริษัท

 15.  ฟรีตรวจสุขภ�พในง�นวันพ่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 
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โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

 1.  จัดกิจกรรม  CSR ร่วมกับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด 

(มห�ชน)  บริษัท ไทยรวมสินพัฒน�อุตส�หกรรม จำ�กัด และ

บริษัท พัทย�ฟู้ดอินดัสตรี จำ�กัด ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พ

อน�มัยแม่และเด็กในสถ�นประกอบก�รและชุมชน ระหว่�งเดือน 

มกร�คม – ธันว�คม 2560 

 2. มอบชดุทำ�คว�มสะอ�ดฟัน (แปรงสีฟัน ย�สฟัีนและแก้วนำ�้) 

ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบ�ล – ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 

โรงเรียนวัดคลองครุ  โรงเรียนบ้�นท่�ทร�ยและโรงเรียนอนุสรณ์

ศุภม�ศ  เพื่อใช้ในกิจกรรมแปรงฟันหลังอ�ห�รกล�งวัน  โดยได้รับ 

ก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลท่�ทร�ย

 

  3. จัดทำ�โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พในช่องป�กสำ�หรับเด็กปฐมวัย

และระดับประถมศึกษ� โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภ�พในช่องป�ก

สำ�หรับเด็กนักเรียนระดับอนุบ�ล-ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 6 และ

จัดบริก�รเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที ่

1 โดยได้รบัก�รสนบัสนุนงบประม�ณจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

ท่�ทร�ย 

 4. จัดหน่วยบริก�รอน�มัยโรงเรียนเชิงรุกในโรงเรียน โดยมี

ก�รดำ�เนินกิจกรรม คือ ตรวจสุขภ�พเบื้องต้นให้กับนักเรียน ฉีด

วัคซีนป้องกันโรคและให้สุขศึกษ�สำ�หรับนักเรียนทุกระดับชั้นใน

โรงเรียน จำ�นวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดคลองครุ  โรงเรียนบ้�น

ท่�ทร�ยและโรงเรียนอนุสรณ์ศุภม�ศ 

 5. ร่วมกับชมรมอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.)

จัดทำ�โครงก�รเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

ท่�ทร�ย

 6. จัดทีมส่งเสริมสุขภ�พให้คว�มรู้ก�รป้องกันโรคหัดในกลุ่ม

พนักง�นบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด ( มห�ชน ) และบริษัท 

ยูนิคอร์ด จำ�กัด

 7. จดัทมีพย�บ�ลวชิ�ชพี  ฉดีวคัซนีป้องกันโรคหดัให้กับพนักง�น 

บริษัท ยูนิคอร์ด จำ�กัด

 8.  จัดกิจกรรม เพื่อนอ�ส�กู้ชีพ โดยเชิญเจ้�หน้�ที่อ�ส�สมัคร 

มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ ม�อบรมให้คว�มรู้และฝึกฝนทักษะในก�รให้

คว�มช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต่�งๆ 



Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 76

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017

 9. จัดทีมแพทย์และพย�บ�ลออกให้คว�มรู้ เรื่อง ก�รป้องกัน 

อันตร�ยจ�กส�รเคมี และก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นแก่พนักง�น

ในสถ�นประกอบก�รต่�งๆ เพื่อให้ส�ม�รถช่วยเหลือในเบื้องต้น

แก่ผู้ป่วยได้  

 10. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

คว�มปลอดภัยในสถ�นศึกษ� สถ�นประกอบก�ร และห้�งร้�น

ต่�งๆ อ�ทิ หน่วยปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เร็วในก�รซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในเหตุเพลิงไหม้และส�รเคมีรั่ว

ไหล เป็นต้น

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

 1.  ทำ�ก�รตรวจร่�งก�ยให้กับ แสตมป์ ศิษย์หมอเส็ง แชมป์ 

โลกรุ่นฟล�ยเวต (นำ้�หนักไม่เกิน 112 ปอนด์) ที่จะขึ้นชกมวยชิง

ตำ�แหน่งแชมป์กับร�เกส นักมวยช�วอินเดีย พร้อมด้วย เด่นนภ� 

ตร�ใบห่อ ที่จะขึ้นชกป้องกันตำ�แหน่งแชมป์ PABA รุ่น 112 ปอนด์

กับกอร�ฟ นักมวยช�วอินเดีย

 2.  ร่วมต้อนรับขบวนนักวิ่งในโครงก�ร 1 ล้�น 5 แสนก้�ว และ 

จัดบริก�รจุดบริก�รสำ�หรับนักวิ่งบริเวณถนนพร�ณนก หน้�ที่ทำ� 

ก�รไปรษณีย์บ�งกอกน้อย

 3.  ได้ทำ�ก�รตรวจร่�งก�ยให้กับ สิงห์ส�ยัณห์ ซีพีเฟรชม�ร์ท

แชมป์เย�วชนสภ�มวยโลก (WBC Youth) รุ่นซุปเปอร์ฟล�ยเวต 

115 ปอนด์ และ โจ เทโจนส์ นกัมวยผูท้้�ชงิจ�กฟิลปิปินส์ พร้อมด้วย 

วนัเฮง ไก่ย่�งห้�ด�วยิม ทีจ่ะทำ�ก�รขึน้ชกอุ่นเครือ่งกับ เจซฟิเวอร์ 

เอฟเซย์เดย์ นักมวยช�วฟิลิปปินส์

 4.  สนับสนุนกิจกรรมตำ�รวจ สน.บ�งขุนนนท์

 5. สนับสนุนรถพย�บ�ลพร้อมเจ้�หน้�ท่ีง�นคืนสู ่เหย้� 

รร.ทวีธ�ภิเษก

 6. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล ก�รแข่งขันฟุตบอล  ณ สน�ม

กีฬ�มห�วิทย�ลัยธนบุรี

 7. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล สำ�นักง�นเขตบ�งกอกน้อย

 8. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล มวยไทยน�น�ช�ติสมัครเล่น หน้� 

อ�ค�รนิมิตรบุตร

 9. หน่วยปฐมพย�บ�ล ง�นพระร�ชพิธีถว�ยเพลิงพระศพ ร.9 

ณ วัดเจ้�อ�ม
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 10. ออกหน่วยปฐมพย�บ�ล ก�รแข่งขนัฟตุบอล  7 ส ีณ อสิล�ม 

วทิย�ลยั  รร.สุรศกัดิม์นตรี  รร.สวนกุหล�บวิทย�ลยั  รร.ไชยฉมิพล ี

วิทย�คม  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดย

บริษัทฯ ได้สอดแทรกเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน

นโยบ�ยต่�งๆ เช่น นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นโยบ�ยคว�ม

รับผิดชอบของสังคม และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งได ้

ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และลงสู่ก�รปฏิบัติ และ 

เพื่อก�รกำ�กับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รต�ม 

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และพัฒน�ระบบก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รของบริษัทฯ ให้มีธรรม�ภิบ�ลและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2559 และมอบหม�ยให้คณะ

กรรมก�รชุดนี้กำ�กับดูแลเรื่องนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 

จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ และนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยจะจัดให้มีก�รอบรมและทดสอบเพื่อสร้�งก�รรับรู้ให้กับ 

พนักง�นและกรรมก�ร ทุกระดับและสำ�หรับพนักง�นและผู้บริห�ร

ที่เข้�ใหม่ ผ่�นท�งก�รปฐมนิเทศ นอกจ�กนี้เพื่อให้นโยบ�ยต่อต้�น 

ก�รคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ กำ�หนดให้อยู่ในแผน 

ก�รฝึกอบรมประจำ�ปีของพนักง�นและผู้บรหิ�ร รวมถึงก�รจดัทำ� 

เป็นสื่อก�รสอนไว้ในองค์คว�มรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักง�น

ส�ม�รถเข้�ไปศึกษ�และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ กำ�หนดให้มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและ

ติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และก�รประเมินคว�ม 

เสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงก�รติดต�มประเมินผลก�ร

ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น นำ�เสนอคณะ

กรรมก�รบริษัท

 บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 

ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงน�มในประก�ศแสดง 

เจตน�รมณ์เข้�ร่วมกับโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 

ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันว�คม 2559 เพื่อร่วม 

ให้สัตย�บรรณ และรับทร�บข้อตกลงต�มคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์

ของแนวร่วมดังกล่�วในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 เพื่อให้บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อ

เนื่อง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

โดยชอบธรรมด้วยกฎหม�ย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรย�บรรณ 

ที่พึงปฏิบัติแก่กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับได้ยึดถือ

เป็นแนวท�งท่ีดีในก�รปฏิบัติง�นต�มหน้�ท่ีที่ได้รับมอบหม�ยเพื่อ 

ให้เกิดก�รมส่ีวนร่วมในก�รพฒัน�ธุรกิจอย่�งยัง่ยนืและมปีระสทิธภิ�พ  

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดแนวท�งในก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมและถูกต้อง 

บริษัทฯ ได้กำ�หนดเรื่องจริยธรรม และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ ดังนี้

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

 บุคล�กรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จจะก่อ

ให้เกดิคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนกัอยูเ่สมอ 

ว่�ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นหรือไม่ 

 แนวท�งปฎิบัติ

  บคุล�กรของบรษิทัฯ จะต้องไม่ดำ�เนนิก�รหรอืกจิกรรมใดๆ 

  ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือ 

  ท�งอ้อม

  บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องไม่รับง�นภ�ยนอกที่เป็นก�ร 

  แข่งขันกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิด 

  ผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ต 

  จ�กผู้บริห�รของบริษัทฯ

  บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำ�น�จหน้�ที่ หรือกระทำ� 

  ก�รใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมก�ร หรือผู้บริห�รของบริษัทฯ ต้องพิจ�รณ� 

  คว�มขัดแย้งต่�งๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยคว�ม 

  ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีเหตุผล  และเป็นอิสระ โดยคำ�นึง 

  ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ

  ห�กสงสัยหรือพบว่�ก�รดำ�เนินก�รของบุคคลใกล้ชิด ม ี

  ผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้อง 

  ต้องเปิดเผยร�ยก�รต้องสงสัยดังกล่�วทุกครั้ง
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การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลใดที่เป็นคว�มลับของบริษัทฯ บุคล�กรผู้เกี่ยวข้องจะต้อง 

ดูแลรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด  เพร�ะ ห�กถูกเผยแพร ่

สู่ส�ธ�ณชนหรือบริษัทคู่แข่ง  จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่�ง 

ร้�ยแรง

 แนวท�งปฎิบัติ

  ผู้บริห�ร หรือบุคล�กรของบริษัทฯ  ที่มีหน้�ที่นำ�ข้อมูลซึ่งเป็น

  คว�มลบัของบรษิทัฯ  ไปใช้ ดำ�เนนิง�นต่�งๆ ต้องระมัดระวงั 

  และเก็บรักษ�เป็นอย่�งดี

  บุคล�กรของบริษัทฯ ต้องรักษ�และปกปิดข้อมูลของ

  บริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้�ซึ่งเป็นคว�มลับ แก่ผู้ที่ไม่ม ี

  หน้�ที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับท�งกฏหม�ย เพื่อ 

  วัตถุประสงค์ท�งคดีคว�ม หรือได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้ 

  มีอำ�น�จ และลงน�มอนุมัติเป็นล�ยลักษณ์อักษร

  ห้�มบุคล�กรของบริษัทฯ นำ�ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ 

  แสวงห�ผลประโยชน์โดยท�งมิชอบ เพื่อประโยชน์ของ 

  ตนเอง ทำ�ให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ 

  บุคล�กรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษ�ข้อมูลทั้งที่เป็นเอกส�ร

  และข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ต�มที่บริษัทฯ กำ�หนด หรือ 

  ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เนื่องจ�กเอกส�รบ�งประเภทต้อง

  มีก�รเก็บรักษ�ต�มที่กฏหม�ยกำ�หนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดซื้อ จัดห� ซึ่งเป็นกระบวน

ก�รในก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยและคุณภ�พสินค้�และบริก�รท่ีจะนำ�

ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ  โดยคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส

และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ต�มกฎหม�ย

หรือข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด

 แนวท�งปฎิบัติ

  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่�ยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อ 

  คู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้

  ปฏบิตัติ�มเงือ่นไขข้อตกลงของสญัญ�ต่�ง ๆ ทีม่ต่ีอเจ้�หนี ้

  อย่�งเคร่งครดั โปร่งใส โดยเฉพ�ะเรือ่ง เงือ่นไขก�รคำ�้ประกนั 

   ก�รบริห�รเงินทุน และกรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ ไม่ใช้วิธีก�ร 

  ทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่อ�จทำ�ให้เจ้�หนี้ได้ 

  รับคว�มเสียห�ย

  บุคล�กรของบริษัทฯ ที่ต้องก�รจัดซื้อ จัดห� สินค้�และ 

  บรกิ�ร ต้องคำ�นงึถงึคว�มคุม้ค่� ร�ค�และคณุภ�พเป็นหลกั   

  และปฏิบัติต�มระเบียบและแนวท�งปฏิบัติง�น เรื่อง  

  ก�รจดัซือ้ – จดัจ้�ง และปฏิบัติต่อคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้  

  ที่ให้ก�รสนับสนุนอย่�งเสมอภ�ค โดยไม่ก่อให้เกิดผล 

  เสียห�ยแก่บริษัทฯ

  ผูม้หีน้�ทีเ่กีย่วข้องกบัคูค้่� และ/หรอืเจ้�หนี ้ควรเกบ็เอกส�ร 

  สัญญ�  หรือข้อตกลงต่�ง ๆ ไว้เป็นหลักฐ�น เผื่อเกิดกรณ ี

  ขัดแย้งกับคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ภ�ยหลัง

  ห�กพบว่�บริษัทฯ หรือคู่ค้� และ/หรือเจ้�หนี้ ไม่ปฏิบัติ 

  ต�มสัญญ�หรือข้อตกลงที่กำ�หนด ที่อ�จก่อให้เกิดคว�ม 

  เสียห�ยแก่บริษัทฯ ให้ยุติก�รดำ�เนินง�น และร�ยง�นต่อ 

  ผู้บังคับบัญช� เพื่อห�แนวท�งแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ในก�รดำ�เนินธุรกิจ  คู่แข่งท�งก�รค้�คือปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ 

ธรุกิจเกดิก�รแข่งขนัระหว่�งกันต�มภ�วะก�รเตบิโตของตล�ด  หรอื 

บ�งกรณีอ�จะต้องมีคว�มร่วมมือระหว่�งกันในก�รทำ�กิจกรรม

อย่�งหนึง่อย่�งใด   ดงันัน้ เพือ่ให้ธรุกิจดำ�เนนิต่อไปด้วยดใีนภ�วะ 

ก�รแข่งขนันัน้  จะต้องคำ�นงึถงึคว�มชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บดิเบอืน 

ข้อมูล ใส่ร้�ย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องต�มกฎกติก�

 แนวท�งปฎิบัติ

  บริษัทฯ ต้องดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขัน

  ที่ดี ชอบธรรม สุจริต และโปร่งใส

  ไม่ใส่ร้�ย ทำ�ล�ยชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ 

  บิดเบือนคว�มจริง

  ให้ก�รสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งท�งก�รค้� เพ่ือ 

  ประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รควบคุมภ�ยในที่ดี เพื่อเป็นหลัก

ในก�รดำ�เนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคล�กร  และเพื่อให้ก�ร

ควบคุมภ�ยในเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ได้มีก�รกำ�หนดให้มี

ก�รสอบท�นของระบบควบคุมภ�ยในโดยผู้ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ

ภ�ยใน  เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติง�นให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�ง

ไว้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

โดยผู้ตรวจสอบส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือมั่นและให้คำ�ปรึกษ�อย่�ง

เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ  

 แนวท�งปฎิบัติ

  ผูต้รวจสอบภ�ยใน ต้องมคีว�มซ่ือสัตย์  โปร่งใส  เทีย่งธรรม   

  รักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับได้ดี
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  ผู้ตรวจสอบภ�ยใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อ 

  ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

  ผูต้รวจสอบภ�ยใน  ต้องไม่ใช้ข้อมูลทีไ่ด้ม�เพือ่ผลประโยชน์

  ส่วนตน หรือเพื่อกิจก�รใดที่ขัดต่อกฎหม�ยกำ�หนด

  ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน ต้องยึดหลักม�ตรฐ�น 

  ส�กลก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพก�รตรวจสอบภ�ยใน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 พนักง�นถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ  ไม่ว่�จะเป็น 

ในส่วนง�นใด ฝ่�ยใดก็ต�ม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในก�รส่งเสริมและ 

สนับสนุน  และจูงใจให้พนักง�นดำ�เนินง�นเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ  โดยได้กำ�หนด

เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒน�และสร้�ง

คว�มเชื่อมั่นให้กับพนักง�นทุกระดับชั้น  

 แนวท�งปฎิบัติ

  จัดให้มีก�รให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักง�น

     ก�รแต่งตั้งโยกย้�ย ก�รให้ร�งวัลและก�รลงโทษพนักง�น

  จะกระทำ�ด้วยคว�มสจุรติใจ เสมอภ�คและตัง้อยู่บนพืน้ฐ�น

  ของคว�มรู ้คว�มส�ม�รถและคว�มเหม�ะสมของพนกัง�น

  ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถของ 

  พนักง�น โดยให้โอก�สพนักง�นอย่�งทั่วถึงและสมำ่�เสมอ

  รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับ 

  อย่�งเท่�เทียมกัน

  ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ และให้คว�มเค�รพ 

  ต่อคว�มเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์

  จัดให้มีก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น ให้มีคว�ม

  ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักง�นอยู่เสมอ

  บริห�รง�นโดยหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ใดๆ  ที่ไม่เป็นธรรม  

  ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในหน้�ที่ก�รง�นของ 

  พนักง�นหรืออ�จคุกค�ม และสร้�งคว�มกดดันต่อสภ�พ 

  จิตใจของพนักง�น 

  ปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

  พนักง�นอย่�งเคร่งครัด

  สร้�งคว�มเข้�ใจให้พนักง�นในเร่ืองจรรย�บรรณ และ 

  บทบ�ท ซึ่งพนักง�นส�ม�รถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิด 

  พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรย�บรรณอย่�งทั่วถึง

  เปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริตหรือ

  ก�รทำ�ผิดกฎหม�ยของฝ่�ยบริห�รหรือบริษัทต่อคณะ 

  กรรมก�รตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน

 พนักง�นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และ

บริษัทย่อย ทุกคนมีคว�มมุ่งมั่นในก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยคำ�นึงถึง 

จริยธรรมและจรรย�บรรณ ในก�รให้บริก�รต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ 

เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริก�ร  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน 

เพื่อนร่วมง�น

 แนวท�งปฎิบัติ

  ปฏิบัติง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ 

  บริษัทฯ ลูกค้� และเพื่อนร่วมง�น รวมถึงก�รช่วยส่งเสริม 

  ชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ

  ช่วยกนัดแูลรกัษ�ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ มใิห้สญูห�ย เสยีห�ย 

   และใช้ด้วยคว�มระมดัระวัง ไม่นำ�ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ ส่วนตน

      ทำ�ก�รแจ้งข่�ว หรือเหตุอื่นใดที่อ�จเป็นผลเสีย  หรือผล 

  ร้�ยต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บทันที

  ห้�มมิให้เปิดเผยข้อมูลคว�มรู้ ข่�วส�รท�งก�รค้� ให้แก่ 

  บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตจ�กบริษัทฯ

  ห้�มมิให้ทำ�ล�ย ทำ�ให้เสียห�ย ทำ�ให้เสื่อมค่� ซึ่งเครื่องมือ

  เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ

  ห้�มมิให้นำ�อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไป 

  ใช้นอกบริเวณบริษัทฯ

  ห้�มวิพ�กษ์ วจิ�รณ์ นโยบ�ย คำ�สัง่ ก�รบริห�รของบรษิทัฯ

   ในลกัษณะทีอ่�จเกดิคว�มเสียห�ย แต่ต้อง ส่งเสรมิ นโยบ�ย 

  ของบริษัทฯ

  ห้�มกระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือ 

  ให้หลักฐ�นเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
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  ห้�มกระทำ�ก�รใดๆ อันก่อให้เกิดคว�มแตกแยกคว�ม 

  ส�มัคคีระหว่�งพนักง�น

  ห้�มมิให้ชักชวน  ชักจูงเพื่อนร่วมง�น ให้กระทำ�ก�ร 

  เสียห�ย หย�บโลน ล�มก อน�จ�ร หรือส่อไปในท�งก�ร 

  ค้�ประเวณี

  ห้�มกระทำ�ก�รให้ร้�ย พนักง�นบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้�

  และผู้บริห�รระดับสูง

  ไม่เสนอ โน้มน้�ว ชักชวน ให้ลูกค้�ใช้บริก�ร ที่บริษัทฯ  

  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องท�งธุรกิจ

  ห้�มทำ�ให้ลูกค้�รู้สึกอับอ�ย

  ห้�มมิให้กระทำ�ก�รดูหมิ่น แสดงกิริย�ก้�วร้�ว ล่วงเกินผู้อื่น

  ห้�มทำ�ผิดกฎหม�ย ซึ่งมีโทษอ�ญ� ต่อบริษัทฯ ลูกค้� และ

  บุคคลอื่น

  ห้�มมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถ�นที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้สำ�หรับ

  ลูกค้�

  ห้�มมิให้เก็บรักษ�ทรัพย์สินใดๆ ที่มีผู้หลงลืมไว้ในบริเวณ 

  บริษัทฯ

  ห้�มมใิห้เรยีกรบัเงนิ ทรัพย์สนิ จ�กบคุคลอืน่ เพือ่ประโยชน์

  ของตนเอง

  ห้�มมิให้กระทำ�ก�รใดๆ ที่ทำ�ให้เข้�ใจได้ว่�ต้องก�รจะขอ 

  เงินร�งวัล (ทิป) จ�กลูกค้�

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน 

เสมือนเป็นภ�รกิจหลักที่จะสร้�งสรรค์โครงก�รและกิจกรรมที ่

เป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกดิก�รพัฒน�สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม 

รวมทั้งสนับสนุนด้�นก�รศึกษ� สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นส�ธ�รณะ 

 แนวท�งปฎิบัติ

  บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้�งสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหม�ะสม

   เพื่อส�ธ�รณประโยชน์ในก�รพัฒน�และบริก�รสังคมรวม 

  ถึงส่งเสริมกิจกรรมท�งสังคมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและ 

  พัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนในชุมชนต�มหลักก�รพัฒน� 

  อย่�งยั่งยืน

  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในก�รรับผิดชอบเรื่องคุณภ�พ คว�ม 

  ปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และให้คว�มสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม

  อย่�งต่อเน่ือง  เพ่ือให้ก�รใช้ทรพัย�กรธรรมช�ติเกดิประโยชน์ 

  สูงสุด  และส่งผลกระทบน้อยที่สุด

  บรษิทัฯ มส่ีงเสรมิและสนบัสนนุก�รอนรุกัษ์พลงัง�น  ลดก�ร 

  ใช้พลังง�น และทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อประโยชน ์

  ต่อชนรุ่นหลัง

  ปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ

  สิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคล�กรทุกระดับอย่�งและต่อเนื่อง

การรบัการให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

 ก�รให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหม�ะสม  อ�จมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ และอ�จทำ�ให้

บริษัทฯ เสียผลประโยชน์  บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับก�รกระทำ� 

ดังกล่�ว 

 แนวท�งปฏิบัติ

  พนักง�นควรหลีกเลี่ยงก�รให้  ก�รยอมรับหรือประโยชน์ 

  อื่นใดจ�กผู้ที่เกี่ยวข้องท�งธุรกิจกับบริษัทฯ

  พนักง�นอ�จรับหรือให้ของขวัญได้ต�มจ�รีตประเพณี   

  โดยก�รรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อก�รตัดสินใจ 

  เชิงธุรกิจใดๆ  หรือมีเจตน�แอบแฝง และของขวัญนั้นให้ 

  เป็นของส่วนกล�ง

  ห�กได้รับของขวัญในเทศก�ล หรือโอก�สต่�งๆ ที่มีมูลค่� 

  พอสมควรจ�กผูท้ีเ่กีย่วข้องท�งธุรกจิกบับรษิทัฯ ให้ร�ยง�น 

  ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้น

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการ

ทำางาน

 บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักง�นและชุมชนแวดล้อม 

มคีว�มปลอดภยัในด้�นต่�งๆ ทัง้สุขอน�มยั และมสีภ�พแวดล้อม 

ที่ดี จึงกำ�หนดแนวท�งเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

 แนวท�งก�รปฏิบัติ

  บริษัทฯ กำ�หนดแนวท�งป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย 

  จ�กก�รทำ�ง�นอย่�งจริงจังให้แก่พนักง�นทุกคน  รวมถึง 

  จัดก�รคว�มเสี่ยงต่�งๆ ท่ีส่งผลต่อก�รทำ�ง�นอย่�งมี 

  ประสิทธิภ�พ

  บริษัทฯ ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับในเรื่องคว�ม 

  ปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด 

  บริษัทฯ จัดให้มีก�รฝึกอบรมพนักง�น  เพื่อคว�มรู้คว�ม

  เข้�ใจเรือ่งคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น เพือ่ป้องกนัอนัตร�ย 

  ต่�งๆ ที่อ�จเกิดขึ้น รวมถึงก�รซ้อมแผนก�รรักษ�คว�ม 

  ปลอดภัยเป็นประจำ� 
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การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 ลูกค้�และผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้�หรือบริก�รต่�งๆ  ของ

ธุรกิจ ทำ�ให้ธุรกิจมีร�ยได้ ตลอดจนมีกำ�ไร ส�ม�รถทำ�ให้ธุรกิจ

ดำ�รงอยู่ได้อย่�งยั่งยืนนั้น  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวท�งและหลัก

ปฏบิตัใินก�รสร้�งคว�มพึงพอใจในทุกด้�นให้แก่ลกูค้�และผูบ้รโิภค  

 แนวท�งก�รปฏิบัติ

  บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้�และผู้บริโภคด้วยคว�มซื่อสัตย์

  สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้�และผู้บริโภคอย่�ง 

  เท่�เทียมกัน  

  บริษัทฯ มุ่งพัฒน�สินค้�และก�รบริก�รต่�งๆ ให้มีคุณภ�พ 

  เพื่อสนองคว�มต้องก�ร และสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ 

  ลูกค้�และผู้บริโภคอย่�งต่อเนื่อง

  บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับคุณภ�พ

  ของสินค้�และบริก�รอย่�งถูกต้องครบถ้วน  ไม่บิดเบือน   

  โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ

  บริษัทฯ ต้องให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มปลอดภัยใน 

  ก�รใช้สินค้�และบริก�รต่อลูกค้�และผู้บริโภค อย่�ง 

  เคร่งครัด  และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้�หรือบริก�รมี 

  ปัญห�จ�กบริษัทฯ เอง

  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีก�รอบรมพนักง�น เพื่อให้มีคว�มรู้ 

  คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รปฏิบัติที่ดี  รวมทั้งคว�มปลอดภัย 

  ต่อกลุ่มลูกค้� และผู้บริโภค อย่�งต่อเนื่อง

  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจ�กลูกค้�และ

  ผู้บริโภคอย่�งมีประสิทธิภ�พ  เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับ 

  ก�รตอบสนองผลอย่�งรวดเร็ว

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่

 บรษิทัฯ จัดให้มแีผนกตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ทีต่รวจสอบระบบ

ก�รควบคุมภ�ยใน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

และให้ข้อเสนอแนะอย่�งต่อเนื่อง โดยดำ�เนินก�รตรวจสอบต�ม

แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีทีไ่ด้รับคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบทีม่นียัสำ�คญัและข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ร่วมกบัคณะกรรมก�ร 

กำ�กับดูแลกิจก�รรับผิดชอบในก�รทดสอบและประเมินคว�มเสี่ยง

จ�กก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ก�รนำ�ม�ตรก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิผล ตลอดจน 

ติดต�ม ทบทวนและปรับปรุงอย่�งสมำ่�เสมอ

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีหน้�ที่และรับผิดชอบใน 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญซึ่งอ�จจะเกี่ยวข้องกับก�รทุจริต 

คอร์รัปชั่นขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีก�รควบคุมหรือ 

แนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งให้มีก�รติดต�มประเมิน 

ผลเพื่อให้เกิดก�รปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อ

ลดระดับคว�มเสี่ยงลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และร�ยง�นผล 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งสมำ่�เสมอ

 ในกรณีที่มีเหตุก�รณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่�ข้อมูลจ�ก 

ก�รตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐ�นที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่� 

มีร�ยก�ร หรือก�รกระทำ�ซึ่งอ�จมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อ

ฐ�นะก�รเงนิ และผลก�รดำ�เนนิง�นของบริษทัฯ รวมถงึก�รฝ่�ฝืน

ก�รกระทำ�ผิดกฏหม�ยหรอืจรยิธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินก�ร 

ปรบัปรุงแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบเหน็สมควร
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รได้ให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยใน และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกล 

สำ�คัญที่จะสร้�งคว�มมั่นใจต่อฝ่�ยบริห�รในก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน และช่วยลดคว�มเสี่ยงท�งธุรกิจให้ดำ�เนินง�นอย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ โดยมีก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสม และบรรลุเป้�หม�ยต�มที่ตั้งไว้

 คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบในก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินว่� 

มีคว�มครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวล� และเปิดเผยเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภ�ยใน สอบท�นคว�ม

เหม�ะสมและประสิทธผลของระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ฝ่�ยบริห�รของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

ที่เพียงพอเพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รทำ�ธุรกิจ ส�ม�รถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจ�กก�รสูญห�ยหรือนำ�ไปใช้โดยบุคคลที่ไม่ม ี

อำ�น�จหน้�ที่ และช่วยให้บุคล�กรของบริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ได้พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�คุณสมบัติ คว�มเหม�ะสม และคว�มเพียง

พอของบุคล�กรในหน่วยง�นรวมทั้งให้ คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นคว�มเหม�ะสมและประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน โดย 

ก�รพิจ�รณ�ร่วมกับผู้ตรวจสอบภ�ยใน และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บในเรื่องที่สำ�คัญ  ซึ่งในปีที่ผ่�นม� คณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบได้แสดงคว�มเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่�ยบริห�รในเรื่องที่สำ�คัญ นอกจ�กนี้ มีก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอก

คือ บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี 2560 ได้ให้คว�มเห็นว่�ในภ�พรวมของระบบก�รควบคุม

ภ�ยในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่�พอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รแสดงคว�มเห็นของผู้สอบบัญช ี

ในงบก�รเงิน

 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่  10/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2560 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รประเมิน

คว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ซึ่งได้มีก�รประเมินเป็นประจำ�ทุกปี ต�มแนวท�งของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำ�ต�มแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) ก�รควบคุมภ�ยใน

องค์กร (Control Environment) (2) ก�รประเมินคว�มเส่ียง (Risk Assessment) (3) ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น (Control Activities) 

(4) ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบก�รติดต�ม (Monitoring Activities)

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ เห็นว่� บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ที่เพียงพอและ เหม�ะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 -ไม่มี-

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ ได้แต่งต้ังให้น�ยชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร ให้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยง�นผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 1 สิงห�คม 2559 

โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ เนื่องจ�กคุณสมบัติ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบก�รณ์และคว�ม 

เข้�ใจในด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน จึงเห็นว่� มีคว�มเหม�ะสมที่จะปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วได้อย่�งเหม�ะสมเพียงพอ

 ทั้งนี้ ก�รพิจ�รณ�และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้�ยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ จะต้องผ่�น 

ก�รพิจ�รณ�ก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มเกี่ยวข้องกันได้เปิดเผย 

ไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อที่ 6 เรื่อง ร�ยก�รธุรกิจ กับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งปร�กฎในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 

รวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ  2559 

ซึ่งร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที ่

เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะความสัมพันธ์

      บริษัทย่อย              ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด     ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน

 บริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด     ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน

 บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด    กรรมก�รร่วมกัน

 บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด    ผู้บริห�รร่วมกัน

2. นโยบายการกำาหนดราคา

 2.1 ร�ยได้ค่�รักษ�พย�บ�ล และค่�รักษ�พย�บ�ลจ่�ย กำ�หนดร�ค�ต�มก�รให้บริก�รลูกค้�ทั่วไป หักส่วนลด 

 2.2 ร�ยได้ค่�บริก�ร และค่�บริก�รจ่�ย กำ�หนดร�ค�ต�มก�รให้บริก�รลูกค้�ทั่วไป หักส่วนลด

 2.3 ค่�เช่�รับ และค่�เช่�จ่�ย ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�เช่�

 2.4 ค่�ที่ปรึกษ� ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการและผู้บริหารร่วม ได้แก่

 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ

 2. ผศ.พญ. ส�ยสุณี วนดุรงค์วรรณ

 3. นพ. พงษ์ศักดิ์ วัฒน�

 4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดช�

 5. น�งส�ววิล�วรรณ วนดุรงค์วรรณ

 6. น�ย พฤทธิ์ โรจน์มห�มงคล

 7. ดร. ศักด� ตั้งจิตวัฒน�กร

รายการระหว่างกัน



Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 84

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017

งบการเงินรวม 2560 2559

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,814.94 1,754.88

หนี้สินรวม 751.70 748.69

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,063.24 1,006.19

งบกำาไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร 1,962.08 1,718.60

ร�ยได้รวม 1,974.48 1,742.55

กำ�ไรสุทธิ 125.68 153.46

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออก (ล้�นหุ้น) 570.67 570.67

มูลค่�ท�งบัญชีต่อหุ้น (บ�ท) 1.86 1.76

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (บ�ท) 0.22 0.27

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กก�รบริก�ร 14.17 27.84

อัตร�ก�รเติบโตของกำ�ไรสุทธิ (18.10) 50.99

ความสามารถในการทำากำาไร (ร้อยละ)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 21.92 24.94

อัตร� EBITDA 14.25 17.19

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 6.34 8.78

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ 9.45 12.80

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.13 16.00

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 0.88 1.13

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.84 45.01

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 10.69 9.83

ภาระหนี้และความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.71 0.75

อัตร�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย 8.90 13.01

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ 2560 2559 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงพย�บ�ล 1,962.08 1,718.60 243.48 14.17

ร�ยได้อ่ืน 12.40 23.94 (11.54) (48.20)

รวมรายได้ 1,974.48 1,742.55 231.93 13.31

ต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ล 1,531.96 1,289.96 242.00 18.76

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 58.68 50.98 7.70 15.10

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 215.08 196.76 18.32 9.31

รวมค่าใช้จ่าย 1,805.72 1,537.70 268.02 17.43

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 168.76 204.84 (36.08) (17.61)

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน 18.97 15.74 3.23 20.52

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 149.79 189.10 (39.31) (20.79)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 24.11 35.64 (11.53) (32.35)

กำาไรสุทธิ 125.68 153.46 (27.78) (18.10)

หน่วย : ล้�นบ�ท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บทวิเคราะห์สำาหรับผู้บริหารผลการดำาเนินงานปี 2560

 สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 125.68 ล้�นบ�ท ลดลงจ�ก

ปี  2559 จำ�นวน 27.78 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10 

 ร�ยได้จ�กกิจก�รโรงพย�บ�ลรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560 มีจำ�นวน 1,962.08 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 

จำ�นวน 243.48 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.17 เป็นผลจ�กผลประกอบก�รโรงพย�บ�ลวิชัยเวช แยกไฟฉ�ย ที่บริษัทฯ ได้เข้�ซื้อ

หุน้ส�มัญ บรษัิท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลคีลินคิ จำ�กดั เมือ่วนัท่ี 28 มถินุ�ยน  2559 และศูนย์หวัใจ โรงพย�บ�ลวิชยัเวช อนิเตอร์เนช่ันแนล 

หนองแขม ประกอบกับร�ยได้จ�กนโยบ�ยทันตกรรมของประกันสังคมร�ยละ 900 บ�ทต่อปี และร�ยได้จ�กก�รตรวจสุขภ�พผู้ประกัน 

ตนประกันสังคม ซึ่งนโยบ�ยดังกล่�วเริ่มดำ�เนินก�รต้นปี 2560 รวมถึงก�รเปิดให้บริก�รอ�ค�รใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วย ส่งผลให้ร�ยได ้

ผู้ป่วยทั่วไป เพิ่มขึ้น 190.74 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 และร�ยได้ผู้ป่วยเหม�จ่�ย เพิ่มขึ้น 52.74 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 12.91 ส่งผลให้ร�ยได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 231.93 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.31 จ�ก 1,742.55 

ล้�นบ�ทเป็น 1,974.48 ล้�นบ�ท

 ต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ลในปี  2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวม 1,531.96 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 242.00 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.76 ส�เหตุหลักจ�กก�รเพิ่มขึ้นของค่�แพทย์และค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ เพื่อรองรับ 

ก�รเพิ่มขึ้นของผู้รับบริก�ร รวมถึงรองรับก�รขย�ยศูนย์อ�ชีวอน�มัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560 มีจำ�นวน 58.68 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 7.70 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.10 เป็นผลจ�กก�รขย�ยตล�ดท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ  เพื่อพัฒน�คว�มเป็นเลิศ และ

ก�รเพิ่มบุคล�กรเพื่อรองรับก�รเติบโตของร�ยได้กลุ่มลูกค้�ทั่วไป ส่งผลให้ค่�ตอบแทนพนักง�นที่เกี่ยวข้องกับฝ่�ยข�ย และค่�ใช้จ่�ย

ในก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์เพิ่มขึ้น

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560  มีจำ�นวน 215.08 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 

18.32 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.31 ส�เหตุหลักจ�กค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับบุคล�กรสนับสนุน และค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รอื่นๆ  

 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560  จำ�นวน 18.97 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 3.23 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.52 เป็นผลจ�กเงินกู้ยืมสถ�บันก�รเงินในก�รลงทุนขย�ยกิจก�ร และก�รเข้�ซื้อหุ้นส�มัญ  

บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด  รวมถึงก�รขย�ยอ�ค�รเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้�ทั่วไปที่เพิ่มขึ้น  

 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้รวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2560  จำ�นวน 24.11 ล้�นบ�ท ลดลง จ�กปี  2559  จำ�นวน 11.53 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.35 ส�เหตุจ�กก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รลงทุนในทรัพย์สิน

รายการ 2560 2559 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

กำ�ไรข้ันต้น 430.12 428.64 1.48 0.35

อัตร�กำ�ไรข้ันต้น 21.92% 24.94% -  -

EBITDA 281.28 299.46 (18.18) (6.07)

อัตร�กำ�ไร EBITDA 14.25% 17.19%  - -

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 6.34% 8.78% -  -

รายการ 2560 2559 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 1,814.94 1,754.88 60.06 3.42

หน้ีสินรวม 751.70 748.68 3.02 0.40

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,061.63 1,004.71 56.92 5.67

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,063.24 1,006.20 57.04 5.67

วิเคราะห์ความสามารถในการทำากำาไร

ฐานะการเงินรวม

 จ�กต�ร�งข้�งต้น EBITDA ลดลงจ�ก 299.46 ล้�นบ�ทในปี  2559 เป็น 281.28 ล้�นบ�ทในปี 2560  หรือลดลงร้อยละ 6.07  

ส่งผลให้อัตร�กำ�ไร EBITDA ลดลงจ�กร้อยละ 17.19 ในปี 2559 เป็น 14.25 และอัตร�กำ�ไรสุทธิลดลงจ�กร้อยละ 8.78 ในปี 2559 

เป็นร้อยละ 6.34 ในปี 2560

 งบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2560  มีสินทรัพย์รวม 1,814.94 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 

จำ�นวน 60.06 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.42 อันเนื่องม�จ�กลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 16.21 ล้�นบ�ท และย�เวชภัณฑ ์

และวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10.15 ล้�นบ�ท ขณะที่เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลดลง 93.93 ล้�นบ�ท และบริษัทฯ มีที่ดิน อ�ค�ร 

และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 127.14 ล้�นบ�ท 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2560  มีจำ�นวน 751.70 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก ปี  2559  จำ�นวน 

3.02 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 อันเนื่องม�จ�กเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น เพิ่มขึ้น 46.67 ล้�นบ�ท ขณะที่เงินกู้ยืมระยะย�ว 

ลดลง 41.71 ล้�นบ�ท 

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท
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รายการ 2560

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 246.33

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (210.01)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (130.25)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (93.93)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี 177.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 83.66

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2560  รวม มีจำ�นวน 1,061.63 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี  2559 จำ�นวน 56.92 

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.67 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน
กระแสเงินสด

 สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงสุทธิ จำ�นวน 93.93 

ล้�นบ�ท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกม� ณ วันต้นงวด จำ�นวน 177.59 ล้�นบ�ท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปล�ยงวดคงเหลือ 

เท่�กับ 83.66 ล้�นบ�ท ร�ยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 กระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น จำ�นวน 246.33 ล้�นบ�ทส่วนใหญ่เกิดจ�กกำ�ไร ของปี 2560 และค่�เสื่อมร�ค�และ 

ค่�ตัดจำ�หน่�ย ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจก�รลงทุน จำ�นวน 210.01 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รซื้อและก�รจ่�ย

ชำ�ระหนี้ส่วนปรับปรุงอ�ค�รและอุปกรณ์บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลินิค จำ�กัด และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�

เงิน จำ�นวน 130.25 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 86.07 ล้�นบ�ท และ

เงินปันผลจ่�ย จำ�นวน 62.35 ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท
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 อัตร�ส่วนผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์และอัตร�ส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจ�กปี 2559 จ�กผลประกอบก�ร 

โรงพย�บ�ลที่ลดลง ซึ่งเกิดจ�กที่บริษัทฯ มีแผนรองรับก�รเติบโตในอน�คต โดยก�รเพิ่มแพทย์เฉพ�ะท�ง รวมถึงก�รปรับโครงสร้�ง 

ค่�ตอบแทนและก�รเพิ่มจำ�นวนบุคล�กรท�งก�รแพทย์รวมถึงอัตร�ส่วนสภ�พคล่องและอัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว ในปี 2560 ลดลง 

จ�กปี 2559 

 ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย, ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย และระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจ�ก 45.01 วัน , 9.83 วัน และ 75.79 วัน 

 ในปี 2559 เป็น 45.84 วัน ,10.69 วัน และ 76.75 วัน ในปี 2560 ต�มลำ�ดับ

 อัตร�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย ลดลงจ�ก 13.01 เท่�ในปี 2559 เป็น 8.90 เท่�ในปี 2560 เนื่องจ�กบริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ย 

ท�งก�รเงินเพิ่มขึ้น และอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจ�ก 0.75 เท่� ในปี 2559 เป็น 0.71 เท่�ในปี 2560 

ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินก�รจัดก�รควบคุม โครงสร้�งท�งก�รเงินอย่�งรัดกุม โดยรักษ�อัตร�ส่วนท�งก�รเงินและสภ�พคล่อง 

ในระดับที่เหม�ะสม

รายการ 2560 2559

อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ 9.45 12.80

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.13 16.00

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 0.88 1.13

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว 0.75 1.02

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย 45.84 45.01

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย 10.69 9.83

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย 76.75 75.79

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

อัตร�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย 8.90 13.01

อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.71 0.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
ปี 2560
 คณะกรรมก�รบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้เห็นถึงคว�มสำ�คัญต่อหน้�ที่แลคว�มรับผิดชอบในก�รดูแลกิจก�รให้มี

ก�รจัดก�รที่ดี รับผิดชอบต่องบก�รเงินรวม และงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัทรวมถึงส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ป ี

เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงผลก�รดำ�เนินง�นที่แท้จริงของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญและจัดให้มีโครงสร้�งก�รบริห�ร และก�รควบคุมภ�ยในที่มีคว�มเหม�ะสมและม ี

ประสิทธิภ�พ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่�งบก�รเงินของบริษัทเชื่อถือได้ และมีระบบที่ดีในก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สิน ตลอดจน 

ป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริต และก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มข้อกำ�หนดของ 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้�ม�ทำ�หน้�ที่ในก�รดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและระบบก�ร

ควบคุมภ�ยใน รวมท้ังก�รเปิดเผยร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปีแล้ว

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม และมั่นใจได้ว่�งบก�รเงิน

รวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัทประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 มีคว�มเชื่อถือได้ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

   ( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ )         ( ผศ.พญ.ส�ยสุณี  วนดุรงค์วรรณ )

                 ประธ�นกรรมก�รบริษัท                                 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่

สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน 

 ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และเฉพ�ะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด 

(มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในร�ยง�นของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กกลุ่มบริษัทต�มข้อกำาหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�ม

ข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณอื่น ๆ ต�มที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและ

เหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดต�มดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบ 

งบก�รเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินโดยรวมและในก�รแสดง 

คว�มเห็นของข้�พเจ้� ทั้งนี้ ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ 

 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบที่ได้กล�่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

ร�ยง�นของข้�พเจ้� ซึ่งได้รวมคว�มรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�ได้รวมวิธีก�รตรวจสอบที่

ออกแบบม�เพื่อตอบสนองต่อก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ผลของ

วิธีก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ซึ่งได้รวมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ต่องบก�รเงินโดยรวม

 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ พร้อมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 การประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทมีร�ยได้ค่�บริก�รจ�กก�รให้บริก�รแก่ผู้ป่วยต�มโครงก�รสวัสดิก�รภ�ครัฐ ได้แก่ สำ�นักง�นประกันสังคมและ 

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยได้ดังกล่�วได้ถูกกำ�หนดโดยนโยบ�ยภ�ครัฐ และขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน 

กับโรงพย�บ�ลและข้อมูลท�งสถิติเกี่ยวกับก�รให้บริก�รของโรงพย�บ�ล ทั้งนี้ ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 8  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 กลุ่มบริษัทมีร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐดังกล่�วจำ�นวน 58 ล้�นบ�ท  

โดยก�รประม�ณก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับต้องอ�ศัยดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รอย่�งสูง ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับ 

มูลค่�ในก�รรับรู้ร�ยได้ค้�งรับดังกล่�ว

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์และร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับโดยก�ร

  ประเมินและทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับก�รประม�ณก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ 

  ค้�งรับ โดยก�รสอบถ�มผู้รับผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม�สุ่มทดสอบก�รปฏิบัติต�มก�รควบคุมที่กลุ่มบริษัท 

  ออกแบบไว้

  ประเมินคว�มเหม�ะสมของหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทใช้ในก�รประม�ณก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ 

  ค้�งรับว่�เป็นไปต�มนโยบ�ยภ�ครัฐ

  วิเคร�ะห์คว�มสมเหตุสมผลของก�รประม�ณก�รในอดีต โดยเปรียบเทียบประม�ณก�รร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับ 

  กับจำ�นวนเงินที่ได้รับจริง  

  ตรวจสอบร�ยก�รรับเงินของร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี 

 ค่าความนิยม

 ข้�พเจ้�ให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รพิจ�รณ�ก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่ทร�บแน่นอน ต�มที่กล่�วไว้ใน

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 14 เนื่องจ�กก�รประเมินก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมถือเป็นประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญที ่

ฝ่�ยบริห�รต้องใช้ดุลยพินิจอย่�งสูงในก�รระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและก�รประม�ณก�รกระแสเงินสดในอน�คต

ที่กิจก�รค�ดว่�จะได้รับจ�กกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงก�รกำ�หนดอัตร�คิดลดและอัตร�ก�รเติบโตในระยะย�วที่เหม�ะสม ซึ่งทำ�ให้

เกิดคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่�ค่�คว�มนิยม 

 ข้�พเจ้�ได้ประเมินก�รกำ�หนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำ�ลองท�งก�รเงินที่ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเลือกใช้

โดยก�รทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รพิจ�รณ�ของฝ่�ยบริห�รว่�สอดคล้องต�มลักษณะก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ 

นอกจ�กนี้ ข้�พเจ้�ได้ทำ�ก�รทดสอบข้อสมมติที่สำ�คัญที่ใช้ในก�รประม�ณก�รกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตจ�กสินทรัพย ์

ที่จัดทำ�โดยฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯโดยก�รเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่�วกับแหล่งข้อมูลภ�ยในและภ�ยนอกของบริษัทฯ รวมถึง

เปรียบเทียบประม�ณก�รกระแสเงินสดในอดีตกับผลก�รดำ�เนินง�นที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินก�รใช้ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รใน 

ก�รประม�ณก�รกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตดังกล่�ว และพิจ�รณ�อัตร�คิดลดที่ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเลือกใช้โดย

ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนท�งก�รเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของบริษัทฯและของอุตส�หกรรม ตลอดจนทดสอบก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�

จะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่�วต�มแบบจำ�ลองท�งก�รเงิน และพิจ�รณ�ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำ�คัญต่อ

มูลค่�ทีค่�ดว่�จะได้รับคืนโดยเฉพ�ะอัตร�คิดลดและอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้ในระยะย�ว 

ข้อมูลอื่น 

 ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบก�รเงินและ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในร�ยง�นน้ัน ซ่ึงค�ดว่�ร�ยง�นประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้�พเจ้�ภ�ยหลังวันท่ีในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้

 คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินดังกล่�วไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินคือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอื่นมีคว�มขัดแย้งที่มีส�ระ

สำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอื่นมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ 

 เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปี ห�กข้�พเจ้�สรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้อง

สื่อส�รเรื่องดังกล่�วกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลดำ�เนินก�รแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

 ฝ่�ยบริห�รมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มท่ีควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร

เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ฝ่�ยบริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง เปิดเผย 

เรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่�ว และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รต่อเนื่องเว้นแต่ฝ่�ย

บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว�่จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม 

คว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัต ิ

ง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�ร�ยก�รที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

 ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอด 

ก�รตรวจสอบ ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึง

  ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริต 

  หรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�นก�รสอบ 

  บัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

  อันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับ 

  ก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริง 

  หรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

  ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเก่ียวข้องกับก�รตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีก�รตรวจสอบท่ีเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์  

  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัท

  ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ฝ่�ยบริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและก�รเปิดเผย 

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยฝ่�ยบริห�ร

  สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องของฝ่�ยบริห�รและจ�กหลักฐ�นก�รสอบ 

  บัญชีที่ได้รับ สรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�ง 

  มีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มี 

  ส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องกล่�วไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบก�รเงิน หรือถ้� 

  ก�รเปิดเผยดังกล่�วไม่เพียงพอ คว�มเห็นของข้�พเจ้�จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชี 

  ที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้ 

  กลุ่มบริษัทต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

  ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ 

  ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควร 

  ได้รับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เหม�ะสมอย่�งเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รภ�ยในกลุ่มหรือกิจกรรมท�งธุรกิจ 

  ภ�ยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงิน ข้�พเจ้�รับผิดชอบต่อก�รกำ�หนดแนวท�ง ก�รควบคุมดูแล และก�รปฏิบัต ิ

  ง�นตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคว�มเห็นของข้�พเจ้�
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 ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องต่�ง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มที่ได้ว�งแผนไว ้

ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในห�กข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�ง

ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

 ข้�พเจ้�ได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลว่�ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณที่เกี่ยวข้องกับคว�มเป็นอิสระ 

และได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้�พเจ้�เช่ือว่�มีเหตุผลที่บุคคลภ�ยนอก

อ�จพิจ�รณ�ว่�กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ

 จ�กเรื่องที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญม�กที่สุดในก�รตรวจสอบงบก�รเงิน

ในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหม�ย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�วหรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะเกิดขึ้น ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�ร

เรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้�เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบ 

ม�กกว่�ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียส�ธ�รณะจ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

 ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นฉบับนี้

กฤษด� เลิศวน�

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 4958

บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภ�พันธ์ 2561
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

  บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย ธุรกิจ 

หลักของบริษัทฯคือก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำ�บล 

อ้อมน้อย อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

ร�ยก�รในงบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันท่ี 11 ตุล�คม 2559 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�ร 

บัญชี พ.ศ. 2543

 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงิน ฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�กงบก�ร

เงินฉบับภ�ษ�ไทยนี้

 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

  ก)  งบก�รเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

  ข)  บริษัทฯจะถือว่�มีก�รควบคุมกิจก�รที่เข้�ไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ ห�กบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล 

ตอบแทนของกิจก�รที่เข้�ไปลงทุน และส�ม�รถใช้อำ�น�จในก�รสั่งก�รกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผล

ตอบแทนนั้นได้

  ค)  บริษัทฯนำ�งบก�รเงินของบริษัทย่อยม�รวมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ  มีอำ�น�จในก�รควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยนั้น

  ง)  งบก�รเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ
อัตร�ร้อยละของก�รถือหุ้น

2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ส�ยวิชัยพัฒน� จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ไทย 99.43 99.43

บริษัท ศรีส�ครเวชวิวัฒน์ จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ไทย 99.56 99.56

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอ�ชีวศึกษ� จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงเรียนอ�ชีวศึกษ� ไทย 99.98 99.98

บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด ประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล ไทย 100.00 100.00
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  จ)  ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและบริษัทย่อย ร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญได้ถูกตัดออก จ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว 

  ฉ)  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือข�ดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น

ของบริษัทฯ และแสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม 

2.3  บริษัทฯจัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มวิธีร�ค�ทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่�งปีบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหมซ่ึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2560 ม�ถือปฏิบัติ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ม ี

เนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ ก�รตีคว�ม

และก�รให้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ

อย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

  ในระหว่�งปีปัจจบัุน สภ�วิช�ชพีบญัชไีด้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิและก�รตคีว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร 

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำ�นวนหล�ยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่

1 มกร�คม 2561 ม�ตรฐ�น ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�น 

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงและอธิบ�ยให้ชัดเจนเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงิน 

  ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระ

สำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้

  รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

  ร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยร�ยได้ค่�รักษ�พย�บ�ล ค่�ย�และค่�ห้องพัก และจะ 

บันทึกเป็นร�ยได้เมื่อได้ข�ยย�หรือเมื่อได้ให้บริก�รแล้ว ยกเว้นร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้จ�กสำ�นักง�นประกันสังคมและ

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติที่จะรับรู้ร�ยได้ต�มอัตร�เหม�จ่�ยและอัตร�คว�มรุนแรงของโรคต่อจำ�นวนผู้ประกันตนที่ข้ึน

ทะเบียนกับท�งบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 รายได้ค่าบริการ

  ร�ยได้ค่�บริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้วโดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น 

	 	 รายได้ค่าเล่าเรียนและรายได้ค่าเอกสารประกอบการเรียน

  ร�ยได้ค่�เล่�เรียนและร�ยได้ค่�เอกส�รประกอบก�รเรียนรับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�ของหลักสูตร 

  รายได้ค่าเช่า

  ร�ยได้ค่�เช่�รับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�ของก�รให้เช่�และต�มอัตร�ที่กำ�หนดในสัญญ�

  ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงินปันผลรับ

  เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในก�รรับเงินปันผล
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 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึง

กำ�หนดจ่�ยคืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

 4.3 ลูกหนี้การค้า

  ลูกหนี้ก�รค้�แสดงมูลค่�ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดยประม�ณ

ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้

 4.4 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

  ย� เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่�ร�ค�ต�มร�ค�ทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะตำ่�กว่�

 4.5 เงินลงทุน

  ก)  เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อ

ก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

  ข)  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุน

 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของ 

สินทรัพย์ (ถ้�มี)

  ค่�เส่ือมร�ค�ของอ�ค�รและอปุกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสนิทรัพย์โดยวธีิเส้นตรงต�มอ�ยกุ�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดงัน้ี

อ�ค�ร                                                   20,40 และ 50 ปี

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร                                  5, 20 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์ก�รแพทย์ 2-10 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำ�นักง�น       3, 5 ปี

ย�นพ�หนะ 5, 10 ปี

 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น 

 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่�งติดตั้งและระหว่�งก่อสร้�ง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ออกจ�กบัญชี เมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน

ของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

 4.7  สิทธิการเช่า

  บริษัทย่อยบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของสิทธิก�รเช่�ด้วยค่�ธรรมเนียมก�รโอนสิทธิในก�รเช่�ที่จ่�ยเพื่อให้ได้ม�ซึ่งสิทธิในก�รเช่�

ที่ดินและค่�ใช้จ่�ยในก�รก่อสร้�งอ�ค�รบนที่ดินเช่�ต�มสัญญ�เช่�ที่ดิน และสิทธิในก�รเช่�อ�ค�รสิทธิก�รเช่�แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน 

หักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี) ค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสิทธิก�รเช่�โดยวิธีเส้น 

ตรงต�มระยะเวล�ที่ระบุในสัญญ�เช่�ที่ดิน ค่�ตัดจำ�หน่�ยรวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�นไม่มีก�รคิดค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับ

ค่�ก่อสร้�งอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�งบนที่ดินเช่�
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 4.8  ค่าความนิยม 

  บริษัทฯบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของค่�คว�มนิยมในร�ค�ทุน ซึ่งเท่�กับต้นทุนก�รรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมของ 

สินทรัพย์สุทธิที่ได้ม� ห�กมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม�สูงกว่�ต้นทุนก�รรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่�นี้เป็นกำ�ไร

ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนทันที

  บริษัทฯแสดงค่�คว�มนิยมต�มร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม (ถ้�มี) และจะทดสอบก�รด้อยค่�ของค่�คว�มนิยมทุกป ี

หรือเมื่อใดก็ต�มที่มีข้อบ่งชี้ของก�รด้อยค่�เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รทดสอบก�รด้อยค่� บริษัทฯจะปันส่วนค่�คว�มนิยมที่เกิด

ขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�รให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�ร และบริษัทฯ

จะทำ�ก�รประเมินมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละร�ยก�ร ห�กมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน

ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

และบริษัทฯไม่ส�ม�รถกลับบัญชีข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ได้ในอน�คต

 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯและบริษัท

ย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและ

บริษัทย่อย

  นอกจ�กน้ีบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบุคคลหรือกิจก�รที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�งอ้อมซ่ึง

ทำ�ใหม้ีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มี

อำ�น�จในก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

  สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็น

สัญญ�เช่�ก�รเงิน สัญญ�เช่�ก�รเงินจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของ

จำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่มูลค่�ใดจะตำ่�กว่� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกเป็นหนี้

สินระยะย�ว ส่วนดอกเบี้ยจ่�ยจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่� สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

จะคิดค่�เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช่�

  สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�

ถือเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น จำ�นวนเงินที่จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนต�มวิธีเส้น

ตรงตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่�

 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันส้ินรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ข�ดทุน

จ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้

รับคืนหม�ยถึงมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่�

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 
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 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรู ้เงนิเดอืน ค่�จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมือ่เกิดร�ยก�ร

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

	 	 โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมและเงินที ่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่�ยสมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น ซึ่งบริษัทฯ

และบริษัทย่อยถือว่�เงินชดเชยดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

ทีป่ระม�ณก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวช�ญอสิระได้ทำ�ก�รประเมนิภ�ระผกูพนัดังกล่�วต�มหลกัคณิตศ�สตร์ 

ประกันภัย

  ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น

ของพนักง�นจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 4.13 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น 

แล้วและมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น 

และบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ 

 4.14 ภาษีเงินได้

  ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนท่ีค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐโดยคำ�นวณ

จ�กกำ�ไรท�งภ�ษีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น 

รอบระยะเวล�ร�ยง�น 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร แต่รับรู้สินทรัพย ์

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษี รวมทั้งผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่�ที่มีคว�มเป็น 

ไปได้ค่อนข้�งแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วท่ีใช้หักภ�ษี                     

และผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นและ

จะทำ�ก�รปรับลดมูลค่�ต�มบัญชีดังกล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อ

ก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์
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  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นห�กภ�ษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับร�ยก�ร 

ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

  ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รในเรื่อง 

ที่มีคว�มไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบก�รเงินและต่อข้อมูล 

ที่แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณ 

ก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

  รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

  ร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ค้�งรับเป็นร�ยได้ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจ�กสำ�นักง�นประกันสังคมและสำ�นักง�น 

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ส�ม�รถทร�บจำ�นวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริห�รของบริษัทฯและบริษัท 

ย่อยจึงได้ประม�ณก�รร�ยได้ค้�งรับดังกล่�วต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�รและเงื่อนไขต�มที่กำ�หนดโดยหน่วยง�นดังกล่�ว และจ�กจำ�นวน

เงินที่ได้รับจริงครั้งล่�สุดควบคู่ไปกับภ�วะก�รณ์ในปัจจุบัน

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คง

เหลือเมื่อเลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึกข�ดทุนจ�ก

ก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่

เกี่ยวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

  ค่าความนิยม

  ในก�รบันทึกและวัดมูลค่�ของค่�คว�มนิยม ณ วันที่ได้ม� ตลอดจนก�รทดสอบก�รด้อยค่�ในภ�ยหลัง ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้อง

ประม�ณก�รกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับในอน�คตจ�กสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งก�รเลือกอัตร�

คิดลดที่เหม�ะสมในก�รคำ�นวณห�มูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

  คดีฟ้องร้อง

  บริษัทฯมีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ย ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินผลของคดีที่ถูก

ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่�จะไม่มีคว�มเสียห�ยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ในระหว่�งปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไป

ต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ

โดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
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ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559 มีร�ยละเอียดดังนี้
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 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้�งของเงินกู้ยืมระหว่�งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559 และก�รเคลื่อนไหวของ 

เงินกู้ยืมดังกล่�วมีร�ยละเอียดดังนี้ 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันข้�งต้นมีดอกเบี้ยในอัตร�ร้อยละ 3 ต่อปี มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถ�มและไม่มีหลัก

ประกัน

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�ร

และผู้บริห�ร ดังต่อไปนี้

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2560 เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตร�ดอกเบ้ียระหว่�งร้อยละ 0.10 

ถึง 0.875 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.35 ต่อปี)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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9. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกก�รปรับลดร�ค�ทุนของย� เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะ

ได้รับ เป็นจำ�นวน 0.6 ล้�นบ�ท (2559: 1.3 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะบริษัทฯ: 0.3 ล้�นบ�ท 2559: 1.0 ล้�นบ�ท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนกิจก�รโรงพย�บ�ล และมีก�รกลับร�ยก�รปรับลดมูลค่�ย� เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นจำ�นวน 0.6 ล้�นบ�ท (2559: 

1.4 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะบริษัทฯ: 0.4 ล้�นบ�ท 2559: 1.2 ล้�นบ�ท) โดยนำ�ไปหักจ�กมูลค่�ของย� เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือที่รับรู้

เป็นค่�ใช้จ่�ยในระหว่�งปี

10.  เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝ�กธน�ค�รซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำ�ไปคำ้�ประกันหนังสือคำ้�ประกันที่ธน�ค�รออกให้ในน�มของ

บริษัทย่อย
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11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 บริษัทฯทำ�สัญญ�ที่จะชำ�ระร�ค�ค่�ซื้อ บริษัท ส�มแยกไฟฉ�ย โพลีคลีนิค จำ�กัด ซึ่งค้�งชำ�ระจำ�นวน 58.5 ล้�นบ�ท เป็นงวด

ร�ยปี จำ�นวน 9 งวด งวดละ 6.5 ล้�นบ�ท เริ่มตั้งแต่ปี 2559  



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)113

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017

12
. ท

ี่ดิน
 อ

าค
าร

แล
ะอ

ุปก
รณ

์



Vcare Vcure Vcan
ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ 114

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017



www.vichaivej.com
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน)115

รายงานประจำาปี 2560
Annual Report 2017

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของย�นพ�หนะซึ่งได้ม�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน โดย

มีมูลค่�สุทธิต�มบัญชีเป็นจำ�นวนเงินรวม 19 ล้�นบ�ท (2559: 20 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 4 ล้�นบ�ท 2559: 6 ล้�นบ�ท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่

ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 527 ล้�นบ�ท (2559: 497 ล้�น

บ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 131 ล้�นบ�ท 2559: 114 ล้�นบ�ท)     

 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำ�ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งมูลค่�สุทธิต�มบัญชี จำ�นวนประม�ณ 741 ล้�นบ�ท (2559: 732 

ล้�นบ�ท) ไปคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์และคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง (เฉพ�ะของ 

บริษัทฯ : 640 ล้�นบ�ท 2559: 633 ล้�นบ�ท)

13. สิทธิการเช่า
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 สิทธิก�รเช�่รวมถึงค�่ธรรมเนียมก�รโอนสิทธิก�รเช�่ที่จ่�ยเพื่อให้ได้ม�ซ่ึงสิทธิก�รเช่�ที่ดินและค่�ใช้จ่�ยในก�รก่อสร้�งอ�ค�รบน

ที่ดินเช่� ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญ�เช่�ที่ดินตั้งแต่ปี 2533 และจะครบกำ�หนดในปี 2563 อย่�งไรก็ต�ม ในระหว่�งปี 2548 

บริษัทย่อยได้ทำ�ก�รต่อสัญญ�จ�กเดิมอีก 15 ปี โดยจะครบกำ�หนดในปี 2578 

 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญ�เช่�อ�ค�รกับบุคคลอื่นตั้งแต่ปี 2547 และจะครบกำ�หนดในปี 2569 และทำ�สัญญ�เช่�อ�ค�ร

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ปี 2559 และจะครบกำ�หนดในปี 2570

14. ค่าความนิยม

 ค่�คว�มนิยมจ�กก�รซื้อธุรกิจจำ�นวน 65 ล้�นบ�ทในบริษัท ส�มแยกไฟฉ�ยโพลีคลีนิค จำ�กัด (บริษัทย่อย) นั้นประกอบไปด้วย

โอก�สท�งธุรกิจจ�กก�รได้ม�ซึ่งโรงพย�บ�ลที่พร้อมดำ�เนินธุรกิจได้ทันทีตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจและโอก�สก�รขย�ยธุรกิจในอน�คต

 บริษัทฯพิจ�รณ�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ก่อให้เกิดเงินสดจ�กมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์ โดยประม�ณก�ร 

กระแสเงนิสดในอน�คตทีก่จิก�รค�ดว่�จะไดร้บัอ้�งอิงจ�กประม�ณก�รท�งก�รเงนิซึง่ไดร้บัอนุมตัจิ�กฝ�่ยบรหิ�ร ประม�ณก�รกระแส 

เงินสดดังกล่�วครอบคลุมระยะเวล� 5 ปี

 ข้อสมมติที่สำ�คัญในก�รคำ�นวณมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯพิจ�รณ�อัตร�ก�รเติบโตจ�กผลประกอบก�รในอดีตและก�รค�ดก�รณ์ก�รเติบโตของตล�ด และอัตร�คิดลด 

เป็นอัตร�ที่สะท้อนถึงคว�มเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพย�บ�ล

 ฝ่�ยบริห�รพิจ�รณ�แล้วเชื่อว่�ค่�คว�มนิยมที่เกิดจ�กก�รซื้อธุรกิจไม่เกิดก�รด้อยค่�

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

 เงินเบิกเกินบัญชีดังกล่�วคำ้�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและคำ้�ประกันโดยบริษัทย่อย

แห่งหนึ่งและกรรมก�รของบริษัทฯ
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16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

 เงินกู้ยืมดังกล่�วคำ้�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและคำ้�ประกันโดยบริษัท

ย่อยแห่งหนึ่งและกรรมก�รของบริษัทฯ
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่�ย�นพ�หนะใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�รโดยมีกำ�หนด 

ก�รชำ�ระค่�เช่�เป็นร�ยเดือน อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล� 2 ถึง 5 ปี และสัญญ�เช่�ซื้อและสัญญ�เช่�ก�รเงินมีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ระหว่�งร้อยละ 5.03 ถึง 5.76 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.88 ถึง 8.36 ต่อปี) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: ร้อยละ 5.15 ถึง 5.27 ต่อปี 2559:ร้อยละ 

5.15 ถึง 8.36 ต่อปี)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นตำ่�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้ 

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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19.  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

  จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อออกจ�กง�นแสดงได้ดังนี้

 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นภ�ยใน 1 ปีข้�งหน้� เป็นจำ�นวนประม�ณ 0.7 

ล้�นบ�ท (เฉพ�ะของบริษัทฯ: จำ�นวน 0.2 ล้�นบ�ท) (2559: จำ�นวน1.3 ล้�นบ�ท เฉพ�ะของบริษัทฯ: จำ�นวน 0.7 ล้�นบ�ท) 
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 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 ระยะเวล�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นของบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยประม�ณ 11 ถึง 17 ปี (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 12 ปี) (2559: 14 ถึง 17 ปี เฉพ�ะของบริษัทฯ: 17 ปี)

 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสมมติฐ�นที่สำ�คัญต่อมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
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20.  สำารองตามกฎหมาย

   ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร� 116 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมี

จำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้

21.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

  ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

22.  ภาษีเงินได้ 

  ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
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 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 

และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

ร�ยก�รกระทบยอดระหว่�งกำ�ไรท�งบัญชีกับค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้มีดังนี้
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

23.  กำาไรต่อหุ้น

  กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี    
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24.  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นท�งธุรกิจหลัก คือ ก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล นอกจ�กนี้ บริษัทย่อยแห่ง

หนึ่งประกอบกิจก�รโรงเรียนอ�ชีวศึกษ� ซึ่งมีร�ยได้ในจำ�นวนที่ไม่มีนัยสำ�คัญ ดังนั้น ร�ยได้ กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นและสินทรัพย์

ส่วนใหญ่ที่แสดงในงบก�รเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนง�นท�งธุรกิจหลักต�มที่กล่�วไว้ข้�งต้น

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น ร�ยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบก�รเงิน จึง

ถือเป็นก�รร�ยง�นต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

 ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่ร�ยหนึ่งเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 333 ล้�นบ�ท ซึ่งม�จ�ก

ส่วนง�นก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล (ปี 2559 มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่ร�ยหนึ่งเป็นจำ�นวนเงิน 325 ล้�นบ�ท ซึ่งม�จ�กส่วน

ง�นก�รประกอบกิจก�รโรงพย�บ�ล)

25.  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้

บริห�รโดยบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำ�กัด และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�ม

ระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่�งปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่�วเป็นค่�ใช้จ่�ย

จำ�นวน 5 ล้�นบ�ท (2559: 3 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 2 ล้�นบ�ท 2559: 1 ล้�นบ�ท)

26.  เงินปันผล

27.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 27.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนที่เกี่ยวข้องกับก�รก่อสร้�งและปรับปรุงอ�ค�รเป็น

จำ�นวนเงิน 31.5 ล้�นบ�ท (2559: 0.3 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 14.9 ล้�นบ�ท 2559: 0.2 ล้�นบ�ท) และเกี่ยวกับก�รพัฒน�

ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์ ก�รซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์โรงพย�บ�ลเป็นจำ�นวนเงิน 55.1 ล้�นบ�ท (2559: 60.7 ล้�นบ�ท) 

(เฉพ�ะของบริษัทฯ: 18.7 ล้�นบ�ท 2559: 24.7 ล้�นบ�ท)
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  27.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

   บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้�ทำ�สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ อ�ยุของสัญญ�มี

ระยะเวล�ตั้งแต่ 1 ถึง 45 ปี

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นข้�งต้นดังนี้

 27.3  ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�บริก�ร

   บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รรับบริก�รด้�นคำ�ปรึกษ� ก�รรักษ�คว�มสะอ�ด ก�รรักษ�คว�ม

ปลอดภัย ก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องมือแพทย์ และบริก�รอื่น ๆ กับบริษัทอื่น

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยในอน�คตภ�ยใต้สัญญ�ดังกล่�วข้�ง

ต้นเป็นจำ�นวนเงินรวม 11 ล้�นบ�ท (2559: 12 ล้�นบ�ท) (เฉพ�ะของบริษัทฯ: 4 ล้�นบ�ท 2559: 6 ล้�นบ�ท)

 27.4  ก�รคำ้�ประกัน

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้�ประกันที่ออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพัน

ท�งปฏิบัติบ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย

 27.5  คดีฟ้องร้อง

   ในปี 2554 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจำ�เลยร่วมกับแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�พย�บ�ล (รวมจำ�เลยทั้งหมด3 ร�ย) ให้ร่วมกันชดใช้

ค่�เสียห�ยเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 11 ล้�นบ�ท โดยโจทก์กล่�วอ้�งว่�แพทย์  ผู้ทำ�ก�รรักษ�พย�บ�ลร่วมกันทำ�ละเมิดอันเนื่องม�จ�ก

ก�รรักษ�พย�บ�ล โดยบริษัทฯในฐ�นะเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถ�นพย�บ�ลและเป็นน�ยจ้�งต้องร่วมรับผิดกับแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�

พย�บ�ล ทั้งนี้บริษัทฯและแพทย์ผู้ทำ�ก�รรักษ�ของบริษัทฯเห็นว่�มิได้กระทำ�ผิดต�มที่ถูกฟ้อง จึงได้มีก�รพิจ�รณ�ยื่นคำ�ให้ก�รต่อสู้คดี

ซึ่งศ�ลชั้นต้นได้พิพ�กษ�ยกฟ้องคดีดังกล่�วแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม 2556
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  ต่อม�โจทก์ได้ขอยื่นอุทธรณ์คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 11 เมษ�ยน 2557 ศ�ลอุทธรณ์ได้มีคำ�พิพ�กษ�ให้
บริษัทฯชำ�ระเงินจำ�นวน 0.2 ล้�นบ�ท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตร�ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 กันย�ยน 2554 เป็นต้น
ไปจนกว่�จะชำ�ระเสร็จ 
  ต่อม�โจทก์มีคว�มประสงค์ที่จะยื่นฎีก�คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ศ�ลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 23 สิงห�คม 2560 ศ�ลฎีก�ได้มีคำ�สั่ง
ไม่อนุญ�ตให้โจทก์ฎีก� จึงถือว่�คดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

28. เครื่องมือทางการเงิน
 28.1  นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
   เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 107 “ก�รแสดงร�ยก�ร
และก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะย�ว และหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ท�งก�รเงินดังกล่�ว และมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้
  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น และฝ่�ยบริห�รควบคุม
คว�มเสี่ยงนี้โดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ค�ดว่�จะ
ได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ นอกจ�กนี้ ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่อง
จ�กบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�กหล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย จำ�นวนสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอ�จต้องสูญ
เสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้
ยืมระยะย�ว และหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่มีดอกเบี้ย อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่มีอัตร�
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ดหรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยของ         
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตำ่�
	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่สำ�คัญ เนื่องจ�กบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ 
 28.2  มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน
   เนื่องจ�กเคร่ืองมือท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันเงินกู้ยืมมีอัตร�ดอกเบี้ย 
ใกลเ้คียงกับอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�
ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
   มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่�ยชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่�ย
มีคว�มรอบรู้ และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วิธีก�ร
กำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุด หรือกำ�หนดขึ้นโดย
ใช้เกณฑ์ก�รวัดมูลค่�ที่เหม�ะสม 

29. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งทุนที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 
0.70:1 (2559: 0.74:1) และเฉพ�ะ   บริษัทฯมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 0.48:1 (2559: 0.57:1) 

30. การอนุมัติงบการเงิน
 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2561






