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สวนที่  2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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11..  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  ประกอบดวยโรงพยาบาลในกลุม 3 โรงพยาบาล คือ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอร
เนช่ันแนล ออมนอย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม และ3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล 
สมุทรสาคร ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  ใหบริการดานการรักษาพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) 
ระดับทุติยภูมิ (Secondary) มีแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และมีความโดดเดนดานโรคกระดูกและขอ พรอม
เคร่ืองมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ลูกคาของโรงพยาบาล สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะของ
ลูกคา คือ 1) ลูกคาทั่วไป (Non-Capitation) และ 2) ลูกคาในโครงการเหมาจาย (Capitation) อันประกอบดวยลูกคา
โครงการประกันสังคม  ลูกคาโครงการประสุขภาพถวนหนา และลูกคาโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ใหบริการรักษาผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีการใหบริการผูปวยทุกสาขาโรค เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการเชน แผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ แผนกอายุรกรรม แผนกสูตินรีเวช          
แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม  แผนกจักษุ แผนกหู คอ จมูก แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกโรคผิวหนัง แผนกไต 
แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพ  แผนกระบบประสาท และศูนยความงาม เปนตน สําหรับการรักษาพยาบาลผูปวยใน    
กลุมโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผูปวยในจํานวน 520 เตียง โดยมีหองพักผูปวยหลายประเภท เชน 1) หองพักผูปวยประเภท
พิเศษเด่ียว ประกอบดวย หอง GRAND VIP  หอง VIP  หอง Deluxe และหอง Standard    2) หองพักผูปวยประเภทพิเศษคู             
3) หองพักผูปวยประเภทพิเศษ 4 เตียง    4) หองพักผูปวยประเภทรวม 8 เตียง    5) หองพักผูปวยหนัก (ICU) และ             
6) หองเด็กออน 

โรงพยาบาลแตละแหงมีจุดเดนในการใหบริการที่แตกตางกันไป ดังนี้ 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย มีการใหบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางหลายดาน เชน ศัลยกรรม   
ผานกลองครบวงจร ศัลยกรรมกระดูก  ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ ศัลยกรรมโรคหลอดเลือด  อายุรกรรมโรคหัวใจ        
อายุรกรรมโรคไตและศูนยไตเทียม  อายุรกรรมตอมไรทอ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร     
คลีนิคกุมารเวช  คลีนิคสูติ-นารีเวช ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ศูนยทันตกรรม  ศูนยตรวจสุขภาพ  ศูนยสุขภาพและความงาม
ไทย-ฟลอส  โดยมีหองผาตัดระบบ Positive Pressure ปราศจากเช้ือโรค ฝุนละออง และความช้ืน 100% ตามมาตรฐาน
ระดับสากล เปนโรงพยาบาลแรกของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดขางเคียงอาทิ นครปฐม ราชบุรี  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม มีคลินิคบริการครบถวนเชนเดียวกับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย  
และมีหองผาตัดแบบ Positive Pressure ปราศจากเช้ือโรค ฝุนละออง และความช้ืน 100 % ตามมาตรฐานระดับสากล  และ
มีความทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการ ศูนยพัฒนาการเด็ก ศูนยตรวจวิเคราะห        
ศูนยผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร iSKY ที่ มีช่ือเสียงที่สุดแหงหนึ่งระดับประเทศ ศูนยตรวจสุขภาพครบวงจร และ             
การใหบริการลูกคาตางชาติ โดยมีการทําการตลาดในประเทศตางๆทั้งในภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรกของประเทศและแหงเดียวใน    
จังหวัดสมุทรสาครที่ไดรับเลือกใหเขารวมโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว และโรงพยาบาลมีรายไดสวนใหญ      
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จากกลุมลูกคาดังกลาว เนื่องจากต้ังอยูในยานโรงงานที่มีลูกจางตางดาวอาศัยอยูอยางหนาแนน โดยมีศักยภาพบริการทุก
สาขาโรคเชนเดียวกับ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย  นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ยังมีคลินิกที่แมสอด 
จังหวัดตาก  เพื่อใหบริการแกลูกคาคนไทยและพมา 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยไดคัดเลือกรานคาที่เหมาะสม    
และตรงกับความตองการของลูกคาโรงพยาบาลมาเชาพื้นที่บริเวณอาคาร เชน ราน S&P และราน 7-11 ในขณะที่
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร ใหเชาพื้นที่ดานหนาโรงพยาบาลเปนตลาด เพื่อจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภค ทั้งสด และแหง โดยทําสัญญาเชาพื้นที่กับรานคาเหลานี้ระยะเวลา 1-3 ป 

 

1.1  วิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

ก. วิสัยทัศน 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล มีความมุงม่ันที่จะ 

ขอ 1. เปนโรงพยาบาลช้ันนํา ในระดับมาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีและอุปกรณการแพทยที่
ทันสมัย พรอมแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางทุกสาขา 

ขอ 2. ใหความสําคัญทั้งดานการรักษา การปองกัน การฟนฟู และพัฒนา ดานรางกาย จิตใจ 
และสติปญญา โดยใชหลักของเวชศาสตรการกีฬา 

ขอ 3. สงเสริมและบูรณาการ การแพทยแบบองครวมเพื่อชะลอวัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ขอ 4. ขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ขอ 5.  ใหบริการที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

   ข. เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

การดําเนินธุรกิจของกลุมโรงพยาบาลจะใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการแกผูปวยและ
ผูใชบริการเปนอันดับหนึ่ง และเนนการรักษาเฉพาะทางควบคูกับการปองกันโรค ภายใตสโลแกน     
“ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ” ( V care    V cure   V can) โดยมีเปาหมายการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้

ขอ 1.  พัฒนากลุมโรงพยาบาล ใหเปนหนึ่งใน กลุมโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําที่มีความพรอม
ดานการรักษาพยาบาลทุกสาขา โดยเนนดานอุบัติเหตุและโรคกระดูกและขอ เปนศูนยรักษาพยาบาล
เฉพาะโรค และพัฒนาสูความเปนตติยภูมิทางการแพทย (Tertiary Medical Care) ซ่ึงหมายรวมถึงการ
พัฒนาดานบุคลากร และเคร่ืองมือทางการแพทยใหมีความพรอมในการรักษาโรคที่มีความซับซอนย่ิงขึ้น 

ขอ 2.   สรางมาตรฐานการใหบริการที่มีคุณภาพและมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง ดวยคานิยม
วา “ลูกคาคือบุคคลสําคัญที่พนักงานทุกคนจะตองดูแลเอาใจใส เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาล การ
สงเสริมสุขภาพ การบริการดานตางๆ จากโรงพยาบาลอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ และทํา
ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด” 
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ขอ 3.   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกร และบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม 
โดยใหความสําคัญกับพนักงานของบริษัท ดวยการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและปรับปรุงองค
ความรูอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนจัดชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อใหพนักงานมีความรูสึก
เปนเจาของและมีความผูกพันกับโรงพยาบาล 

ขอ 4.   การพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหมีการเช่ือมโยง
และทํางานรวมกันระหวางทีมฝายบริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพในการรักษาพยาบาล โดยมุงเนนการประเมินและลดความเส่ียงในดานตางๆ เชน การบริหาร   
ยาและเวชระเบียน การแกไขขอรองเรียน การพยาบาล เปนตน เพื่อสราง Patient Safety Goal และ  
สรางความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ 

ขอ 5.   แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑเพิ่มเติม โดยเพิ่มจํานวนคลินิก
เฉพาะทาง และพัฒนาคลินิกเหลานั้นใหเปนศูนยเฉพาะทางแบบครบวงจร เพื่อขยายฐานลูกคาใน
ประเทศและตางประเทศ 

ขอ 6.   ใหความสําคัญและใสใจดูแลสังคมและชุมชนที่โรงพยาบาลต้ังอยู โดยสรางความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงการรักษาส่ิงแวดลอมในทุกๆดานอยางตอเนื่อง 

  

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
 

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยในชวง 3 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี ้

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล เปนประธานฝายการแพทยและการปฐมพยาบาลในงาน           
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และ พิธีเฉลิมพระกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช               
ทุกปต้ังแตป 2543 จนถึงปจจุบัน 

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ในป 2550 จนถึงปจจุบัน กับคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยคริสเตียนและวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเปนสถานที่ในการฝกงานของนักศึกษา
พยาบาลของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง ในป 2551 ไดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับคณะพยาบาล วิทยาลัยเซ็นหลุยส 
จนถึงปจจุบัน  ในการผลิตผูชวยพยาบาล (Practical Nurse, PN) สําหรับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และในป 2553 กลุม
โรงพยาบาลไดจัดทําบันทึกความเขาใจกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการใหเปนสถานที่ฝกอบรมภาคปฏิบัติของ 
นักศึกษาพยาบาล และมีการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการดานการพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ 

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เขารวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในป 2552 จนถึงปจจุบัน 

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ผานการรับรองจากกรมการประกันภัยใหเปนสถานพยาบาลในระบบ E-Claim 
(ระบบสินไหมอัตโนมัติ) ของบริษัทกลางเพื่อบริการผูประสบภัยจากรถ (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย และโรงพยาบาล
วิชัยเวชฯ หนองแขม ป 2550, โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ป 2552)จนถึงปจจุบัน 

 เขารวมโครงการ Happy Workplace กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในป 2552 

 ป 2553 รวมสมัครเขาโครงการ CSR กับสถาบันไทยพัฒน  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   4 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รวมลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง “โครงการเบิกจายตรงประเภทผูปวยใน
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน” ในป 2554 จนถึงปจจุบัน 

 ป 2554 กลุมโรงพยาบาลไดมีการปรับภาพลักษณเพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยการ 
เปล่ียนช่ือและโลโกจากกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย เปนกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล 

 ป 2555 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (SET) 

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม เปดบริการกลุมลูกคาตางชาติ พรอมเปดสํานักงาน             
ที่ซอย นานา 

 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับดีมาก ประจําป พ.ศ.2555 โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ป 2556 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ไดทํา MOU รวมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซ่ึงสนับสนุน
โครงการ “พัฒนานักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อมุงสูความเปนเลิศ” ระดับเยาวชนในการแขงขันระดับโลก และ        
ทําMOU รวมกับโรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด เพื่อสนับสนุกนักกีฬาแบดมินตัน 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ผานการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ทํา MOU รวมกับ บริษัท การแพทยบูรณาการ จํากัด เปดศูนยอณูพันธุศาสตร 
ในการตรวจสุขภาพดวยนวัตกรรมใหมลึกถึงระดับเซลล 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมีพัฒนาการของแตละบริษัทดังนี ้  
 

ป 2553 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย 

 ปรับภูมิสถาปตยเพื่อขยายศูนยสุขภาพและความงาม ไทย-ฟลอส เปนศูนยศัลยกรรมความงาม  
คลินิคผิวสวยหนาใส และ Medical spa 

 เพิ่มเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร CT Scan ระบบ Digital  

 เพิ่มเคร่ืองเอกซเรย General X- ray, Fluoroscopy เพิ่มอีก 1 เคร่ือง เพื่อรองรับผูปวยที่มากขึ้น 

 เพิ่มเคร่ือง Panoramic เพื่อเอกซเรยกระดูกใบหนา แบบ 180 องศา 

 เพิ่มเคร่ือง Mammogram เพื่อใหบริการเอกซเรยเตานม  

 ขยาย Unit ทันตกรรมเพือ่รองรับการเพิ่มขึ้นของผูปวย 

 ปรับภูมิสถาปตยทั้งหมดของหองผาตัดและพัฒนาระบบปรับอากาศในหองผาตัด เปนระบบ 
Positive pressure  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   5 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

 ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการ RVP e-claim Award ประเภทโรงพยาบาลเอกชน ป 2553 จาก
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

  

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ปรับปรุงสถานที่ในการใหบริการผูปวยนอกสําหรับผูประกันตน
และผูปวยฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

 ปรับปรุงและขยายสถานที่ใหบริการผูปวยนอกสําหรับผูประกันตนและผูปวยฉุกเฉิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ และการรักษาพยาบาล 

 ปรับปรุงขยายพื้นที่เพื่อจัดต้ังศูนยแล็ป และศูนยเอ็กซเรยคอมพิวเตอรเพื่อรองรับเคร่ืองมือที่เพิ่มขึ้น
และทันสมัยมากขึ้นเปนศูนยตรวจสุขภาพครบวงจร  

 ปรับปรุงอาคารสํานักงานในสวนของผูบริหารเพื่อเพิ่มสวนงานบริการที่ชัดเจนและครบวงจร 

 เพิ่มเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร CT Scan  ระบบ Digital  

 เพิ่มเคร่ืองเอกซเรย General X-ray  เพิ่มอีก 1 เคร่ือง เพื่อรองรับผูปวยที่มากขึ้น 

 เพิ่มเคร่ือง Mammogram เพื่อใหบริการเอกซเรยเตานม 
 

  

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ผานการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 

  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เขารวมบันทึกขอตกลงกับ สมาคมแนวรวมภาคธุกิจไทยตานภัย
เอดส  ดําเนินโครงการ TB and HIV / AIDS Prevention in the Workplace.  โครงการ HIV / AIDS 
Prevention  in  the  Workplace  Round 1  RCC  และโครงการยับย้ังการแพรระบาดวัณโรคและ
เอดสในกลุมประชากรที่ขาดโอกาสการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ของ Global  Fund 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานสากลการดูแลรักษาวัณโรคใน
โรงพยาบาลเอกชน โดยทีมประเมินจาก สํานักควบคุมโรคที4่ จังหวัดราชบุรีและสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร  ดวยคะแนนเต็ม   

 ปรับปรุงและเพิ่มหองแผนกหองตรวจผูปวยนอก โดยเพิ่มหองตรวจเปน 4 หองและขยายพื้นที่รอ
ตรวจใหกวางขวางมากย่ิงขึ้นเพื่อรองรับตอการใหบริการตอลูกคาทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้น 

 เพิ่มหองรับรอง เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชบริการและญาติ 

 เปดบริการศูนยตรวจสุขภาพ VIP เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูปวย โดยการใหบริการแบบ One 
Stop Service 

 เปดใหบริการศูนยสุขภาพแบบองครวม Holistic  Health  Center 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   6 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

 

ป 2554 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย 

 วันที่  22 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ค ร้ังที่  1/2554 ไดมีมติใหบริษัท                    
ศรี วิ ชัย เ วชวิ วัฒน  แปรสภาพจากบ ริษัท จํากัด  เปนบริษัทมหาชนจํา กัด  โดยใช ช่ื อว า               
“บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)” 

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯเขาถือหุนบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด เพื่อใชเปนสถานที่
ผลิตและฝกอบรมพนักงานผูชวยพยาบาล 

 วันที่ 12 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีมติใหบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน 
จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 350 ลานบาท เปน 535 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 185 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
จํานวน 50 ลานหุน และเพื่อเสนอขายแกประชาชนคร้ังแรก 135 ลานหุน 
 

  

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 
 ปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มการใหบริการศูนยทันตกรรมครบวงจร 

 โรงพยาบาลไดรับเหรียญกาชาดสมนาคุณจากสภากาชาดไทยจากการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  

 โรงพยาบาลไดรับรางวัลมุมการอานหนังสือจาก กศน.เขตหนองแขม เม่ือวันที่ 2 เมษายาน 2554 

 เพิ่มเคร่ือง Laparoscope เพื่อใหบริการผาตัดแผลเล็ก 

 เพิ่มเคร่ืองสลายไขมันดวยอัลตราซาวด  (VASER) 

 ผลงานนําเสนอเร่ือง “ANTIBIOTIC SMART USE ไดรับคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) ใหนําเสนอในงาน 12th  HA NATIONAL Forum   

 โรงพยาบาลไดรับรางวัลรองชนะเลิศ Best  Improvement Award  ซ่ึงแสดงถึงบริการอันดีเย่ียมแก
ลูกคาจาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.ประกันชีวิต   

 เปดใหบริการ ศูนยผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอรเพื่อความงาม  (iSKY) โดยทีมแพทยผูเช่ียวชาญ
ดานผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอรผิวหนังที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

  

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เปดบริการศูนยตรวจสุขภาพอินเตอร  เพื่อรองรับการใหบริการ
แกผูปวยแรงงานตางดาว 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร กําลังดําเนินการปรับปรุงหอผูปวย ICU เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ใหบริการแกผูปวย 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   7 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย (Laboratory Accreditation : LA)  จากสภาเทคนิคการแพทย โดย สภาเทคนิค
การแพทย เม่ือ วันที่ 27 เมษายน 2554 
 

 
ป 2555 

 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย 

 บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 

 ไดรับประกาศนียบัตร “E-Claim Awards 2012” จาก บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
จํากัด ในโอกาสที่ รพ.วิชัยเวชฯออมนอย มีการใชระบบสินไหมอัตโนมัติดีเดน ระดับจังหวัด
นครปฐม 

 ปรับปรุงอาคาร 2 ช้ัน 3 จากอาคารรับผูปวยประกันสังคม เปนอาคารรับผูปวยทั่วไปใหทันสมัย 
สามารถอํานวยความสะดวกใหผูปวยและญาติเนื่องจากปริมาณผูปวยทั่วไปขยายตัวสูงมากขึ้น 
(คาดวาจะเสร็จและเปดใหบริการไดในวันที่ 30 เมษายน 2556) 

 กอสรางอาคาร 4 ช้ัน เช่ือมตออาคาร 1 เพื่อขยายการบริการแผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก และ
แผนกผูปวยใน รองรับปริมาณผูปวยทั่วไปที่เพิ่มขึ้น  

 เพิ่มบริการดูแลรักษาพยาบาลที่บานในโครงการ Medical Care Delivery 
 

  

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

 ไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA)จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 

 ไดรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2551 สําหรับ
หองปฏิบัติการทางการแพทย  โดยสภาเทคนิคการแพทย เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2555 

 ไดรับประกาศนียบัตร  จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เร่ืองผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานสากลการดูแลรักษาวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชน ภายใตการสนับสนุนจากโครงการ
กองทุนโลก ดานวัณโรค เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 

 เปดบริการคลินิกเด็ก ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 เปดบริการคลินิกการแพทยชะลอวัย 

 เปดบริการคลินิกการกีฬาและการออกกําลังกาย 

 เปดบริการคลินิกฝงเข็ม 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   8 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

  ปรับภูมิทัศนภายในโรงพยาบาลและส่ิงอํานวยความสะดวกแกลูกคา 

 ปรับปรุงอาคารสถานที่ เชน แยกหอผูปวยเด็ก, สถานที่เพื่อเปดบริการศูนยไตเทียม 
 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร  ปรับปรุงเพื่อเปดใหบริการหอผูปวยพิเศษ ช้ัน 5  เพื่อรองรับ
ผูปวยพิเศษและผูปวย VIP 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร  มีการจัดซ้ือรถเอกซเรยเคล่ือนที่ ระบบดิจิตอล  เพื่อรองรับการ
ขยายงานตรวจสุขภาพในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกลเคียง 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร  เปดใหบริการคลินิคสาขาของโรงพยาบาล  คือ คลินิคเวชกรรม
วิชัยเวช  สินสาคร  บริเวณนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   เพื่อรองรับการ
ใหบริการผูปวยประกันสังคม 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  สมุทรสาคร  เปดใหบริการคลินิคสาขาของโรงพยาบาล  คือ  คลินิคเวชกรรม
วิชัยเวช  แมสอด  ณ  อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  เพื่อรองรับการใหบริการผูปวยตรวจสุขภาพ
แรงงานตางดาวและใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยทั่วไป 
 

 
ป 2556 

 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย 

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ไดทํา MOU รวมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซ่ึง
สนับสนุนโครงการ “พัฒนานักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อมุงสูความเปนเลิศ” ระดับเยาวชน
ในการแขงขันระดับโลก  

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล MOU รวมกับโรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด เพื่อ
สนับสนุกนักกีฬาแบดมินตัน 

 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รวมกับ มูลนิธิโรคขอในพระราชูปถัมภ จัดงาน     
“เดิน-ว่ิงการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ผานการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA)     
ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย เปดคลินิคศูนยผาตัดผานกลองทางนารีเวช ศัลยกรรมทั่วไป และ
ศัลยกรรมโรคกระดูกและขอ 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอยเปดคลินิคโรคหลอดเลือดและเสนเลือดขอด 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอยเปดคลินิคอุบัติเหตุทางการกีฬาและผาตัดผานกลอง 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   9 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 
 ไดรับประกาศนียบัตรเร่ืองการรายงานผลอยางตอเนื่อง ในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห 

ในสาขา เคมีคลินิก,โลหิตวิทยา,ธนาคารเลือด,จุลชีววิทยา,ภูมิคุมกันวิทยา,จุลทรรศนศาสตร     
จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เม่ือ      
วันที่  7 มกราคม 2556 

 ไดรับเกียรติบัตรบรรลุผลงานดีเดน ดานการใหความรวมมือเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบ  
มีสวนรวม โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เม่ือ             
วันที่  9 สิงหาคม 2556 

 ไดรับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม จากราชวิทยาลัย          
อายุรแพทยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2556 

 ปรับปรุงภูมิทัศนลานจอดรถใหเปนพื้นที่สีเขียว 
 

 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 
 จัดซ้ือรถเอ็กซเรยเพื่อขยายการใหบริการหนวยตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สําหรับบริษัท หางราน      

ทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 เปดบริการหอผูปวยพิเศษช้ัน 5 เพื่อรองรับผูปวย VIP 
 ใหบริการการเดินสํารวจโรงงาน (Walk thru Survey)  ดวยทีมแพทยอาชีวะเวชศาสตร 
 เปดบริการคลินิกโรคไตและศูนยฟอกเลือดดวยเคร่ืองลางไต 
 เปดบริการคลินิกเด็ก ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

 
รางวัลและเกียรติคุณดานคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 1. ผานการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร ไดผานการรับรอง
ระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 2 เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2556 

2. โรงพยาบาลในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนลทุกโรงพยาบาล ไดรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย จากสภาเทคนิคการแพทย 

3. โรงพยาบาลในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเน ช่ันแนลทุกโรงพยาบาล ไดผานการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย:  การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานไปทํางานตางประเทศ ต้ังแต    
วันที่ 16 ตุลาคม 2540 ถึงปจจุบัน 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

4. บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยูในระดับดีมาก ระหวางป พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2555 
 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

โครงสรางรวมการถือหุนของกลุมบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

 
รายละเอียดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

บริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
จํานวนเตียง พ้ืนที่ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  ออมนอย 

535,000,000 200 สมุทรสาคร 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด  
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 150,000,000 200 กรุงเทพฯ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด  
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 99,200,000 120 สมุทรสาคร 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด 

:โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
100,000 - สมุทรสาคร 

 

 
  

  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 535 ลานบาท 

  

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 99.2 ลานบาท 

 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัย
อาชีวศึกษา จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 0.1 ลานบาท 

94.94% 94.76% 99.98% 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท 
 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   11 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

22..  ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

โครงสรางรายได 

รายไดและกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับป 2554 –2556 (ตามโรงพยาบาล) 

โรงพยาบาล 
2554 2555 2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย         
: รายไดจากการขายและบริการ 428,339.07 40% 466,732.18  46% 522,577.22  47% 
: กําไรสุทธิ 31,550.88 58% 26,575.82  207% 58,828.74  83% 
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม             
: รายไดจากการขายและบริการ 357,770.11 34% 268,691.48  26% 300,790.84  27% 
: กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 38.42 0% (33,092.75 ) -258% (10,140.68)  -14% 
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร             
: รายไดจากการขายและบริการ 273,472.73 26% 287,701.08  28% 299,054.51  26% 
: กําไรสุทธิ 22,808.35 42% 19,331.92  151% 21,298.01  30% 
รวมรายไดกอนตัดรายการระหวางกัน 1,059,581.91 100% 1,023,124.74 100% 1,122,422.57 100% 
มูลคารายการระหวางกัน 12,066.29   14,413.23  -  15,739.19  -  
รวมรายไดหลังตัดรายการระหวางกัน 1,047,515.62   1,008,711.51  -  1,106,683.38  -  
รวมกําไรกอนตัดรายการระหวางกัน 54,397.65 100% 12,814.99  100% 71,055.73  100% 
มูลคารายการระหวางกัน 14,127.13   236.55  -  9,418.09  -  
รวมกําไรหลังตัดรายการระหวางกัน 40,173.62 -  12,578.44  -  61,637.64 -  

หมายเหตุ  :    บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด (บริษัทยอย) มีรายไดในป พ.ศ. 2556, ป พ.ศ. 2555 และป พ.ศ. 2554            
มีจํานวน 2.94 ลานบาท, 0.69 ลานบาท และ 0.65 ลานบาท ตามลําดับ ป พ.ศ.2556 กําไรสุทธิ จํานวน 1.07 ลานบาท 
ขณะท่ี ป พ.ศ. 2555 และป พ.ศ. 2554 ขาดทุนสุทธิ จํานวน 0.24 ลานบาทและ 0.16 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายได
ของบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด (บริษัทยอย) อยูในรายการรายไดอ่ืนๆ ในงบการเงินรวม 

รายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย เปรียบเทียบระหวางป 2554 – 2556 (ตามประเภทของลูกคา) 

โรงพยาบาล 
2554 2555 2556 

พันบาท % 
พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย         

รายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation:            
   - ประกันสังคม 182,113.52 17% 182,226.95 18%    208,567.18 19% 
   - ประกันสุขภาพถวนหนา - 0% - 0%                     -   0% 
   - ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว - 0% - 0%                     -   0% 
รวม รายได Capitation 182,113.52 17% 182,226.95 18%    208,567.18 19% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยนอก Non-Capitation 117,588.46 11% 135,377.27 13%                                                                                                                             147,129.67 13% 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   12 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

โรงพยาบาล 
2554 2555 2556 

พันบาท % 
พันบาท % พันบาท % 

รายไดจากการใหบริการผูปวยใน Non-Capitation 128,637.09 12% 149,127.96 15%    166,880.37 15% 
รวม รายได Non-Capitation 246,225.55 23% 284,505.23 28%   314,010.04 28% 

รวมรายไดจากการใหบริการ 428,339.07 40% 466,732.18 46%   522,577.22 47% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม           

รายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation:            
   - ประกันสังคม 161,124.16 15% 445.78 0%    3.06 0% 
   - ประกันสุขภาพถวนหนา 6,662.75 1% 1,635.82 0%  1,185.89 0% 
   - ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว -  0% - 0% -   0% 
รวม รายได Capitation 167,786.91 16% 2,081.60 0%        1,188.95 0% 

รายไดจากการใหบริการผูปวยนอก Non-Capitation 85,871.00 8% 133,060.90 13% 137,789.48 12% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยใน Non-Capitation 104,112.20 10% 133,548.98 13%  161,812.41 14% 
รวม รายได Non-Capitation 189,983.20 18% 266,609.88 26%   299,601.89 27% 

รวมรายไดจากการใหบริการ 357,770.11 34% 268,691.48 26%    300,790.84 27% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร           

รายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation:            

   - ประกันสังคม 37,608.38 4% 51,039.62 5%  64,643.80 6% 
   - ประกันสุขภาพถวนหนา 18,565.15 2% 22,971.56 2%  24,650.37 2% 
   - ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 69,862.62 7% 33,929.01 3% 9,290.23 1% 
รวม รายได Capitation 126,036.15 12% 107,940.19 11%      98,584.40 9% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยนอก Non-Capitation 113,324.52 11% 144,723.70 14%  162,608.92 14% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยใน Non-Capitation 34,112.06 3% 35,037.19 3% 37,861.19 3% 
รวม รายได Non-Capitation 147,436.58 14% 179,760.89 18%   200,470.11 18% 

รวมรายไดจากการใหบริการ 273,472.73 26% 287,701.08 28%    299,054.51 26% 

รวมรายไดจากการใหบริการกอนหักรายการ 
ระหวางกัน 1,059,581.91 100% 1,023,124.74 100% 1,122,422.57 100% 

หักรายการระหวางกัน 12,066.29  14,413.23       15,739.19   

รายไดจากการใหบริการของ 
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

1,047,515.62  1,008,711.51  1,106,683.38   

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม ไดปรับกลยุทธมุงขยายตลาดกลุมลูกคาท่ัวไป และยกเลิกการรับ 
ผูปวยประกันสังคม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เปนตนมา ขณะท่ีโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออม
นอย    และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร มีรายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation และ 
Non-Capitation โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย เปนคูสัญญากับรัฐเฉพาะในโครงการ



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   13 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

ประกันสังคม ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร เปนคูสัญญากับรัฐในโครงการ
ประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพถวนหนา และโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ณ 28 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในรูปของกลุมโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในกลุม 3 โรงพยาบาล 
และมีสัญญาการใหบริการกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกวา (Supra Contractor)     11 โรงพยาบาล เพื่อการสงตอผูปวย
ตามความเหมาะสมในแตละกรณี และมีคลินิกเครือขายประกันสังคม 20 แหง  สําหรับการใหบริการเบื้องตนแกผูปวย
ประกันสังคม ทําใหบริษัทฯสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายขอบเขตการใหบริการแก
ประชาชนไดอยางครอบคลุมมากขึ้น  

กลุมโรงพยาบาลใหบริการลูกคา 2 กลุมหลักคือ 1) กลุมลูกคาทั่วไป ซ่ึงจายคารักษาพยาบาลตามการ      
รักษาจริง ไดแกกลุมลูกคาเงินสด กลุมลูกคาประกันชีวิต กลุมลูกคากองทุนเงินทดแทน กลุมลูกคาบริษัทคูสัญญา กลุมลูกคา
สิทธิพรบ. และอื่นๆ      2) กลุมลูกคาเหมาจายตามโครงการภาครัฐ ไดแกกลุมลูกคากองทุนประกันสังคม กลุมลูกคา
โครงการประกันสุขภาพถวนหนา และกลุมลูกคาโครงการประกันสุขภาพตางดาว  

2.1.1 บริการทางการแพทย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล มีความมุงม่ันที่จะใหบริการ
รักษาพยาบาลทุกสาขาโรค ดวยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาโรคทุกสาขา  ดังนี้  

 ศูนยศัลยกรรมกระดูกและขอ    ศูนยโรคเตานม  

 ศูนยศัลยกรรมผานกลองครบวงจร    คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ 

 ศูนยสุขภาพแมและเด็กครบวงจร    คลินิกหู คอ จมูก 

 ศูนยทันตกรรมครบวงจร     คลินิกอายุระบบประสาท  

 ศูนยผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร  iSKY   คลินิกตา      

 คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและตอมไรทอ   ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 ศูนยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ   ศูนยตรวจสุขภาพ 

 ศูนยโรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผานกลองทางนรีเวช  คลินิกอายุรกรรมทั่วไป 

 คลินิกอายุรกรรมโรคไตและศูนยไตเทียม   คลินิกการแพทยชะลอวัย 

 ศูนยสุขภาพและความงามไทย-ฟลอส   คลินิกการกีฬาและการออกกําลังกาย 

 คลินิคโรคหลอดเลือดและเสนเลือดขอด 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   14 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

จํานวนเตียงที่ใหบริการแกผูปวยใน 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  มีเตียงรองรับการใหบริการผูปวยใน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ดังนี ้

 
โรงพยาบาล 

ผูปวยใน 

จํานวนเตียง 
จดทะเบียน 

จํานวนเตียง
ใหบริการจริง 

ราคาหอง 
(บาทตอคืน) 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย 200 137 400 - 3,900 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 200 79 1,200 - 4,200 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 120 111 520 - 3,800 

รวม 520 327 400 – 4.200 

หมายเหต ุ: ราคาคาหองท่ีแสดงเปนราคาสูงสุดและต่ําสุด โดยราคาต่ําสุดเปนราคาของหองประเภทเตียงรวม สวนราคา
สูงสุดเปนหอง VIP 

2.1.2 ศูนยฝกอบรมพนักงานผูชวยพยาบาล โดยโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ไดเขาลงทุนเปนผูถือหุนใหญในบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
จํากัด เพื่อใชเปนสถานที่ผลิต ฝกสอนและพัฒนาบุคลากรสําหรับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปนหลัก โดยมุงเนนการผลิต
พนักงานผูชวยพยาบาล ซ่ึงมีหนาที่ดูแลคนไขในระดับเบื้องตน เชน การดูแลสุขอนามัยเบื้องตน โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
มีสวนสําคัญในการผลิตบุคลากรพนักงานผูชวยพยาบาลแกกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล    ซ่ึงมีสวนชวย    
ในการลดปญหาขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรดอยคุณภาพ โดยใชระยะเวลาเรียน 6 เดือน และไดรับการรับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นไดทําความตกลงรวมกับ วิทยาลัยเซนตหลุยสในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร    
ผูชวยพยาบาล โดยไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล โดยในป 2556 โรงเรียนผลิตบุคลากรเปนพนักงานผูชวยพยาบาล
เพื่อไปทํางานในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รุน 27 จํานวน 12 คน และ รุน 28 จํานวน 18 คน สําหรับการ
ผลิตผูชวยพยาบาล ตามความรวมมือกับวิทยาลัยเซนตหลุยส รุน 4 จํานวน 41 คน และ รุน 5 จํานวน 41 คน เพื่อพัฒนา
บุคคลกรของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ใหมีศักยภาพในการดูแลผูปวยและผูรับบริการสูงขึ้น 

2.1.3 งานบริการสนับสนุนทางการแพทย 

   แผนกเวชระเบียน    แผนกรังสีวินิจฉัย 

   แผนกกายภาพบําบัด    แผนกตรวจวิเคราะห 

   แผนกโภชนาการ    แผนกยานพาหนะ 

 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   15 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

2.2 การตลาดและการแขงขัน 

2.2.1 กลยุทธทางการตลาด ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายและกลยุทธทางการตลาดดังนี ้

 เนนกลุมลูกคาที่มีประกันใหมากขึ้น ซ่ึงเปนกลุมลูกคาที่ มีประกันสุขภาพและประกันการเจ็บปวยจาก  
อุบัติเหตุไดแก บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งลักษณะบุคคลและกลุม  นอกจากนั้นจะเปนกลุมบริษัท
คูสัญญา ไดแก องคกร หนวยงาน หรือสถานประกอบการตางๆ 

 มุงเนนการใหบริการที่ประทับใจ โดยไดดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรใหแกพนักงานทุกระดับ เพื่อ            
ยกมาตรฐานคุณภาพการใหบริการแกผูรับบริการอันจะสงผลใหเกิดความประทับใจ 

 ควบคุมและ/หรือลดคาใชจายในดานดําเนินงาน ขณะที่ยังคงรักษาและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ทุกๆดาน ทั้งดานการรักษาพยาบาลและการบริการ 

 เนนการจัดกิจกรรมใหมากขึ้นเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ ซ่ึงเนนการจัดกิจกรรมรวมกับองคกรภายนอก เชน 
หนวยงานราชการ  สถานศึกษา และองคกรเอกชนตางๆ เปนตน 

 เนนการประชาสัมพันธ โดยการเสริมสรางภาพลักษณใหโรงพยาบาลในดานการชวยเหลือสังคม  เชน การเปน
ประธานฝายการแพทยและการปฐมพยาบาลในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และ                      
พิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ทุกปต้ังแตป 2543 จนถึงปจจุบัน 

  โดยการรวมมือกับองคกรตางๆ ในการออกหนวยแพทยเคล่ือนที่  ใหความรูเก่ียวกับคุณภาพ เปนตน เพื่อเปน
การเผยแพรช่ือเสียงและภาพพจนของโรงพยาบาล โดยผานทางส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ 
เปนตน 

 การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม และผูเก่ียวของทุกภาคสวน (Stakeholder)  

2.2.2 การดําเนินธุรกิจในรูปแบบกลุมโรงพยาบาลและการมีเครือขายดานการรักษาพยาบาล 

    บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินการในรูปแบบกลุมโรงพยาบาล ประกอบดวย 3 โรงพยาบาล  มีขอบเขตการ
ใหบริการครอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถสงผูปวยระหวางกัน  หากมีความจําเปนตองอาศัยแพทย
เฉพาะทางที่เช่ียวชาญ หรือเคร่ืองมือทางการแพทยที่ยากตอการขนยาย 

  โรงพยาบาลในกลุมวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ทําสัญญาเปนโรงพยาบาลเครือขายของกันและกันเพื่อการ  
สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล หากแพทยผูรักษาพิจารณาวามีความเหมาะสม โดยมีการคิดอัตราคาบริการในอัตรา   
พิเศษตามที่ไดระบุไวในขอตกลง กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังรับผูปวยที่ถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ทําใหกลุม
โรงพยาบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น และทําใหเกิดความคุมทุนจากขนาด (Economies of Scale) ในการใชอุปกรณทางการแพทย
ตางๆของโรงพยาบาลดวย 

 กลุมโรงพยาบาลมีสัญญากับคลินิกเครือขายประกันสังคม 20 แหง เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลขั้นตนกับ
ผูใชบริการ และหากมีความจําเปน จึงจะสงตอผูปวยเพื่อเขารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในกลุมตอไป สัญญา



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   16 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

ดังกลาวทําใหผูปวยมีทางเลือกมากขึ้น และทําใหกลุมโรงพยาบาลสามารถลดตนทุนการใหบริการและจัดสรรทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ในการดําเนินงานศูนยกูชีพและปองกันอุบัติเหตุ กลุมโรงพยาบาลทําการประสานงานกับหนวยกูชีพตางๆ 
เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุจราจรและประสบภัยตางๆ นอกจากนี้บริษัทยังจัดต้ังโครงการจิตอาสา    
มอเตอรไซคกูชีพ โดยจัดอบรมใหความรูเร่ืองการแจงเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน   
ใหกับผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง   ทําใหบริษัทมีโอกาสในการใหบริการรักษาพยาบาลกับผูประสบอุบัติเหตุมากขึ้น โดย         
ในป 2557 มีโครงการขยายขีดความสามารถของทีมงานจิตอาสา เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนอีกดวย 

2.2.3  ลักษณะและที่มาของรายไดที่มีความหลากหลาย จากลูกคาทั่วไปและลูกคาโครงการภาครัฐ 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไป และรายไดประจําจากโครงการกองทุนประกันสังคม 
(ยกเวนโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม)  โครงการประกันสุขภาพถวนหนา และโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 
(โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร) กลุมลูกคาตามโครงการของภาครัฐทําใหกลุมโรงพยาบาลมีรายไดที่
คอนขางแนนอนและไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจนอย เพราะโครงการเหลานี้มีหนวยงานของรัฐ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเพื่อเปนสวัสดิการแกประชาชน  

กลุมลูกคาตามโครงการภาครัฐ ซ่ึงเปนกลุมรายไดเหมาจาย ราคาจึงถูกกําหนดโดยนโยบายของรัฐ การบริหาร
รายไดในสวนนี้ จึงใชการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และใชนโยบายเชิงรุกในการสงเสริมสุขภาพผูประกันตน เพื่อให
ผูประกันตนดูแลสุขภาพตนเอง ทําใหอัตราการมาใชบริการรักษาพยาบาลลดลง 

จํานวนผูประกันตนในแตละโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2555 

จํานวนผูประกันตน 
รพ. วิชัยเวชฯ 

ออมนอย 
รพ. วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  
สมุทรสาคร 

รวม 

โครงการประกันสังคม 84,451 - 28,081 112,532 

โครงการประกันสุขภาพถวนหนา - - 8,231 8,231 

โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว - - 10,804 10,804 
 

 จํานวนผูประกันตนในแตละโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2556 

จํานวนผูประกันตน 
รพ. วิชัยเวชฯ 

ออมนอย 
รพ. วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  
สมุทรสาคร 

รวม 

โครงการประกันสังคม 84,875 - 34,713 119,588 

โครงการประกันสุขภาพถวนหนา - - 7,997 7,997 

โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว - - 10,078 10,078 
       *จํานวนลูกคาตามโครงการประกันสังคมลดลงเน่ืองจาก รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม ไมรับโครงการประกันสังคม  
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   17 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

 จํานวนผูปวย Non-Capitation แยกตามประเภทผูปวยในและผูปวยนอกตอวันของบริษัทฯและบริษัทยอย ป 
2555 (หนวย: คนตอวัน) 

จํานวนผูรับบริการ 
รพ. วิชัยเวชฯ 

ออมนอย 
รพ. วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  
สมุทรสาคร 

รวม 

ผูปวยนอก 293 256 148 702 

ผูปวยใน (ครองเตียง) 41 33 13 87 

 จํานวนผูปวย Non-Capitation แยกตามประเภทผูปวยในและผูปวยนอกตอวันของบริษัทฯและบริษัทยอย ป 
2556 (หนวย: คนตอวัน) 

จํานวนผูรับบริการ 
รพ. วิชัยเวชฯ 

ออมนอย 

รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ  
สมุทรสาคร 

รวม 

ผูปวยนอก 305 249 125 679 

ผูปวยใน (ครองเตียง) 46 35 12 93 
      * จํานวนผูปวยท่ัวไปมีจํานวนมากขึ้น ท้ังจํานวนผูปวยนอกและผูปวยใน ตามนโยบายของบริษัทท่ีจะเพ่ิมลูกคากลุมน้ี 

2.2.4   การเนนการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทยที่เช่ียวชาญและเครื่องมือที่ครบครัน 
ทันสมัยในอัตราคาบริการที่แขงขันไดในตลาด 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ใหความสําคัญในการสรรหาคณะแพทยผูเช่ียวชาญทั้งในสวน        
ของแพทยประจํา และแพทยที่ปรึกษา ที่มีความรู ประสบการณ และความชํานาญเฉพาะทางในแตละสาขา อีกทั้งยังมี
พยาบาลและเจาหนาที่ที่มีความรู ความเช่ียวชาญในแตละสายงาน เพื่อสรางประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการแก
ผูใชบริการ โดยในสวนของการสรรหาคณะแพทย จะผานความสัมพันธของคณะแพทยผูบริหารของโรงพยาบาล และใน   
สวนของพยาบาล  จะสรรหาจากนักศึกษาพยาบาลที่มาฝกงานที่โรงพยาบาลตามโครงการ MOU และวิทยาลัยพยาบาล
ตางๆ ภายใตขอตกลง เชน  

       ขอตกลงกับวิทยาลัยเซ็นตหลุยสเพื่อใหพนักงานผูชวยพยาบาล (Nurse Aid) ไดศึกษาตอในระดับผูชวย
พยาบาล (Practical Nurse) โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเซนตหลุยส  

 ขอตกลงกับวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ และ
เปนสถานที่ฝกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและการฝกงานกอนเรียนจบ 

ขอตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ และเปน
สถานที่ฝกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและการฝกงานกอนเรียนจบ 

 ขอตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการสงเสริมการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ   การดูแลสุขภาพ
ของ บุคลากร และนักศึกษา และรับนักศึกษาฝกงานที่โรงพยาบาลเปนเวลา 1 เทอม ในปการศึกษาสุดทาย ทําใหกลุม
โรงพยาบาลสามารถดึงดูดนักศึกษามารวมงานภายหลังจากจบการศึกษา  

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทยอย) ผลิตบุคลากรประเภทพนักงานผูชวยพยาบาลที่มีคุณภาพใหกับ
กลุมโรงพยาบาล ภายใตหลักสูตร 6 เดือน ซ่ึงสอนโดยคณาจารยผูเช่ียวชาญและมีประสบการณสูงในสายงานที่เก่ียวของ 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   18 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

 กลุมโรงพยาบาล มีนโยบายใหพนักงานของโรงพยาบาลทุกคนไดรับการฝกอบรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การใหบริการไดทันกับความตองการของผูรับบริการ   โดยกําหนดใหพนักงานทุกคนตองผานการฝกอบรมไมตํ่ากวา 20 
ช่ัวโมง / คน / ป   โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย 

 จํานวนบุคลากรทางการแพทยของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

จํานวนบุคลากรทางการแพทย รพ. วิชัยเวชฯ 
ออมนอย 

รพ. วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร 

รวม 

 แพทยประจํา 29 15 16 60 

 แพทยท่ีปรึกษา/แพทยนอกเวลา 38 94 50 182 

 ทันตแพทย 14 1 1 16 

 พยาบาลประจํา 71 68 38 177 

 พยาบาลนอกเวลา  34 5 7 46 

 ผูชวยพยาบาล (PN) 37 31 43 111 

 พนักงานผูชวยพยาบาล (NA) 84 31 31 146 

 เภสัชกร 9 7 5 21 

 นักรังสีเทคนิค 3 3 2 8 

 นักกายภาพ 3 4 2 9 

 เจาหนาท่ีเทคนิคการแพทย 6 7 4 17 

พนักงานท่ัวไป 255 180 219 654 

รวม 583 446 418 1447 

        

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

2.3.1 การจัดหาบุคลากรทางการแพทย 

ในการดําเนินกิจการของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล  ถือวา คณะแพทย พยาบาล บุคลากร เปน
ทรัพยากรหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยโรงพยาบาลมีนโยบายในการสรรหาคณะแพทย พยาบาล บุคลากร ที่มีความรู ความ
เช่ียวชาญในแตละสาขาในการใหบริการแกผูใชบริการ ในสวนของการสรรหาคณะแพทย จะผานความสัมพันธของ
คณะแพทยผูบริหารของโรงพยาบาลซ่ึงบางทานเปนอดีตอาจารยแพทยของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และเปน
ผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลรัฐบาลมากอน จึงทําใหมีเครือขายแพทยที่มีความสามารถสูงอยางกวางขวางและสามารถ
เชิญชวนบุคลากรดังกลาวเขามารวมงานกับโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ในสวนของพยาบาลจะสรรหาผานทางวิทยาลัย
พยาบาลตางๆ ผานความสัมพันธของคณะแพทยผูบริหาร และผานการใหทุนนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ กลุม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังไดมีการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อเปน
สถาบันฝกนักศึกษาพยาบาล และเพื่อการแลกเปล่ียนทางวิชาการรวมกันดวย ในสวนของพนักงานผูชวยพยาบาล         
กลุมโรงพยาบาลไดคัดเลือกผูจบหลักสูตรจากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทยอย) เขาทํางานกับโรงพยาบาลภายใน
กลุมตอไป  
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2.3.2 การจัดหายาและเวชภัณฑ 

การจัดหายาและเวชภัณฑถือเปนวัตถุดิบและตนทุนหลักของโรงพยาบาล ผูใชสินคาจะเปนผูกําหนดความตองการ
สินคาในใบขอซ้ือสินคา โดยระบุรายการ ประเภท ปริมาณ และเง่ือนไขอื่นๆ เชน ระยะเวลาที่ตองการสินคา โดยในการ
พิจารณาอนุมัติการนํายาแตละชนิดเขามาใชในโรงพยาบาลนั้น จะมีการประชุมรวมกันของคณะกรรมการเภสัชกรรม      
และการบําบัด ซ่ึงประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร ฝายจัดซ้ือและผูมีสวนเก่ียวของกับการใชยา โดยหลังจากไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด คณะกรรมการจัดซ้ือกลางจะทําการพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง   
ในดานคุณภาพ ราคา (ซ่ึงบริษัทฯไดจัดทําราคากลางยาและเวชภัณฑ) ปริมาณ และความนาเช่ือถือของผูแทนจําหนาย    
แตละราย กอนดําเนินการส่ังซ้ือ  

ที่ผานมา โรงพยาบาลจะจัดซ้ือยาและเวชภัณฑผานผูแทนจําหนายยาภายในประเทศ   ในปจจุบันกลุม
โรงพยาบาลไดทําการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑบางประเภทรวมกับโรงพยาบาลพันธมิตร โดยมีนโยบายที่จะมอบหมายใหฝาย
จัดซ้ือกลางของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทําหนาที่รับผิดชอบอยางเต็มรูปแบบตอไปในอนาคต เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง
ของกลุมโรงพยาบาลในการส่ังซ้ือ   ทั้งนี ้ บริษัทฯมีการบริหารระบบสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยใชระบบเอกสารและ
ระบบคอมพิวเตอร ในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดเก็บสินคาคงคลังแตละประเภทไวในสถานที่ 
ที่เหมาะสมสําหรับสินคาคงคลังประเภทนั้นๆ ทั้งในดานอุณหภูมิ แสงแดด และความช้ืน เพื่อรักษาอายุการใชงานและ
คุณภาพของยาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูปวย รวมทั้งมีการทําฉลากสีตางๆ เพื่อใหสะดวกในการพิจารณาเร่ืองวัน
หมดอายุ  

2.3.3 การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 

การจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทยแตละชนิดนั้น คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทยจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม
ของเคร่ืองมือ จากนั้นเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทยใหใชเคร่ืองมือดังกลาวในโรงพยาบาล 
คณะกรรมการจัดซ้ือจะพิจารณาเปรียบเทียบทั้งในดานคุณภาพ ราคา การบริการจัดสง การบริการหลังการขาย และความ
นาเช่ือถือของผูแทนจําหนายแตละราย กอนดําเนินการส่ังซ้ือ โดยที่ผานมา จะพิจารณาจัดซ้ือจากในประเทศและ
ตางประเทศโดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศทั้งหมด  

บริษัทฯใหความสําคัญกับการบํารุงรักษาทรัพยสินโดยเฉพาะทรัพยสินที่มีมูลคาสูง เชน เคร่ืองมือแพทย ตาม
ระยะเวลาเพื่อใหเคร่ืองมือตางๆ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและพรอมใชงาน อนึ่ง บริษัทฯไดจัดใหกลุม
โรงพยาบาลมีความพรอมในการรักษาพยาบาล โดยการจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทยที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สูง โดยมีการซ้ือและจัดหาเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร CT Scan ระบบ Digital, เคร่ืองเอกซเรย General X- ray 
Fluoroscope   เคร่ือง Panoramic เพื่อเอกซเรยกระดูกใบหนา แบบ 180 องศา เคร่ือง Mammogram สําหรับเอกซเรยเพื่อ
ตรวจหาโรคที่เก่ียวกับเตานม  Unit ทันตกรรมเพิ่มเติม และเคร่ืองอัลตราซาวดสําหรับแผนกสูตินรีเวช เปนตน 
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33..  ปจจัยความเส่ียงปจจัยความเส่ียง  

บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจภายใตการกํากับดูแล ของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (Risk 
management Committee) เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริการจัดการความเส่ียงและติดตามประเมินผลรวมทั้ง
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เพื่อลดความเส่ียง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก มีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ และควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการความเส่ียง
ใหทันตอสถานการณ และแนวโนมการเปล่ียนแปลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

1.  ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพ่ิมสูงข้ึน 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา  นอกจากการแขงขันกับ
โรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันกับบริษัทแลว บริษัทยังตองแขงขันกับโรงพยาบาลเอกชนระดับลาง  และ
โรงพยาบาลภาครัฐที่เร่ิมขยายการบริการนอกเวลาในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลา  นอกจากนี้ในระยะเวลาที่ผานมา
ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐมีการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและคาดวาจะยังคงดําเนินตอไปทั้งในระยะใกลและระยะกลาง  บริษัทจึงตองมี
การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการทางการแพทย รวมถึงการจัดหาอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยเพื่อขยายฐาน
ลูกคา บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากการแขงขันที่สูงขึ้นดังกลาว และเพื่อคงความสามารถในการแขงขัน บริษัทอาจ
ตองลงทุนเพิ่มเติมอยางมีนัยสําคัญในเทคโนโลยีและอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยที่ทันสมัยรวมทั้งการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและรองรับการใหบริการทางการแพทยของบริษัท 

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนที่ไมสามารถรักษาบุคลากรทางการแพทยหรือผูบริหารสําคัญไวได 

ปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยโดยการผลิตบุคลากร
ทางการแพทยตองพึ่งพาภาครัฐเปนหลัก และทีผ่านมาจํานวนบุคลากรทางการแพทยก็ไมเพียงพอตอความตองการทํา
ใหบริษัทตองแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทยที่มีความชํานาญซ่ึงอาจสงผล
ตอตนทุนในการดําเนินงานของบริษัท 

อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล เปนเครือขายโรงพยาบาลขนาดกลางและ
มีการสนับสนุนงบประมาณในดานการศึกษาและวิจัยใหแกบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่องเพื่อเปนการเพิ่มความ
ชํานาญเฉพาะทางและเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแพทยในดานตางๆ อีกทั้งบริษัทยังมี
มาตรการในการกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่นในกลุมธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน  

3. ความเสี่ยงจากการถูกเรียกคาเสียหายหรือถูกฟองรอง 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเปนการใหบริการดานการแพทยซ่ึงเก่ียวเนื่องถึงชีวิตและสุขภาพของ
ผูรับบริการ บริษัทและโรงพยาบาลในเครือขายของบริษัทจึงมีความเส่ียงในการถูกเรียกรองคาเสียหาย หรือถูกฟองรอง
โดยผูรับบริการทางการแพทยซ่ึงอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียงและความเช่ือม่ันของผูรับบริการที่มีตอบริษัทและ
โรงพยาบาลในเครือขาย นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  ซ่ึงกําหนดระบบวิธีพิจารณา
คดีที่เอื้อตอการใชสิทธิ์เรียกรองของผูบริโภค  กลาวคือ ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการแกไขเยียวยาดวย
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ความรวดเร็วโดยคุมครองสิทธิ์ของผูบริโภคที่จะใชสิทธิทางศาลซ่ึงทําใหมีแนวโนมวาผูประกอบการในธุรกิจนี้อาจถูก
ฟองรองหรือเรียกคาเสียหายจากการบริการทางการแพทยโดยผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อปองกันปญหาการฟองรองดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแพทยหรือคณะแพทยจะทําการ             
ตรวจรักษาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อกําหนดแผนการรักษาของผูปวยแตละรายที่เหมาะสม รวมถึงการประเมิน  
ความเส่ียง ขอดี – ขอเสียจากการรักษาแตละแนวทางเพื่อใหผูปวยหรือญาติของผูปวยรับทราบขอมูล และในกรณีที่
จําเปนตองผาตัดรักษา โรงพยาบาลกําหนดใหผูปวยเซ็นยินยอมใหรักษาตามอาการของโรคกอนดําเนินการ อีกทั ้ง
บริษัทยังมีแผนกลูกคาสัมพันธทําหนาที่รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมาใชบริการ โดยมีคณะกรรมการ              
ความเส่ียงรวมพิจารณา วิเคราะหประเมินสถานการณและดําเนินการแกไขปองกัน 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบตางๆ ที่ใชกับบริษัทในอนาคต 

การประกาศใชกฎหมายหรือกฎระเบียบใหมรวมถึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุขซ่ึงเปนกฎหมายที่มุงคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและมีเปาหมายเพื ่อ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผูเสียหายในเวลาอันรวดเร็วโดยไมตองพิสูจนความรับผิด   รวมทั้งการกําหนดใหมี
การจัดต้ังกองทุนคุมครองผู เ สียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อใชจายเปนเงินชดเชยใหแกผูเ สียหาย                  
ซ่ึงสถานพยาบาลมีหนาที่ตองจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวตามหลักเกณฑวิธีการและอัตราตามที่คณะกรรมการ
คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกําหนด  ดังนั้นบริษัทไมอาจรับรองไดวาการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
ตางๆ หรือการประกาศใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการกําหนดนโยบายใหมที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

อยางไรก็ตามบริษัทและโรงพยาบาลเครือขายของบริษัทไดดําเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) โดยดําเนินการและปฏิบัติตามแนวทางภายใตระบบ HA ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการดูแล
คุณภาพการรักษาผูปวย การกํากับดูแลความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมรวมถึงครอบคลุมความเส่ียงในดานตางๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงความเส่ียงเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล  ซ่ึงเปนการควบคุมความเส่ียง
จากการรักษาพยาบาล (Clinical Risk) ที่มีความรัดกุมกําหนดใหมีหนวยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑและระเบียบที่เก่ียวของกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม (Compliance Monitoring) ซ่ึงการดําเนินการตางๆ
ดังกลาวอาจชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพและส่ิงแวดลอมได 

5. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผูจัดจําหนายผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ 

ปจจัยที่มีความสําคัญมากประการหนึ่งสําหรับการใหบริการรักษาพยาบาลคือการจัดหาและมีไวซ่ึงผลิตภัณฑ
ยาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับการใหบริการ ซ่ึงบริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ                 
รายใหญในประเทศไทยมีจํานวนไมมาก บริษัทไดส่ังซ้ือผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑจากผูจัดจําหนายรายใหญ                       
จํานวน 5 ราย บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพาผูจัดจําหนายผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
อํานาจตอรองหรือตนทุนการดําเนินงานของบริษัทและอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจฐานะ
การเงินผลการดําเนินงานและโอกาสทางธรุกิจของบริษัท 

บริษัทจัดจําหนายสวนใหญเปนเพียงตัวแทนจําหนายเทานั้นไมไดเปนผูผลิต ซ่ึงบริษัทสามารถที่จะ             
ส่ังซ้ือยาจากผูผลิตโดยตรงได  หรือ จากบริษัทจัดจําหนายรายอื่นๆ แทน 
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แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   22 ปจจัยความเส่ียง 
   

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล 

เนื่องจากการใหบริการการรักษาพยาบาลของบริษัทเปนการใหบริการกอนการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
บริษัทจึงมีความเส่ียงในการที่อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลจากผูปวยไดครบตามจํานวน อยางไรก็
ตามบริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล เชน ใน
กรณีที่การรักษาพยาบาลมีแนวโนมที่จะมีคาใชจายสูง (และมิไดเปนกรณีฉุกเฉิน) บริษัทจะประเมินราคาคาใชจาย
สําหรับการรักษาพยาบาลเพื่อใหผูรับผิดชอบคาใชจายทราบถึงคารักษาพยาบาลโดยประมาณและชําระเงินมัดจํากอน
การรักษาและการทยอยชําระคารักษาพยาบาล (สําหรับกรณีที่เปนผูปวยที่รับผิดชอบคารักษาพยาบาลดวยตนเอง) 
ตลอดจนการกําหนดนโยบายในการใหเครดิตการชําระคารักษาพยาบาลแกบริษัทคูสัญญาอยางระมัดระวังโดยจะมี
การวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคูสัญญากอน พรอมทั้งทบทวนผลการติดตอของบริษัทดังกลาวอยาง
สมํ่าเสมอจึงทําใหบริษัทมีความเส่ียงตํ่าเก่ียวกับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล 

7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับโครงสรางกลุมบริษัทฯ  

กลุมบริษัทฯ มีการเขาทํารายการระหวางกันหลายรายการ ซ่ึงรายการดังกลาวเปนรายการที่เก่ียวของกับบริษัท
ที่เก่ียวโยงกันโดยมีผูบริหาร กรรมการ ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจรวมกันกับกลุมบริษัทฯ  (เรียกรวมวา “กลุมที่มีความ
เก่ียวโยงกัน”)   ปจจุบันการเขาทํารายการระหวางกลุมบริษัทฯ กับกลุมที่มีความเก่ียวโยงกันนั้น สวนใหญเปนรายการ
ที่เก่ียวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ เปนสําคัญ อาทิเชน การใหบริการ การกูยืมระหวางกัน เปนตน  

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว และดําเนินมาตรการปองกันความเส่ียง          
โดยไดกําหนดแนวทางในการพิจารณาถึงความจําเปนในการเขาทํารายการระหวางกัน และมีนโยบายในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เปนธรรม และโปรงใส  สําหรับการเขาทํารายการระหวางกันทุกรายการ รวมทั้งมีการกําหนดราคา
และเง่ือนไขของรายการระหวางกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่กลุมบริษัทฯ จะได รับเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอกที่มีลักษณะรายการเทียบเทากัน   นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับอื่นใดที่เก่ียวของ เพื่อใหม่ันใจไดวาการเขาทํารายการระหวางกันจะเปนไปอยางถูกตองและโปรงใส เชน  การ
ประเมินราคาทรัพยสินโดยผูประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผูถือหุนในการเขาทํารายการดังกลาวแลวแตกรณี เปนตน ทั้งนี้ จากการที่กลุมบริษัทฯ ดําเนินนโยบายที่เก่ียวของกับ
รายการระหวางกันดังกลาวมาอยางตอเนื่อง จึงทําใหทุกฝายม่ันใจไดวา กลุมบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงที่
เก่ียวของกับโครงสรางกลุมบริษัทฯ ไดอยางมีนัยสําคัญ 

 
 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   23 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
   

44..  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 มีรายละเอียดดังนี ้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  และบริษัทยอย มีทรัพยสินที่เปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ในการประกอบธุรกิจ  ซ่ึงมี
มูลคาทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดดังนี ้

 

ทรัพยสิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาสุทธิทางบัญชี 
(ลานบาท) ภาระผูกพัน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

ท่ีดินและอาคาร       
1. ท่ีดิน (เน้ือท่ี 31-2-38 ไร) ตั้งอยูบนถนนเพชรเกษม 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เจาของ 286.13 ภาระค้ําประกันวงเงินกู 230 ลานบาท 

วงเงินค้ําประกัน15 ลานบาท และ          
วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 20 ลานบาท 2. อาคารโรงพยาบาล 7 ช้ัน  เจาของ  

3. อาคารโรงพยาบาล 3 ช้ัน  เจาของ 70.47 
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เจาของ 24.16 ไมม ี
อุปกรณสํานักงาน เครื่องตกแตง เครื่องใชสํานักงาน เจาของ 13.84 ไมม ี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ ระหวางกอสรางหรือ      
ติดตั้ง 

เจาของ 38.32 ไมม ี

ยานพาหนะ เจาของ 4.81 
มูลคาสุทธิ 2.58 ลานบาท มีภาระผูกพัน

ตามสัญญาเชาการเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ 437.73 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด (บริษัทยอย) 

ท่ีดินและอาคาร      

1. อาคาร 3 ท้ังหมด 4 ช้ัน (พ้ืนท่ี 3,510.50 ตร.ม.) เจาของ  
ภาระค้ําประกันวงเงินกู 120 ลานบาท 

2. สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 31.14 
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เจาของ 21.99 ไมม ี
    
อุปกรณสํานักงาน เครื่องตกแตง เครื่องใชสํานักงาน เจาของ 23.49 ไมม ี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ ระหวางกอสรางหรือ             
ติดตั้ง 

เจาของ 0.39 ไมม ี

ยานพาหนะ เจาของ 1.62 
มูลคาสุทธิ 0.9 ลานบาท มีภาระผูกพัน

ตามสัญญาเชาการเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ 78.63 
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แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   24 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
   

ทรัพยสิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาสุทธิทางบัญชี 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด (บริษัทยอย) 

ท่ีดินและอาคาร      
1. ท่ีดิน (เน้ือท่ี 4-0-22 ไร) ตั้งอยูบนถนนเศรษฐกิจ 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร) 

เจาของ 53.69 

 

2. อาคารโรงพยาบาล 7 ช้ัน และสวนเพ่ิมเติม        
(พ้ืนท่ี 11,182.10 ตร.ม.) 

เจาของ 37.70 

เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เจาของ 17.64 ไมม ี
    
อุปกรณสํานักงาน เครื่องตกแตง เครื่องใชสํานักงาน เจาของ 10.43 ไมม ี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ ระหวางกอสรางหรือ             
ติดตั้ง 

เจาของ 0.10 ไมม ี

ยานพาหนะ  5.58 มูลคาสุทธิ 2 ลานบาท มีภาระในการจาย
ชําระตามสัญญาเชาการเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ 125.14 

รวมบริษัทฯและบริษัทยอย 641.51 
 

สิทธิการเชา 

ทรัพยสิน คูสัญญา ระยะเวลาการเชา/ป
ท่ีส้ินสุดสัญญา 

มูลคาสุทธ.ิ 
ทางบัญช ี
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน เน้ือท่ี 7 ไร 63 ตารางวา 
(2,863 ตารางวา) 
*มูลคา 63,830,585.00 บาท มูลคาการ
เชา 2,072,913 บาท 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด            
กับ นายวิชัย จิตกลา 

24 ป ส้ินสุด ม.ค. 78 0.48 

ใชเปนหลักประกัน       
ในการจดจํานอง     

วงเงินกู 120 ลานบาท 
2.  อาคารบนพ้ืนท่ีเชา 
 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด             
กับ นายวิชัย จิตกลา 

24 ป ส้ินสุด ม.ค. 78 139.22 

รวม สิทธิการเชา 139.70 
 

หมายเหตุ:  เมื่อสัญญาเชาหมดลงในป 2578 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด ไดรับสิทธิจากเจาของท่ีดิน ในการซ้ือท่ีดินตามท่ีระบุไวใน
สัญญาเชา ในราคาท่ีจะตกลงกันในภายหลัง และไดรับสิทธิในการตอสัญญาเชา โดยจะตองแจงกับผูใหเชากอนสัญญาจะ
ครบกําหนดเปนเวลา 1 ป โดยจะตองเจรจาตอรองคาเชาสําหรับสัญญาท่ีตออายุใหมอีกครั้ง 

 

 

 

ค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ ของ บริษัท             
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน บริษัท สายวิชัยพัฒนา 
และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน และวงเงิน
เบิกเกินบัญชี (OD) รวม 127 ลานบาท 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   25 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
   

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ทรัพยสิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
มูลคาสุทธิทางบัญชี 

(ลานบาท) ภาระผูกพัน 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด 

ท่ีดินและอาคาร       

1.  ท่ีดิน (เน้ือท่ี 1-2-52 ไร) ตั้งอยูบนถนนเศรษฐกิจ  
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เจาของ 22.84 ค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ ของ บริษัท          

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน บริษัท สายวิชัย
พัฒนา และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน 

วงเงิน  127 ลานบาท 
2.  อาคารตลาดหนาโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร  

เจาของ 0.61 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ 23.45 
 

ใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ 

ใบอนุญาต หนวยงานท่ีเปนผูอนุญาต ผูรับอนุญาต เงื่อนไข 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

ใบอนุญาตใหประกอบกิจการ                 
สถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยม ี

ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
นายแพทยพงษศักดิ์ วัฒนา 

ตออายุประมาณทุกๆ 2 ป 
เปนผูดําเนินการ 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด 

ใบอนุญาตใหประกอบกิจการ                  
สถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด 
มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยม ี

ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
ร.ศ. ดร. นพ. วิชัย วนดุรงควรรณ 

ตออายุประมาณทุกๆ 2 ป 
เปนผูดําเนินการ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด 

ใบอนุญาตใหประกอบกิจการ                      
สถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด 
มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยม ี

ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
นายแพทยมงคล วณิชภักดีเดชา 

ตออายุประมาณทุกๆ 2 ป 
เปนผูดําเนินการ 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด 

ใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา /1  
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด 
โดยม ี

 
ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ 

เปนผูดําเนินการ 
/1  ร.ศ. ดร. นพ. วิชัย วนดุรงควรรณ ไดโอนใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ใหกับ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด แลว
ในเดือนพฤศจิกายน 2554  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   26 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
   

ใบอนุญาตที่ เ ก่ียวของกับการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                         
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตใหดําเนินการ               
สถานพยาบาล หากผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเปนนิติบุคคล ดังในกรณีของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร เน ช่ันแนล การขออนุญาตจะตองมีการระบุ ช่ือของผู แทนของนิติบุคคลในใบอนุญาตประกอบกิจการ                     
สถานพยาบาล และระบุผูดําเนินการในใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ทั้งนี้ ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
สามารถเปล่ียนตัวผูดําเนินการสถานพยาบาลไดโดยการจัดหาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามกําหนด และย่ืนคําขอและหลักฐาน
ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

นโยบายลูกหนี้การคา 

กลุมโรงพยาบาลมีนโยบายลูกหนี้การคาแบงออกเปน 3 ประเภทตามลักษณะของลูกคา คือ 
1.  ลูกคาคูสัญญาและบริษัทประกัน มีการกําหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 60 วัน 
2.  ลูกคาภาครัฐและกองทุนทดแทน ยกเวนโครงการประกันสังคม มีการกําหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 120 วัน 
3.  ลูกคาประกันสังคมและลูกคาที่มีคาใชจายสูง มีการกําหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 180 วัน 
สําหรับการคิดคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญนั้น จะพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 1 ปนับจากวันที่เกินกําหนดชําระ โดย

จะมีการวิเคราะหในแตละรายการวามีโอกาสที่หนี้จะสูญหรือไม จากนั้นจึงทําการบันทึกลงบัญชีตอไป สวนการ ตัดหนี้สูญ
นั้น ผูจัดการฝายการเงินจะดําเนินการติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แลวจึงแจงประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายการเงิน (CFO) 
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได CFO จะเสนอตอประธาน
เจาหนาที่บริหาร (CEO) เพื่อขออนุมัติตัดจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ตอไป 

 

เครื่องหมายการคา 

กลุมโรงพยาบาลดําเนินการจดทะเบียนตราโลโก กับกรมทรัพย สินทางปญญา กระทรวงพ าณิชย                               
โดยโลโกดังกลาวเปนทรัพยสินของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯไดย่ืนขอจดทะเบียนต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2554 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยฯ ไดแก บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด  (มูลคา
รวมตามวิธีราคาทุน 142.13 ลานบาท) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด (มูลคารวมตามวิธีราคาทุน 94.18  ลานบาท) และ
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด (มูลคารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯไดบันทึกมูลคาเงินลงทุน
ระยะยาวในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน รวมจํานวน  236.41 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยตอสินทรัพย
รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ประมาณรอยละ 28.26 

 

บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยที่ ดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับธุรกิจโรงพยาบาล โดยจะ
พิจารณาเขารวมลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 เพื่อใหมีอํานาจควบคุมดูแลในการบริหารงานและกําหนดนโยบายโดยจะสง
กรรมการเขาไปเปนตัวแทนในบริษัทยอยในจํานวนมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด และหากบริษัทยอยมี
การดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ บริษัทยอยจะตองมาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   27 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
   

กอน โดยองคประกอบในการตัดสินใจลงทุนนั้นจะขึ้นอยูกับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ, ชวงเวลาที่เหมาะสม, ความพรอม
ของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจที่ เอื้ออํานวยดวย ทั้งนี้  การเขาลงทุนในบริษัทยอยจะตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 

นอกจากนี้  บ ริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในบริษัทรวมที่ มีความเ ช่ือมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ                            
และมีศักยภาพในการสรางผลกําไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ หรือ
อาจเปนธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) หรือสามารถสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับบริษัทฯ ซ่ึงชวยสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯใหมีความครบวงจรมากขึ้น โดยการลงทุนในบริษัทรวมนั้น บริษัทฯ มีความตองการที่จะสง
ตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทดังกลาว ซ่ึงบริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน
ระหวางบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯอาจเปนกรรมการ ผูบริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆซ่ึงมีคุณสมบัติและประสบการณ
เหมาะสมในธุรกิจดังกลาว  
 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   28 ขอพิพาททางกฏหมาย 
   

55..  ขอพิพาททางกฎหมายขอพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทฯไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทฯ เกิน
กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยาง
มีนัยสําคัญ 
 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   29   ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
   

66..  ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่นขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น  

6.1 ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ    ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตช่ือ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
   อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย 

สถานที่ตั้ง    74/5 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 

โทรศัพท    (+662) 431-0070   และสายดวน 1792 
โทรสาร     (+662) 431-1404 
Website     www.vichaivej.com  
Email      bod@vichaivej.com 
จํานวนเตียง    200  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท   0107554000062 

 ทุนจดทะเบียน    535,000,000     บาท    
 ทุนชําระแลว    535,000,000     บาท          
 แบงเปนหุนสามัญ   จํานวน     535,000,000   หุน       
 มูลคาที่ตราไว    หุนละ       1      บาท 
 
ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย   

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด ( บริษัทยอย ) 

ประเภทธุรกิจ    ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตช่ือ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม 

สถานที่ตั้ง    456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท    (+662) 441-6999 
โทรสาร     (+662) 421-1784 
Website     www.vichaivej.com 
Email     nongkhaem@vichaivej.com 
จํานวนเตียง    200  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท   0105530047130 
ทุนจดทะเบียน    150, 000,000   บาท 
ทุนชําระแลว    150, 000,000   บาท 
แบงเปนหุนสามัญ   จํานวน    30,000,000 หุน         
มูลคาที่ตราไว    หุนละ      5        บาท 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   30   ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
   

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด ( บริษัทยอย ) 

ประเภทธุรกิจ    ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตช่ือ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร 

สถานที่ตั้ง    93/256  ส่ีแยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลทาทราย  
      อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

โทรศัพท    (+6634) 826-708-29 
โทรสาร     (+6634) 826-706 
Website     www.vichaivej.com 
Email     samutsakhon@vichaivej.com 
จํานวนเตียง    120  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท   0105537019778 
ทุนจดทะเบียน    99,200,000   บาท 

 ทุนชําระแลว    99,200,000   บาท              
 แบงเปนหุนสามัญ   จํานวน    19,840,000   หุน   
 มูลคาที่ตราไว    หุนละ      5    บาท 

 
 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด( บริษัทยอย ) 

ประเภทธุรกิจ    ดําเนินกิจการโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากรดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
สถานที่ตั้ง    74/5 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน  

จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
โทรศัพท    (+662) 431-0070 ตอ 1703 
โทรสาร     (+662) 813-4510 
Website     www.srivichai.ac.th  
Email     teacher@srivichai.ac.th 
เลขทะเบียนบริษัท   0745553005535 
ทุนจดทะเบียน    100,000  บาท 

 ทุนชําระแลว    100,000   บาท    
 แบงเปนหุนสามัญ   จํานวน    20,000    หุน   
 มูลคาที่ตราไว    หุนละ     5     บาท 

 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ    หนาท่ี   31   ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
   

 
ขอมูลอางอิงอ่ืน 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย    บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
      ช้ัน 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
      62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
      โทรศัพท  02-229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
 

ผูสอบบัญชี     บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
(ช่ือเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 

      ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
      คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
      โทรศัพท 02-264-0777 
      โทรสาร  02-264-0789-90  
 
6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 

 -ไมมี- 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ    หนาท่ี   32   ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
   

77..  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุนขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน  

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

ทุนจดทะเบียน  : 535 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 535 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

 

ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน 

: 

 

: 

535 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 535 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)   

7.2 โครงสรางผูถือหุน  

โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่  16 ธันวาคม พ.ศ.2556  

ราช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมวนดุรงควรรณ 341,935,013 63.91 
 - ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงควรรณ 188,514,023 35.24 
 - พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 26,250,000 4.91 
 - พญ.พัฎ โรจนมหามงคล 26,250,000 4.91 
 - น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงควรรณ 26,250,000 4.91 
 - นพ.บวรรัฐ วนดุรงควรรณ 69,995,600 13.08 
 - รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงควรรณ 4,492,800 0.84 
 - ทันตแพทย สมศักด์ิ โอภาเจริญสุข 64,700 0.01 
 - น.ส.วิลัดดา วนดุรงควรรณ 64,000 0.01 
 - ดร.วิชา วนดุรงควรรณ 53,890 0.01 

2 นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 19,929,700 3.73 
3 กลุม  วิจิตรแสงรัตน 14,365,000 2.69 

 - นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน 13,500,000 2.52 
 - นางสาววรรณลักษณ  วิจิตรแสงรัตน 20,000 0.003 
 - นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน 845,000 0.16 

4 นายพรหมมาตร  ชายสิม 11,000,000 2.06 
5 น.ส.สมบูรณ  ธรรมเถกิงกิจ 7,000,000 1.31 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ    หนาท่ี   33   ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
   

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

6 นางสุณีย  จอยจํารัส 4,931,700 0.92 
7 นายคณิศร  อุนแสงจันทร 4,601,700 0.86 

8 กลุมวงศไวศยวรรณ 4,005,000 0.75 
 - นายไพลักษณ  วงศไวศยวรรณ 4,000,000 0.75 
 - นางสาวพรรณิภา วงศไวศยวรรณ 5,000 0.001 

9 นางขันทอง  อุดมมหันติสุข 4,000,000 0.75 
10 นางสาวเพชรรัตน  วลีฤกษทรัพย 3,550,000 0.66 

รวม 415,318,113 77.63 
11 ผูถือหุนรายอื่นๆ 119,681,887 22.37 

รวมทั้งสิ้น          535,000,000               100.00  

หมายเหต:ุ  ที่มา บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

7.3 หลักทรัพยอ่ืน          
 -ไมมี- 
 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
หักสํารองตางๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ตาม การจายเงินปน
ผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆที่บริษัทฯผูกพันอยู รวมทั้ง
ขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตดวย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให
จายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

บริษัทยอยทั้งสามของบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยู
กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆที่บริษัทยอยทั้งสามผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทาง
กฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตดวย 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ    หนาท่ี   34   โครงสรางการจัดการ 
   

88..  โครงสรางการจัดการโครงสรางการจัดการ  

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอยอีก 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ และผูบริหารของบริษัทฯประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของ โดยโครงสรางการบริหารงานของ
บริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี ้

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ  รายช่ือ               ตําแหนง 

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย      วนดุรงควรรณ  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.พญ.สายสุณี       วนดุรงควรรณ  รองประธานกรรมการ 

3. น.พ.พงษศักด์ิ       วัฒนา   กรรมการ 

4. น.พ.มงคล       วณิชภักดีเดชา  กรรมการ 

5. นางสาววิลาวรรณ     วนดุรงควรรณ  กรรมการ 

6. นายวิระ                    มาวิจักขณ  ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ 

7. นายสุรินทร       เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. นพ.ปราชญ      บุณยวงศวิโรจน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9. นายวิสุทธิ์       มนตริวัต   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

             โดยมี ดร.รัชฏา ฟองธนกิจ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นายวิชัย  วนดุรงควรรณ  นางสายสุณี  วนดุรงควรรณ  นายมงคล  วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือ
รวมกับ นายพงษศักด์ิ  วัฒนา  รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายมงคล  วณิชภักดีเดชา  ลงลายมือ
ช่ือรวมกับ นายวิชัย  วนดุรงควรรณ หรือ นางสายสุณี  วนดุรงควรรณ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอจํากัดอํานาจ - ไมมี- 
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วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา 
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซ่ึงกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯและบริษัทยอย ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยสรุปอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ไดดังนี ้

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯและบริษัทยอยเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในเร่ืองที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน 
เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติจากที่ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายสินทรัพยที่สําคัญ
ตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆกําหนด เปนตน 

2. ทบทวนและใหความเห็นชอบเร่ืองที่มีสาระสําคัญ ไดแก นโยบาย แผนงานและงบประมาณการลงทุนใน
โครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป โครงสรางการบริหาร อํานาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ การ
ทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน หนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจและช่ือเสียงของ
บริษัทฯและบริษัทยอย การจายเงินปนผลระหวางกาล รวมถึงรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือที่
กฎหมายกําหนด 

3. กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

4. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบคุคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงประกาศ 
ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้ง
พิจารณาอนุมัติแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย 

5. พิจารณาแตงต้ังและกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย ดังตอไปนี ้

- จัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆตามความเหมาะสมและความจําเปน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เปนตน 
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- พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงใน
องคประกอบของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดมีการแตงต้ังขึ้น 

6. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม รวมถึงปฏิบัติตอผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสีย อยางเปนธรรม 

7. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยให
ความสําคัญตอสัดสวนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯดวย 

8. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการเพียงพอที่จะทําให
สามารถปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ 

9. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เก่ียวกับการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ
และบริษัทยอยกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตองและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

10. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการที่มีอํานาจเซ็นผูกพันบริษัทฯและบริษัทยอยได 

11. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหความเห็นชอบตอการเปล่ียนแปลง
นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทยอย 

12. อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้
กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดของ
บริษัทฯหรือบริษัทยอย ใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

12.1 เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

12.2 การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน 

13. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวงที่ทํา
ใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 
หรือมีผลประโยชนอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯหรือบริษัทยอย รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุนในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย 
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของในเร่ืองดังกลาว 
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8.2 ผูบริหาร (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทฯมีผูบริหาร (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)    
จํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ  รายช่ือ        ตําแหนง 

1. ผศ.พญ.สายสุณี     วนดุรงควรรณ  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นพ.พงษศักด์ิ          วัฒนา   รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นพ.มงคล               วณิชภักดีเดชา  รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

4. นางสาววิลาวรรณ   วนดุรงควรรณ   รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. นายศักดา               ต้ังจิตวัฒนากร  รักษาการ รองประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และ  

       ประธานเจาหนาที่การเงิน  

6. น.ส.สายพิณ           ไพรสิงห   ผูจัดการฝายการบัญชีและการเงิน 

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานแสดงไวในเอกสารแนบ 1)  
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Director 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Committee 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
Nomination and Remuneration Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
Chief Executive Officer 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจ 
Business Development Office 

ผูอํานวยการสํานักงานจัดซ้ือ-จัดจาง 
Procurement Group Office 

ผูอํานวยการใหญโรงพยาบาล 
Hospital Director 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน 
Chief Financial Officer 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
Deputy Chief Executive Officer 

ผูอํานวยการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Office 

ผูอํานวยการ ฝายการแพทย 
Medical Director 

ผูอํานวยการ ฝายการบริหาร 
Administration Director 

ฝายการแพทย 
Medical Department 

ฝายการพยาบาล 
Nurse Department 

ฝายการสนับสนุนแพทย 
Clinical Support Department 

ฝายเภสัชกรรม 
 Pharmacy Department 

ฝายทรัพยากรบุคคล 
 Human Resources Department 

ฝายบัญชีการเงิน 
 Financial Accounting Department 

ฝายอาคารสถานท่ี 
 Building Department 

ฝายปฏิบัติการ 
 Operation Department 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Committee 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริษัทไดมี
มติแตงต้ัง ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ  ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 เพื่อทําหนาที่ดูแลและ
ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับหลักเกณฑและกฎหมายตางๆที่คณะกรรมการและผูบริหารตองทราบ 
ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมดังกลาว รวมทั้งการทําหนาที่จัดทําและเก็บรักษาเอกสารที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน  รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําปของคณะกรรมการ (แบบ 56-2) และการเก็บรักษารายงาน
การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ตลอดจนมีหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เพื่อใหเลขานุการบริษัทสามารถปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด บริษัทจึงสนับสนุนใหเขารวมประชุม อบรมหลักสูตรตางๆ ดังนี้  หลักสูตรผูปฏิบัติงานดาน
เลขานุการบริษัท (FPCS), Company Secretary Program (CSP), Board Reporting Program (BRP), Risk 
Management Workshop    

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ก ) คาตอบแทนกรรมการบริษัท (ระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น) 

ในป พ.ศ.2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการจายคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมใหแกกรรมการแตละทาน ดังนี ้

 
กรรมการ 

คาตอบแทน ป พ.ศ.2556 (บาท) 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการ 

บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการ 

บจ. สายวิชัยพัฒนา 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการ 

บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 

รวม 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ 140,000 30,000 24,000 - 194,000 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ 97,500 22,500 18,000 - 138,000 
นพ.พงษศักดิ์ วัฒนา 60,000 - - - 60,000 
นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ 78,000 6,000 - - 84,000 
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 60,000 - 8,000 - 68,000 

นายวิระ มาวิจักขณ 84,000 - - 150,000 234,000 
นายสุรินทร เปรมอมรกิจ 72,000 - - 84,000 156,000 
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กรรมการ 

คาตอบแทน ป พ.ศ.2556 (บาท) 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการ 

บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการ 

บจ. สายวิชัยพัฒนา 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการ 

บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน 

เบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 

รวม 

นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน 72,000 - - 83,400 155,400 
นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต 72,000 - - 90,000 162,000 

รวม 735,500 58,500 50,000 407,400 1,251,400 
* สวนท่ีเหลือหลังหักคาเบ้ียประชุมประจําป พ.ศ. 2556 รวมกันแลวไมเกินวงเงิน 5,000,000 บาท ใหประธานกรรมการบริษัทฯ เปน     
ผูพิจารณาจายคาตอบแทนอ่ืนๆ 
 

ข) คาตอบแทนผูบริหาร (ระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น)  

ในป พ.ศ.2555 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารอง เล้ียงชีพ 
และคาตอบแทนอื่น ใหแกบุคคลที่เปนผูบริหาร (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯจํานวน
ทั้งส้ิน 7 ทาน (รวมทั้งคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหาร  2  ทานที่ ลาออกในชวงตนป พ.ศ.2555 และคาตอบแทนที่จายใหแก
ผูบริหารทานที่เขามาแทนผูบริหาร ที่ลาออกดังกลาว โดยที่ผูบริหารทานใหมดังกลาวไดเร่ิมทํางานในระหวางป พ.ศ.2555) 
เปนเงินจํานวนรวมกันทั้งส้ิน  29,367,480 บาท (โดยคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
คาตอบแทนอื่นถือเปนคาใชจายในการบริหาร)  

ในป พ.ศ. 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารอง เล้ียงชีพ 
และคาตอบแทนอื่น ใหแกบุคคลที่เปนผูบริหาร (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯจํานวน
ทั้งส้ิน 5 ทาน เปนเงินจํานวนรวมกันทั้งส้ิน 27,553,510 บาท (โดยคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ และคาตอบแทนอื่นถือเปนคาใชจายในการบริหาร) 

8.4.2 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดใหคาตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษาพยาบาลและตัดชุดสูทใหแกผูบริหาร 

8.4.3      การประชุมคณะกรรมการ  

     บริษัทไดมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทลวงหนาตลอดป  โดยจัดใหมีการประชุมทุกเดือน  เพื่อให
กรรมการบริษัททุกทานทราบกําหนดการประชุมลวงหนา  และสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกคร้ัง  โดยใน
การประชุมจะมีการกําหนดวาระการประชุมตาง ๆ ไวลวงหนา  และมีวาระสืบเนื่อง  เพื่อติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย
ไว  ซ่ึงเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ  เพื่อให
กรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม 

     ทั้งนี้ การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานสามารถสรุปไดดังนี ้

รายช่ือกรรมการ 
การเขารวมประชุม/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 

ป พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ 13/13 14/14 
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รายช่ือกรรมการ 
การเขารวมประชุม/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 

ป พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ 13/13 13/14 

3. น.พ.พงษศักดิ์ วัฒนา 13/13 12/14 

4. น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา 11/13 12/14 

5. นายวิระ มาวิจักขณ 13/13 14/14 

6. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ 12/13 12/14 

7. นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน 10/13 12/14 

8. นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต 12/13 12/14 

9. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ ** 5/5 13/14 

**นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ แทนวาระของ นพ.สุรพล โลหสิริวัฒน 
ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

     8.4.3  การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร      
 ปจจุบันบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของ
กรรมการอยางเปนธรรม  และเหมาะสมกับภาระหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่
มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกันสําหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงนั้น  บริษัทไดจัดใหมีการพิจารณา
คาตอบแทนที่เหมาะสม  ผานกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทและฝายทรัพยากรบุคคล
กําหนดไวสําหรับผูบริหารในแตละระดับ  โดยเช่ือมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละทาน 

8.5 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯและ
บริษัทยอย) จํานวน 1,447 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ      

จํานวนบุคลากร 
รพ. วิชัยเวชฯ 

ออมนอย 
รพ. วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร 

รวม(คน) 

 แพทยประจํา 29 15 16 60 

 แพทยท่ีปรึกษา/แพทยนอกเวลา 38 94 50 182 

 ทันตแพทย 14 1 1 16 

 พยาบาลประจํา 71 68 38 177 

 พยาบาลนอกเวลา  34 5 7 46 

 ผูชวยพยาบาล (PN) 37 31 43 111 
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จํานวนบุคลากร 
รพ. วิชัยเวชฯ 

ออมนอย 
รพ. วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

รพ. วิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร 

รวม(คน) 

 พนักงานผูชวยพยาบาล (NA) 84 31 31 146 

 เภสัชกร 9 7 5 21 

 นักรังสีเทคนิค 3 3 2 8 

 นักกายภาพ 3 4 2 9 

 เจาหนาท่ีเทคนิคการแพทย 6 7 4 17 

พนักงานท่ัวไป 255 180 219 654 
รวม 583 446 418 1447 

 

 คาตอบแทนพนักงาน 
ในป พ.ศ.2556 บริษัทฯและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารของบริษัท

ฯและบริษัทยอย) รวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 346 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงิน
ประกันสังคม โบนัส และอื่นๆ  

 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงาน ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 กับ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจ
ใหพนักงานทํางานกับบริษัทฯและบริษัทยอยในระยะยาว    อนึ่ง บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการเปล่ียนผูจัดการกองทุน
สํารองเล้ียงชีพจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด เปนบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนลแอสชัวรันส 
จํากัด โดยบริษัทฯไดลงนาม แตงต้ัง บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนลแอสชัวรันส จํากัด ใหบริหารกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ของบริษัทฯและบริษัทยอย เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554  

 คาตอบแทนอื่น 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดใหคาตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษาพยาบาลและตัดเคร่ืองแบบและชุดสูท

ใหแกพนักงาน 

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ  โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่ มีความรู
ความสามารถใหทํางานกับบริษัทฯในระยะยาว และมีความกาวหนาในอาชีพ  บริษัทฯไดจัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ 
นอกจากนั้นในการจัดฝกอบรมยังใหความสําคัญกับความตองการในการฝกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแตละฝาย และจะ
คํานึงถึงการจัดการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับมาตราฐานวิชาชีพของงานในแตละสายวิชาชีพ โดยจะมีการฝกอบรมใน
หลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสําหรับพนักงานทั่วไปและผูบริหาร 
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99..  การกํากับดูแลกิจการการกํากับดูแลกิจการ  

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 เพื่อใหองคกรมีโครงสราง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การเคารพในสิทธิ
ความเทาเทียมกันของผูถือหุนและมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย การมีคณะกรรมการและผูบริหารที่มีวิสัยทัศน
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ รวมทั้งมีการจัดระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ เพื่อใหบริษัทมีความ
โปรงใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได  

 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด(มหาชน) คร้ังที่  
12/2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เห็นสมควรใหมีการทบทวนปรับปรุงแกไขนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดย
ยกเลิกประกาศ ฉบับ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 และใหใช นโยบาย การกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับนี้แทน โดยแบงออกเปน 5 
หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนและการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิในเร่ืองตางๆ 

 1.1 บริษัทใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไดแก 

  1.1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน  

  1.1.2 สิทธิการไดรับสวนแบงกําไรในรูปเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน 

  1.1.3 สิทธิในการรับซ้ือหุนคืนโดยบริษัท 

 1.2 บริษัทนําเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

 1.3 บริษัทนําเสนอนโยบายและหลักเกณฑในการพิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑการใหคาตอบแทนสําหรับกรรมการ
แตละตําแหนงเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน ในการเสนอวาระคาตอบแทนกรรมการ นอกเหนือจากการนําเสนอถึง
จํานวนเงินคาตอบแทน 

 1.4 การพิจารณาแตงต้ังกรรมการ บริษัทเสนอช่ือกรรมการและประวัติของกรรมการทุกคนใหผูถือหุนลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 1.5 บริษัทเปดเผยช่ือผูตรวจสอบ การนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนไวในรายงานการประชุมผูถือหุน 

 1.6 บริษัทจัดสรรเวลาและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามตอคณะกรรมการใน
เร่ืองที่เก่ียวของบริษัท โดยใหผูถือหุนเสนอช่ือกรรมการ และวาระที่ตองการนําเขาที่ประชุมหรือคําถามที่ตองการใหตอบในที่
ประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี และในกรณีการกําหนดสัดสวนของการถือหุนของผูมีสิทธิเสนอวาระ 
กําหนดสัดสวนไมนอยกวา 5% 
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 1.7 การจัดทําหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  

  1.7.1 ระเบียบวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการ แสดงช่ือพรอมแนบประวัติยอของกรรมการที่จะเสนอ
แตงต้ังโดยมีช่ือ-นามสกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทํางาน, จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนง, หลักเกณฑ, วิธีสรรหา, 
ประเภทของกรรมการที่เสนอ เชน กรรมการอิสระ และในกรณีการเสนอช่ือกรรมการเดิม ที่กลับเขาดํารงตําเหนงใหม จะมี
ขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา และจํานวนวาระที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท 

  1.7.2 ระเบียบวาระแตงต้ังผูสอบบัญชี แสดงช่ือผูสอบบัญชี, บริษัทที่สังกัด, ประสบการณความสามารถ
ของผูสอบบัญชี, รวมทั้งประเด็นเก่ียวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาบริการของผูสอบบัญชีซ่ึงผูสอบบัญชีที่เสนอ
ไดรับการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบแลว 

  1.7.3 ระเบียบวาระอนุมัติจายเงินปนผล มีการเปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลบริษัท อัตราเงินปนผล
ที่เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบ รวมถึงกรณีที่เสนอใหงดจายเงินปนผลดวย 

  1.7.4 ระเบียบวาระตางๆ แสดงวัตถุประสงคและเหตุผลไวอยางชัดเจน 

  1.7.5 มีการระบุความคิดเห็นของคณะกรรมการไวในแตละระเบียบวาระ 

 1.8 การจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน   

  1.8.1 บริษัทแสดงการแจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนใหผูถือหุนทราบกอนเร่ิมการประชุมตามวาระ
ระเบียบวาระ โดยใหมีการใชบัตรลงคะแนน และมีตัวแทนผูถือหุนรวมนับคะแนนดวย 

  1.8.2 บริษัทแสดงการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุนและบันทึก
ประเด็นคําถามคําตอบไวในรายการประชุมเพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุมไดรับทราบ 

  1.8.3 บริษัทจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไวชัดเจนในรายงานการประชุมโดยมี
การบันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแตวาระวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตวาระของการประชุมที่ตองมี
การลงมติของที่ประชุม 

 1.9 บริษัทบันทึกรายช่ือพรอมตําแหนงของกรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนไวในรายการประชุมผูถือหุน เพื่อให
สามารถตรวจสอบถึงการมีสวนรวมของกรรมการในการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอผูถือ
หุนของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมผูถือหุนใหกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทุกคร้ัง เพื่อใหผูถือหุนมีโอกาสซักถาม
ปญหาเก่ียวกับบริษัทตอคณะกรรมการ  

 1.10 เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผูถือหุน โดยการแจงตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยผานเว็บไซตของบริษัท และบริษัทจะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนให
ตรวจสอบภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ และแกไขกอนออกรายงานการประชุมฉบับจริง 

 1.11 ประธานกรรมการเขารวมในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง เพื่อพบปะและตอบคําถามของผูถือหุน 

 1.12 ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารของบริษัทไดเขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง เพื่อตอบคําถามในประเด็น
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทตอผูถือหุน 
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 1.13 ประธานอนุกรรมการ (Board Committee) ไดแก ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เขารวม
ในการประชุมผูถือหุน เพื่อตอบคําถามผูถือหุนในประเด็นที่เก่ียวของ 

 1.14 ประธานไดเชิญผูตรวจสอบบัญชี หรือตัวแทนสํานักงานตรวจสอบบัญชี ใหเขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง เพื่อ
ตอบคําถามในประเด็นที่เก่ียวกับงบการเงิน 

 1.15 บริษัทไดกําหนดโครงสรางการถือหุน เพื่อใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและโปรงใส 

 1.16 ในการประชุมสามัญ / วิสามัญผูถือหุนแตละคร้ัง ผูถือหุนมีสิทธิไดทราบถึงเร่ืองที่จะมีการพิจารณาในที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจวาจะเขารวมประชุมหรือไม อยางไร พรอมทั้งไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนากอนการ
ประชุม ซ่ึงบริษัทจะหลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในการประชุมผูถือหุน เพื่อความเปนธรรมตอผูถือ
หุนที่ไมไดเขารวมประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ซ่ึงรวมถึงผูถือหุนสวนนอยโดยผูถือหุนสวน
นอยและผูถือหุนตางชาติจะไดรับการคุมครอง บริษัทจึงมุงเนนแนวปฏิบัติในการคุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุน 
ดังนี ้

 2.1 บริษัทใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง หุนประเภทเดียวกัน มีสิทธิออก
เสียงที่เทาเทียมกัน ในกรณีที่บริษัทมีหุนมากกวาหนึ่งประเภท บริษัทเปดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุนแตละประเภท 

 2.2 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการโดยสงเอกสารใหบริษัทหรือผานทางเว็บไซต 
เพื่อเสนอใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ไดพิจารณากอนการประชุมสามัญประจําป เพื่อใหผูถือหุนมีอิสระ
ในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อดูแลผลประโยชนแทนผูถือหุน 

 2.3 พนักงาน, ผูบริหาร และกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการปองกัน การใชขอมูลภายใน ที่บริษัท
กําหนดและประกาศแจงใหทราบ 

 2.4 การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับช่ือและความสัมพันธของบุคคลที่เกียวโยง 
นโยบายกําหนดราคา และมูลคาของรายการ รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดังกลาวใหผูถือหุนทราบอยาง
ชัดเจน บริษัทกําหนดวิธีปฏิบัติ ซ่ึงระมัดระวังไมใหมีการทํารายการที่เก่ียวโยงกันที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 2.5 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันที่ไมมีลักษณะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดรับยืนยัน
รายงานการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และเปดเผยรายการระหวางกันที่ไดกระทําอยางยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length)     
 การทํารายการระหวางกันของบริษัทในกลุมไมวาจะเปนรายไดหรือรายจายตองนอยกวารอยละ 25 ของรายไดและ
รายจายรวม เวนแตกรณีที่เปนการทํารายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เปนการทําธุรกรรมกับบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไม
มีผูเก่ียวโยงที่ถือหุนเกิน 10% 
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 2.6 บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทีไ่มสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนดวยตนเอง โดยการจัดสงหนังสือ
มอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

 2.7 บริษัทระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนําและขั้นตอนในการมอบฉันทะใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัด
ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเตรียมไดอยางถูกตอง และไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุมของผูรับมอบฉันทะ และไม
กําหนดเง่ือนไขที่ทําใหยากตอการมอบฉันทะของผูถือหุน 

 2.8 บริษัทจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนลวงหนา 21 วัน กอนวันประชุมและหรือใชเว็บไซตประกาศใหผูถือหุน
ทราบถึงกําหนดการ วาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาใหมากที่สุดกอนที่จะสามารถสงหนังสือนัดประชุมอยางเปนทางการ 

 2.9 บริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ แบบสะสม โดยผูถือหุนสามารถแบงคะแนนที่มีอยูใหกับ
กรรมการคนใดคนหนึ่งที่ตนตองการหรือจะแบงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการหลายคนก็ได ซ่ึงเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูถือ
หุนสวนนอยสามารถมีสิทธิมีเสียงในการเลือกต้ังผูที่ตนตองการใหเปนกรรมการไดอยางแทจริง 

 2.10 จัดทําหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนเปนภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุนตางชาติ 

 2.11 บริษัทไมมีการทํารายการที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัท ศรี
วิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)  

 2.12 บริษัทกําหนดหลักเกณฑปองกันไมใหเกิดกรณีการซ้ือขายหุน โดยใชขอมูลภายในโดยกรรมการ และผูบริหาร
ของบริษัท โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับขณะทํางานในตําแหนงของตนเพื่อหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อจัดต้ังธุรกิจที่แขงขันหรือเก่ียวของกับบริษัท ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ
เพื่อซ้ือหรือขายหุนของบริษัท นอกจากนั้น กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุนของบริษัท และ
สถานการณการถือครองหุนของตนรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตอเลขานุการ
บริษัท เพื่อเลขานุการบริษัทจะไดจัดทํารายงานการถือครองหุนดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

 2.13 บริษัทกําหนดวิธีปฏิบัติ ซ่ึงระมัดระวังไมใหมีการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน รวมทั้งการซ้ือขายสินทรัพยใน
ลักษณะที่เปนการฝาฝน/ไมปฏิบัติตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ไมวาจะเปนสิทธิที่กําหนดโดยกฎหมาย หรือ โดย
ขอตกลงที่ทํารวมกัน โดยตระหนักวาความสัมพันธ และความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยที่ชวย
สงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน ดังนี ้

 3.1 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม หรือ รายงานการพัฒนาที่ย่ังยืนของการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 3.2 การดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน โดยเปดเผยถึงการปฏิบัติ รวมถึงสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บปวยจากการทํางานไวใหเปนที่ทราบ  
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 3.3 การดูแลเร่ืองคาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปดเผยถึงการปฏิบัติใหเปนที่ทราบ  

 3.4 การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน เปนการดูแลพนักงานในระยะยาว 

 3.5 การพัฒนาความรู ศักยภาพ บุคลากรของบริษัท  

 3.6 การไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

 3.7 การปฏิบัติเปนธรรมและรับผิดชอบตอ ลูกคา คูแขง คูคา โดยกําหนดหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกคูคาไวชัดเจน 

 3.8 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์

 3.9 การตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท และจัดใหมีการฝกอบรมแก
พนักงานเพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตของบริษัท  

 3.10 การปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  

 3.11 การจัดกิจกรรมเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน 

 3.12 การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และกําหนดวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑ
มาตรฐาน  Corporate Social Responsibility (CSR) , Facility Management System (FMS) 

 3.13 การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   

 3.14 การสงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอม   

 3.15 การสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ชวยกันสอดสองดูแล หากพบการกระทําใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิ
บาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนได
เสีย หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ใหพนักงานหรือผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสการกระทําผิดโดยสงเร่ืองพรอม
เอกสารหรือหลักฐาน ระบุช่ือ-นามสกุลของผูแจง(หากมิไดระบุช่ือนามสกุล เร่ืองดังกลาวอาจไมไดรับการพิจารณา)เพื่อความ
สะดวกในการติดตอและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  ใหกับ ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยสงดวยตนเอง อี-เมล หรือสง
ไปรษณีย มาที่กลองรับแจงเร่ืองรองเรียน ระบุ          

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบฝายตรวจสอบภายใน      
  บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)      
  เลขที่ 74/5 หมูที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย     
  อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130      
  โทรศัพท 02 431 0070 ตอ 2426 

E-mail : virah@vichaivej.com                        
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หรือ สํานักงานเลขานุการบริษัท          
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)                

 เลขที่ 74/5 หมูที่ 4 ตําบลออมนอย         

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130       

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

ขั้นตอนการพิจารณา เม่ือประธานกรรมการตรวจสอบไดรับขอรองเรียน ใหพิจารณาเบื้องตนวามีมูลกระทํา
ความผิดหรือไม หากพบวามีมูลใหเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและแจงผลการพิจารณาขั้นตนใหผู
แจงทราบภายใน 14 วันนับแตวันรับเร่ือง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ทั้งนี้ ใหคุมครองปกปองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําความผิดโดยไมมีการเปดเผยช่ือผูแจงแกผูใด
ทั้งส้ิน เวนแตผูที่มีสวนเก่ียวของในการพิจารณารับเร่ืองรองเรียน และหามมิใหบริษัทพิจารณาลงโทษพนักงานผูแจงเพราะ
เหตุเนื่องจากการแจงเบาะแสดังกลาว  

 3.16 การพิจารณากําหนดคาตอบแทนพนักงานใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา    ซ่ึงรวมถึง
ขอมูลที่สําคัญ เชน ฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน โครงสรางการถือหุน  และแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
ดังนี ้

 4.1 เปดเผยโครงสรางผูถือหุนอยางโปรงใส  โดยบริษัทถือวาผูถือหุน/ผูลงทุนมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสรางการเปน
เจาของของบริษัทที่มาลงทุน  โดยเปดเผยขอมูลในลักษณะที่จะแสดงใหเห็นถึงผูมีอํานาจควบคุมที่แทจริงของบริษัท 

  4.1.1 บริษัทเปดเผยโครงสรางผูถือหุนโดยแจกแจงโครงสรางที่แสดงถึงผูถือหุนใหญ และสัดสวนของ
ผูถือหุนสวนนอยไวอยางครบถวนชัดเจน   

  4.1.2 บริษัทเปดเผยขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน โดยเปดเผยขอมูลการ
ถือหุนของกรรมการ ผูบริหาร และคูสมรสไวในรายงานประจําป 

 4.2 ขอมูลที่เปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทมีความครบถวนชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนใชประโยชนในการ
พิจารณาตัดสินใจ  ดังนี ้

  4.2.1 วัตถุประสงคและเปาหมายระยะยาวของบริษัท 

  4.2.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เปนการอธิบายเชิงวิเคราะหเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ รวมถึงมีปจจัยที่เปนสาเหตุและมีผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

  4.2.3 ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ   และภาวะการแขงขันในธุรกิจของบริษัท 

  4.2.4 โครงสรางกลุมธุรกิจ ระบุสัดสวนของการถือหุนชัดเจน 
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  4.2.5 ความเส่ียงหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การวิเคราะหความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ลักษณะความเส่ียง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการปองกันและลดความเส่ียง 

  4.2.6 นโยบายการจายเงินปนผล 

  4.2.7 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 

  4.2.8 ประวัติของคณะกรรมการและผูบริหาร ระบุ ช่ือ-สกุล ตําแหนง อายุ ประวัติการศึกษา และการ
อบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่ และทักษะการเปนกรรมการ ประสบการณการทํางาน สัดสวนการถือหุน และจํานวนบริษัทที่
ดํารงตําแหนงกรรมการ 

  4.2.9 ระบุรายช่ือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

  4.2.10 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของคาตอบแทน ที่
กรรมการแตละตําแหนงไดรับเปนรายบุคคล  

  4.2.11 ขอมูลรายช่ือกรรมการซ่ึงระบุถึงจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม 

 4.3 บริษัทเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกันตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  

 4.4 ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรายงานการซ้ือขายหุนของบริษัทใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง 

 4.5 กรรมการตองรายงานการมีสวนไดเสีย เพื่อปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อ
หาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงานจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนี้  กรรมการผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง กรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองที่ตนมีสวนไดเสียที่
เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนไดเสียอยางรอบคอบและไมมีอคติดวย 

 4.6 การทํารายการระหวางกันที่สําคัญตองไดรับการพิจารณาใหความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน และ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 4.7 บริษัทไดวาจางผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ มีความนาเช่ือถือ และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูสอบบัญชีดังกลาวเปน
ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไดรับการแตงต้ัง
โดยที่ประชุมผูถือหุน 

 4.8 บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีที่จายใหกับผูสอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีในรายงานประจําป รวมทั้งคาบริการ
อื่นที่จายใหกับผูสอบบัญชี 

 4.9 งบการเงินของบริษัทจัดทําเพื่อใหไดรับการรับรองโดยไมมีเง่ือนไขจากผูสอบบัญชีภายนอก 

 4.10 บริษัทจัดใหมีการส่ือสารขอมูลของบริษัทผานชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหผูถือหุน/ผูลงทุนสามารถเขาถึง
ขอมูล ของบริษัทไดอยางสะดวก ทั่วถึง และเทาเทียมกัน บริษัทจัดใหมีชองทางในการเขาถึงขอมูลไวหลายๆ ชองทาง ดังนี ้
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  4.10.1 รายงานประจําป 

  4.10.2  รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส   

  4.10.3  เว็บไซตของบริษัท 

  4.10.4  การพบปะ การแถลงขาวตอส่ือมวลชนเปนคร้ังคราว  

 4.11 บริษัทใชเว็บไซตส่ือสารขอมูลกับผูถือหุน/ผูลงทุน โดยนําเสนอขอมูลดังตอไปนี ้

  4.11.1  ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

  4.11.2  งบการเงินของบริษัท 

  4.11.3  เอกสารขาวของบริษัท 

  4.11.4  โครงสรางการถือหุนของบริษัท 

  4.11.5  โครงสรางองคกร 

  4.11.6  โครงสรางกลุมธุรกิจ ระบุสัดสวนการถือหุนอยางชัดเจน 

  4.11.7 ขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการและผูบริหาร 

  4.11.8 ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ 

  4.11.9 ขอบังคับบริษัท 

  4.11.10  รายงานประจําปที่สามารถดาวนโหลดได 

  4.11.11 หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวนโหลดได 

  4.11.12  จัดทําเว็บไซตเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  4.11.13  นโนบายการกํากับดูแลกิจการ 

 4.12 บริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายป โดยใชหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดเปนเปาหมาย 

 4.13 บริษัทจะมอบหมายใหมีบุคคลที่ทําหนาที่นักลงทุนสัมพันธโดยเฉพาะ ที่ผูลงทุนสามารถติดตอไดโดยสะดวก   
โดยแจงใหทราบถึงชองทางที่จะติดตอไวในชองทางการเผยแพรขอมูลของบริษัท เชน รายงานประจําป   เว็บไซตบริษัท ฯลฯ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทใหความสําคัญกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการในการช้ีแนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท การ
ติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทและผูถือหุน  
ดังนี ้
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 5.1 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัท   โดยคณะกรรมการเปนผูริเร่ิมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และอนุมัตินโยบาย  

 5.2 คณะกรรมการจัดทํานโยบายดานจริยธรรมธุรกิจ    และคูมือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน และกําหนดใหส่ือสารจนเปนที่เขาใจกัน เพื่อสรางความม่ันใจวานโยบาย และแนวปฏิบัติตามคูมือไดรับการยึดถือ
และปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการมีหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตอง ตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ของทางการ 

 5.3 บริษัทเปดเผยจริยธรรมธุรกิจและคูมือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทไวใน
รายงานประจําป และหรือเว็บไซตของบริษัท โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ คูมือ
จรรยาบรรณ รวมทั้งมีการกําหนดและเปดเผยแนวทางการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตาม   

 5.4 คณะกรรมการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน   และพันธกิจของบริษัทเพื่อใหผูบริหาร และพนักงานมี
จุดมุงหมายในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทอยางนอย
ทุกๆ 5 ป 

 5.5 คณะกรรมการไดระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจน โดยกรรมการบริษัท มีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป และสามารถเลือกกลับมาใหมไดตามมติของผูถือหุน เนื่องจากธุรกิจการรักษาพยาบาล
ตองอาศัยผูมีความชํานาญเฉพาะดานที่มีความรูความเขาใจธุรกิจของบริษัท 

 5.6 กรรมการอิสระมีวาระดํารงตําแหนง 3 ป โดยดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระติดตอกัน (รวมแลวไมเกิน 9 ป) 
และใหเปดเผยวันที่กรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง กรณีแตงต้ังกรรมการอิสระเกิน 9 ป คณะกรรมการบริษัทตอง
นําเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   

 5.7 กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทจะตองไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา   

 5.8 คณะกรรมการจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกํากับการ
ปฏิบัติงานใหถูกตอง โปรงใส และมีประสิทธิภาพ โดยมีการเปดเผยช่ือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไวใหทราบ 

 5.9 เพื่อใหคณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ  บริษัทกําหนดใหฝาย
ตรวจสอบภายในรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.10 ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญ และความเห็นตอเร่ืองที่ไดเขาไปดูแล ดังตอไปนี้ 

  5.10.1 การเปดเผยจํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแตละป 

  5.10.2 ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

  5.10.3 การทํารายการระหวางกัน 

  5.10.4 พิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี 

  5.10.5 สอบทานรายงานทางการเงิน 
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  5.10.6 ดูแลดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย 

  5.10.7 คณะกรรมการตรวจสอบจัดทําขอสรุป/ความเห็นในการดําเนินการในดานตางๆ ของบริษัท
โดยรวม 

 5.11 การคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการใหม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง เปนผูพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณากําหนดใหมี
ความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการทั้งทางดานทักษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และเพศ รวมถึง
ทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาใชบริษัทที่ปรึกษาหรือฐานขอมูลกรรมการ เม่ือ
คณะกรรมการบริษัทไดรับรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมก็จะพิจารณานําเสนอตอผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท
ตอไป 
 5.12 บริษัทจัดเตรียมขอมูลและการบรรยายเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหกรรมการที่เขารับตําแหนงในบริษัทเปนคร้ังแรกทราบ 

 5.13 บริษัทสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนใหกรรมการเขารวมอบรมหลักสูตรหรือ
เขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบติังาน  

 5.14 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการมากกวา 6 คร้ังตอป โดยการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป เพื่อ
สรางความม่ันใจวาคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิผล    

 5.15 กรรมการบริษัทมีหนาที่เขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอโดยกรรมการทุกคนควรมีสัดสวนการเขารวมการ
ประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในแตละป ทั้งนี้ โดยเฉล่ียกรรมการแตละคนควรเขารวม
ประชุมคณะกรรมการไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบป 

 5.16 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 5.17 คณะกรรมการไดรับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการอยาง
นอย 5 วันทําการ 

 5.18 ใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการ
จัดการโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 

 5.19 คณะกรรมการจัดทํานโยบายบริหารความเส่ียง มีระบบจัดการ และติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิผล
ครอบคลุมทั่วทั้งองคกร 

 5.20 คณะกรรมการไดจัดใหมีและเปดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงโดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําป  

 5.21 ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเส่ียงของบริษัทไวในรายงานประจําป   

 5.22 คณะกรรมการมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการไวชัดเจน  
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 5.23 บริษัทเปดเผยอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไวในขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 5.24 คณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลงานประจําปของผูบริหารสูงสุด (CEO) ของบริษัทเพื่อนําไปใชในการ
กําหนดคาตอบแทน 

 5.25 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารสูงสุดขององคกร เพื่อเตรียมความ
พรอมเม่ือเกิดกรณีที่ผูบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 5.26 คาตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผูบริหารระดับสูงไดรับการอนุมัติโดย ผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัท 

 5.27 คณะกรรมการมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทซ่ึงจบการศึกษาดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือได
ผานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและ
กฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ โดยเปดเผยขอมูลและบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท ในแบบแสดงรายการขอมูล รายงานประจําป และ/
หรือ เว็บไซตของบริษัท 

 5.28 คณะกรรมการมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปนกรรมการอิสระทั้งหมดและ มีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณที่เก่ียวของโดยตรงทางดานบัญชีและการเงิน 
ทําหนาที่ 

  5.28.1 ติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยาง
รัดกุม มีประสิทธิภาพ  

  5.28.2 เปดเผยขอมูลและมีมาตรการในการปองกันความเส่ียงที่เก่ียวของกับธุรกิจและเร่ืองการเงิน
อยางครบถวน ตลอดจนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

  5.28.3 จัดประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง  

  5.28.4 เปดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ พรอมทั้งจํานวนคร้ังของการประชุมและ
การเขารวมประชุม รวมถึงเปดเผยสถิติการเขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแตละคน ไวในแบบ
แสดงรายการขอมูล รายงานประจําป และ/หรือ เว็บไซตของบริษัท  

  5.28.5 เสนอแตงต้ัง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก  

  5.28.6 เสนอแตงต้ัง โยกยาย และเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน  

 5.29 คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวารอยละ 50 ทําหนาที่ 

  5.29.1 สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถมาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท ตลอดจนประเมินผลงานประจําปเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนอยางเหมาะสม 

  5.29.2 จัดประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
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 5.30 คณะกรรมการมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

 5.31 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

 5.32 บริษัทมีการกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการและเปดเผย จํานวนคณะกรรมการบริษัท จํานวน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และจํานวนกรรมการที่เปนกรรมการอิสระไวใหเปนที่ทราบ  

 5.33 กรรมการอิสระมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

 5.34 คณะกรรมการมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินเสนอไวใน
รายงานประจําป  

 5.35 บริษัทไดเขารวมเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายวิระ                มาวิจักขณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต กรรมการตรวจสอบ 

4. นพ.ปราชญ  บุณยวงศวิโรจน กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายสุรินทร เปรมอมรกิจและนายวิสุทธิ์ มนตริวัต เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน และมี นางสาววรรณา มหาพงษ เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตเปนกรณีที่ออกตามวาระ ตามขอบังคับของ
บริษัทฯซ่ึงอาจจะไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังนี ้
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1. สอบทานใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดย
ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป  

2. สอบทานใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังบุคคลที่มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและ
บริษัทยอย รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแตงต้ังจากที่
ประชุมใหญผูถือหุน รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละคร้ัง 

5. มีอํานาจในการวาจางที่ปรึกษาอิสระหากมีความจําเปน และเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ 
6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

7. ระหวางการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดตอไปนี้ ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย คณะกรรมการตรวจสอบตอง
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีการแกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดทันทวงท ี

- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- การทุจริต หรือรายการที่ไมปกติ หรือการบกพรองอยางมีนัยสําคัญของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯหรือบริษัทยอย 
- การฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศและขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมสามารถแกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที 
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และ ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8. หากผูสอบบัญชีของบริษัทฯพบเหตุการณที่นาสงสัยเก่ียวโยงกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลใดๆซ่ึงมี
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ละเมิดกฎหมาย และผูสอบบัญชีไดรายงานเหตุการณดังกลาว
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตองดําเนินการโดยไมชักชาในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผล
การตรวจสอบเบื้องตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้
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- ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย  

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทยอย 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 
- ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
- ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
- รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายตามที่เห็นสมควร  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจใหฝายจัดการ 
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯหรือบริษัทยอยที่เก่ียวของมารายงาน ใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวา
เก่ียวของและจําเปน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตเปนกรณีที่ออกตามวาระ ตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

9.2. 2  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. ผศ.พญ.สายสุณี        วนดุรงควรรณ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นพ.พงษศักด์ิ      วัฒนา กรรมการบริหาร/ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

3 นพ.มงคล      วณิชภักดีเดชา กรรมการบริหาร/รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

4 นางสาววิลาวรรณ      วนดุรงควรรณ กรรมการบริหาร/รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

5 นายศักดา       ต้ังจิตวัฒนากร กรรมการบริหาร /รักษาการ รองประธานกรรมการบริหาร 

6 พญ.สุนีย      ธีรการุณวงศ กรรมการบริหาร 

7 นายประหยัด      ครองอภิรดี กรรมการบริหาร 

8 นางสุณีย                 จอยจํารัส กรรมการบริหาร 
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ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

9 นางสาวขวัญยืน       สุขสมโภชน กรรมการบริหาร 

10 ดร.รัชฎา                 ฟองธนกิจ กรรมการบริหารและเลขานุการ 

*    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 13/2556 วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และคําส่ังที่ ศวว 190/2556   
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร (Ex Com)   

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน และโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน
หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารในสายงานตางๆของบริษัทฯ
และบริษัทยอย เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจําป การ
แกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน และใหนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตอไป 

3. ตรวจสอบและติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตางๆของบริษัทฯและบริษัท
ยอยที่กําหนดไว ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยทีกํ่าหนดไวใหเปนไปตามแผน 
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทฯหรือบริษัทยอย เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
6. กําหนดนโยบายดานการบริหารบุคคล 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

9.2. 3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร 

2. นพ.มงคล    วณิชภักดีเดชา กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
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3. นายวิระ       มาวิจักขณ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

4. นายสุรินทร   เปรมอมรกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

โดยมี น.ส. สิริรัตน ชุมแวงวาป เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการ             
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม
ไดอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
(Nomination & Remuneration Committee) 

1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการและกระบวนการที่ชัดเจน โปรงใส เหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ
และบริษัทยอย ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจาง กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทยอย และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีตําแหนงดังกลาววางลง หรือส้ินสุดวาระการดํารงตําแหนง 

3. กําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทยอย และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดยคาตอบแทนดังกลาวใหรวมถึง
เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุนและผลประโยชนที่เก่ียวของอื่นๆและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. จัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงบริหารที่สําคัญและใหมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ โดยประเมินความสําคัญของ
ตําแหนง สรรหาและพัฒนา เพื่อใหมีผูสืบทอดตําแหนงบริหารที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และคุณสมบัติอื่นที่
ตรงตามความตองการและเปนประโยชนตอบริษัทฯและบริษัทยอย 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ หลังจากทีค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงต้ังใหเขามาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร(ซ่ึงมีอํานาจตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ เร่ือง อํานาจดําเนินการ ฉบับซ่ึงมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2554 รวมถึงไดรับมอบหมายตามหนังสือมอบอํานาจ ใหเปนตัวแทนของบริษัทฯ) จะเขาลง
นามในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ในหนังสือสัญญาวาจางผูบริหารระดับสูง โดยที่การสรรหาและคัดเลือก รวมถึงการกําหนด
นโยบายคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูงจะดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูบริหารระดับสูง รวมถึงอนุมัติคาตอบแทนของ
ผูบริหารระดับสูง 
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9.2. 4   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายวิโรจน             มาวิจักขณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายศักดา             ต้ังจิตวัฒนากร กรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายประหยัด         ครองอภิรดี กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นางสาวศิวกาณต  ตันติวงศพิศาล กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นางทิพวัลย          จันทรเสม กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 นางสาวพรศิริ       อุณอนันต กรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นางประภาพรรณ  ร่ืนภาค  กรรมการบริหารความเส่ียง 

9 นางสาวขนิษฐา    โปราณานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 

10 นางกัลยาณี         กัฬหะสูตร กรรมการบริหารความเส่ียง 

11 นางสาวประภาพรรณ เตชธนัง กรรมการและเลขานุการบริหารความเส่ียง  
                    * ตามคําส่ังคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ที่ ศวว 186/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียง
ดานการเงิน ความเส่ียงดานธุรกิจและการตลาด ความเส่ียงดานการลงทุน รวมถึงความเส่ียงอื่นๆที่จะมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและช่ือเสียงของบริษัทฯและบริษัทยอย เปนตน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. กําหนดเกณฑการวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทฯและบริษัทยอยยอมรับได 
3. พิจารณาความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย และเสนอแนะวิธีปองกัน หรือลดระดับความเส่ียงใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได 
4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เพื่อลดความเส่ียงอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับ

ภาวการณดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

6. รายงานการดําเนินงานเพื่อลดความเส่ียง ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา และในกรณีที่มีเร่ืองสําคัญซ่ึง
กระทบตอบริษัทฯและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร 
 

9.2.5  คณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจางกลุม 

เพื่อใหการบริหารจัดการในแตละโรงพยาบาลของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เร่ือง การจัดซ้ือยา-เวชภัณฑทาง
การแพทย เคร่ืองมือแพทย และการจัดจางงานบริการ ไดมีขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการทํางานที่ชัดเจนและเปน
ระบบ เพื่อการควบคุมการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนการจัดซ้ือ-จัดจางที่ มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส  

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯจึงไดมีคําส่ังคณะกรรมการบริหารแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจางกลุม โดย
คณะกรรมการชุดดังกลาวมีหนาที่คัดเลือกผูขาย ตอรองราคา และอนุมัติใหมีการจัดซ้ือจัดจาง มีมูลคาต้ังแต 1 แสนบาท ขึ้น
ไปตอคร้ัง หรือตอสัญญา หรือตอใบส่ังซ้ือ โดยมีรายนามของคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจางกลุม ดังตอไปนี ้

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ  ประธานคณะกรรมการ 

2. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นพ.พงษศักด์ิ  วัฒนา   กรรมการ 
4. พญ.สุนีย     ธีรการุณวงศ  กรรมการ 
5. นพ.มงคล        วณิชภักดีเดชา  กรรมการ 
6. นพ.บุญชัย  ต้ังสงาศักด์ิศรี  กรรมการ 
7. ดร.รัชฎา          ฟองธนกิจ  กรรมการ 
8. นายศักดา        ต้ังจิตวัฒนากร  กรรมการ 
9. นางสุณีย  จอยจํารัส  กรรมการ 
10. นายประหยัด ครองอภิรดี  กรรมการ 
11. นางภัคจิรา  เดชงาม    กรรมการและเลขานุการ 

 

9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารมีหนาที่หาบุคคลที่เหมาะสมเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร เม่ือตําแหนงกรรมการบริษัทหรือประธานเจาหนาที่
บริหารวางลง หรือทดแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ
และประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ดังตอไปนี ้
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1. มีคุณสมบัติสอดคลองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ   
ตลาดหลักทรัพย  กฎของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2. มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพตางๆที่จะเปนประโยชนและ
เพิ่มมูลคาใหแกบริษัทฯและบริษัทยอย 

3. มีคุณลักษณะที่สนบัสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางคุณคาใหแก
บริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย (Accountability, Care and Loyalty) 
และอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ 

การเลือกและแตงต้ังกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบไุวในขอบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ไดรับการ
แตงต้ังจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบริษัทฯมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ัง และกรรมการ
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

2. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ัง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด
มากนอยเพียงใดก็ได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทา 
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ  

5. ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน
แตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนใหนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่
ยังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน  
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6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะครบเปนองคประชุม ใหกรรมการที่
เหลืออยูกระทําการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะการจัดใหมีประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนง
ที่วางทั้งหมดเทานั้น การประชุมใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจํานวนที่
จะครบเปนองคประชุม และบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 

 
 กรรมการอิสระ 

บริษัทฯกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงต้ัง
กรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติ
ของผูที่จะมาทําหนาที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯตอไป ทั้งนี้ หากมี
กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนง
ไดเพียงวาระเทาที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี ้

1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไดนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
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บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขอ
อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯและบริษัทยอย 

10) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยป
ละคร้ัง โดยจะแจงพรอมกับรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงต้ังกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน 
เพื่อทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแตละคนตองเปนกรรมการอิสระ และตอง
ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนกรรมการ
ของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตองมี
คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชี
หรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของบการเงิน รวมถึงทําหนาที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 

 ผูบริหาร 

บริษัทฯมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณที่
เก่ียวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขา
ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยการแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหารตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารไดรับมอบหมายใหเปนผูบรรจุและแตงต้ังบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ ทั้งนี้ การแตงต้ังหัวหนาหรือ
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอน 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 ป 2556 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 3 แหง ไดแก บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด, บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด และ 
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด  ในการเสนอช่ือและใชสิทธิออกเสียงแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอย  
จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อ
ประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยนั้นๆ และบริษัทฯ ไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงต้ังนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ กอนที่จะไปลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคัญ ในกรณีเปนบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงต้ังจากบริษัทฯ นั้น 
ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเร่ืองการทํารายการที่เก่ียวโยงที่สอดคลองกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บขอมูลและการบันทึก
บัญชีใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย 
 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทกําหนดหลักเกณฑปองกันไมใหเกิดกรณีการซ้ือขายหุน โดยใชขอมูลภายในโดยกรรมการ และผูบริหารของ
บริษัท โดยหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมใหใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับขณะทํางานในตําแหนงของตนเพื่อหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อจัดต้ังธุรกิจที่แขงขันหรือเก่ียวของกับบริษัท ซ่ึงรวมถึงการหามใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ
เพื่อซ้ือหรือขายหุนของบริษัท โดยบริษัทจะแจงใหกรรมการระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการ
เปดเผยงบการเงินตอสาธารณะ และมีการกําหนดมาตรการลงโทษหากบริษัทพบการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน 

 นอกจากนั้น กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุนของบริษัท และสถานการณการถือครอง
หุนของตนรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตอเลขานุการบริษัท เพื่อเลขานุการ
บริษัทจะไดจัดทํารายงานการถือครองหุนดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  
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 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 
 - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม  2,370,000.00 บาท 
 - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงาน 
   สอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม   0   บาท 
2.  คาบริการอื่น (Non – audit fee)  
 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอืน่ ซ่ึงไดแก คาเดินทาง และคาแบบพิมพ  ใหแก 
 - ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 99,271.00 บาทและจะตองจายใน

อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม  0    
บาท 

 - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่ เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม    0   บาท และจะตองจายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม   0  บาท 

* หมายเหตุ : แบบ 56 – 1 ป 2555 เปดเผยเฉพาะคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 
 

 ที่ผานมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด ตามที่ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการประจําป และเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัท 
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1100..  ความรับผิดชอบตอสังคมความรับผิดชอบตอสังคม  

10.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม                      

 1.1 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคา การจัดซ้ือ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา ตองคํานึงถึงความ
ซ่ือสัตย  โปรงใส และผลประโยชนรวมกันกับคูคาตามกฏหมายหรือขอกําหนดอยางเครงครัด          

1.2 การแขงขันที่เปนธรรม การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ตองคํานึงถึงความชอบธรรมเปนหลัก ไมบิดเบือนขอมูล 
ใสราย หรือใชวิธีอื่นใดที่ไมถูกตองตามกฏกติกา  

1.3 สิทธิ์และการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน   ปกปองผลประโยชนและสิทธิ์ของผูถือหุน  ซ่ึงรวมถึงสิทธิ์ใน
การไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เก่ียวของและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้บริษัท
ยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมของผูถือหุน รวมทั้ง 
รับผิดชอบในการใหความสําคัญกับสิทธิ์ที่ปราศจากอคติและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน  

1.4 ความเทาเทียมและสิทธิ์ของผูมีสวนไดเสีย ตระหนักถึงความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะ
เปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร  เชน  ผูถือหุน  ผูรับบริการ  เจาหนี้  คูคา  ชุมชน  หนวยงานราชการ
และองคกรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  บริษัทตระหนักเปนอยางย่ิงวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย  จะสรางความย่ังยืนและความ
คงอยูขององคกรในระยะยาว  

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  

2.1 การมีสวนไดเสีย และผลประโยชนขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไมพึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน  รวมถึงตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานหรือไม 
หากมีจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เก่ียวของอยางเครงครัด              

 2.2 บริษัท ฯ ตอตานและไมสนับสนุนการทุจริตคอรรัปช่ัน การเรียก การรับของขวัญ หรือประโยชนใด ๆ  การให
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม  อันอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ หากพบการกระทําดังกลาว 
หรือพบการทจุริต แสวงหาประโยชนที่มิชอบ จะตองถูกลงโทษตามระเบียบขอบังคับของบริษัท  

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน                      

3.1 สงเสริมการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเปน
มาตรฐานสากล ใหครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไมวาจะเปน พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบขาง กําหนดใหมีชองทาง
รองเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อยางเหมาะสม               

3.2 สิทธิผูปวย โรงพยาบาลไดปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผูปวย ซ่ึงถือวาเปนบุคคลที่จะตองไดรับความ
ชวยเหลือทั้งในดานรางกาย จิตใจ ตลอดจนการไดรับรูขอมูลตาง ๆ ฉะนั้นผูปวยจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะตองไดรับการพิทักษ
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สิทธิ เพื่อใหความสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับผูปวย ต้ังอยูบนพื้นฐานเขาใจอันดีและเปนที่ไววางใจซ่ึงกันและกัน   

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม                     

4.1 เคารพสิทธิในการทํางาน การไมเลือกปฏิบัติ การไมใชวิธีบังคับขูเข็ญลงโทษ การไมใชแรงงานเด็ก การเคารพ
ในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมสมาคมเจรจาตอรองตามกฎหมาย   

4.2 การใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทํางานของลูกจาง การจายคาจางและคาตอบแทน วัน
เวลาทํางาน การหยุดพักผอน วันหยุด การลงโทษ การจัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การใหหลักประกันตางๆ 

 4.3 ใหความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน สงเสริมและรักษามาตรฐานความเปนอยูที่ดีทั้ง
รางกายและจิตใจ           

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค                      

5.1 ผูรับบริการไดรับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน เร่ือง การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การกําหนดราคาสินคาและ
บริการอยางสมเหตุสมผล ไมทําใหเกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ ไมโฆษณาเกินจริง หรือ
ละไวไมกลาวถึงขอมูลอันสําคัญ ฉลากสินคามีขอมูลถูกตองครบถวน วิธีใช คําเตือน ความเส่ียงหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
การใชผิดวิธี รวมถึงการกําจัดซากผลิตภัณฑหลังใชงาน 

5.2 การผลิตสินคาและบริการที่ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค 

5.3 ขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับและจะไมนํามาถูกเปดเผย เวนแตกฎหมายกําหนด หรือไดรับความ
ยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง 

5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคาทั้งกอนและหลังการขาย การคืนสินคาในระยะเวลาที่กําหนด การ
รับประกันสินคา การเรียกคืนสินคาหรือหยุดใหบริการสินคาที่ไมปลอดภัยหรือมีปญหา รวมทั้งการชดเชยความเสียหาย มี
การทบทวนและปรับปรุงการรับขอรองเรียนอยางสมํ่าเสมอ การรับฟงความคิดเห็นผูบริโภค การใหความชวยเหลือและ
บริการหลังการขาย 

5.5 การพัฒนาสินคาและบริการของกิจการใหเกิดประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม สินคาและบริการกอใหเกิด
ผลดีตอสุขภาพ สังคมและส่ิงแวดลอม การออกแบบผลิตภัณฑใชงานงาย มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล  

5.6 การใหความรูและขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

 6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไมใหเกิดมลภาวะในโรงพยาบาลและชุมชน  

6.2 การใชทรัพยากรและ การควบคุมการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม     

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม                           

7.1 สรางการมีสวนรวมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ โดยเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
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7.2 สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมระหวางโรงพยาบาลและชุมชนในดานการศึกษา  

7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการปองกันโรคภยั และการสงเสริมสุขภาพในชุมชน 

 7.4 การสรางความรวมมือซ่ึงกันและกันระหวางคนในชุมชนและโรงพยาบาล 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม  

การสนับสนุนกิจกรรมที่มีการสรางสรรคเชิงบวก เพื่อสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนนการใชประโยชนจาก
ความคิดใหมๆ ดวยความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาความคิด ความรูใหม ที่ตางไปจากเดิม อาจครอบคลุมดานใดดานหนึ่ง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดลอม โดยนวัตกรรมมีเปาหมายเพื่อสรางประโยชนใหแกกิจการ หรือกอเกิดประโยชน
แกสังคมในวงกวาง และสงผลกระทบที่ดีตอผูมีสวนไดเสีย  

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใตช่ือ กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอรเนช่ันแนล บริษัทฯ ไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจเคียงคูหลักความรับผิดชอบตอ บุคลากร ผูที่เก่ียวของทุกฝาย ชุมชน และสังคม  รวมถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ที่เกิดจากกระบวนการ การใหบริการ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยตอผูใชบริการ และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุก
ระดับ โดยมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึง
นําไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง ถือเปนพันธกิจดานหนึ่งของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบและการตอบแทนคืนสูสังคม ในฐานะที่เปน
องคกรหนึ่งที่ใหบริการ ดานการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู
ไปกับการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน  

10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทฯไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบตอสังคม หรือมี
ผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทฯและบริษัทยอย 
 
10.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
 

   โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย 
1. โครงการ Happy Workplace หรือองคกรแหงความสุข 8 ประการ บริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน

ความสุขในดานตางๆใหแกพนักงาน 8 ดาน คือ   

 ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอวน Happy Body ทางชมรมที่มุงเนนกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต
โครงการ “วิชัยเวชสุขภาพดี หางไกลโรคอวน” โดยรอยละ 95 ของผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับการอบรม ให
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับดูแลสุขภาพของตนเอง และรอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับการ
อบรมแลว มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น โดยมีการวัดผลจากการประเมินความรูและผล
การตรวจสุขภาพของผูเขารวมโครงการ 
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 ชมรมแบงปนรอยยิ้ม Happy Heart ชมรมที่เนนกิจกรรมน้ําใจงาม อาทิเชน การรวมรองเพลงอวยพร
วันเกิดใหแกพนักงงานและรวมกับฝายทรัพยากรบุคคลนําของขวัญไปมอบใหแกพนักงานที่เกิดในวัน
นั้นๆ และในกรณีที่ผูปวยมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรงกับวันคลายวันเกิด จะมีการรองเพลงอวยพร
วันเกิดใหผูปวยตาม ward ตางๆเพื่อมอบรอยย้ิมใหกับผูปวย 

 ชมรมรูจักคิด รูจักใช  Happy Money ทางชมรมจะเนนการบริหารเงินใหเกิดความสุข โดยจะมีการจัด
กิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการบริหารเงิน มีการอบรมผูเขารวมกิจกรรมปละ 2 คร้ัง 

 ชมรมถักรอยดวยใจใหผอนคลาย Happy Relax ชมรมที่เนนความสุขกับการรูจักผอนคลายตอส่ิง
ตางๆ อาทิเชนสอนการประดิษฐกําไรขอมูล แหวน และพวงกุญแจตางๆ โดยมีการสอนงานประดิษฐ 3 
เดือนตอ 1 คร้ัง จัดสอนทุกวันศุกรสุดทายในเดือนที่ครบกําหนดสอน  

 ชมรมเปดโลกความรูกับ Happy brain ชมรมเพิ่มพูนการศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ เพื่อพัฒนา
ตนเอง โดยมีการจัด blogs ใหความรูและมีการแลกเปล่ียนความรูตางๆของพนักงานผาน blogs ความรู 

 ชมรมรวมกันทําบุญ จิตใจเบิกบาน Happy Soul ชมรมธรรมะ มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต มีส่ิงยึด
เหนี่ยวในจิตใจ โดยจะมีการตักบาตรเดือนละ 1 คร้ังในทุกวันศุกรแรกของเดือน และมีการแจกหนังสือ
สวดมนต 6 เดือนตอ 1 คร้ัง 

 ชมรมเพ่ือสังคม และชุมชนของเรา Happy Society ชมรมที่เนนใสใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟอและมีการ
สรางสาธารณะประโยชน โครงการกิจกรรมจิตอาสา อาทิเชน การเดินทางไปทําบุญ 9 วัด โดยการเชิญ
ครอบครัวพนักงานรวมทําบุญ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เดินทางไปชวยบริจาคส่ิงของในถ่ินทุรกันดาร และ
ทําบุญวันเกิดไปเย่ียมใหกําลังใจผูสูงอายุที่ศูนยดูแลผูสูงอายุ และปลูกตนไมลดโลกรอน 

 ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่มความสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัว
สุขภาพจิตแจมใส โดยเชิญครอบครัวพนักงานมารวมทํากิจกรรมออกหนวยชวยเหลือเด็กกําพรา 
ผูดอยโอกาส คนชรา เชนบริจาคเงินชวยเหลือ เส้ือผา เล้ียงอาหาร และมีการจัดประกวดภาพถาย
ครอบครัว ปละ 2 คร้ัง 

โดยพนักงานเลือกเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ หรือสมัครเขาทุกชมรม ตัวอยางผลงานที่นา
ภาคภูมิใจสําหรับชมรม Happy Body พนักงานสามารถลดน้ําหนักไดถึง 17 ราย โดยคาดัชนีมวลกาย (BMI) จาก
เกินมาตราฐานมากมาเปนไดมาตราฐาน  

2. จัดโครงการจิตอาสามอเตอรไซคกูชีพและ Retraining ใหกับสมาชิกทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อใหสมาชิกโครงการจิต
อาสามอเตอรไซคกูชีพ ไดพัฒนาความรูและคุณภาพการชวยเหลือผูประสบภัยจราจร ทั้งดานระเบียบวินัยจราจร 
การทํางานเปนทีม และเปนการทบทวนความรูเ ร่ืองการปฐมพยาบาลเบื้องตน แกผูประกอบอาชีพขับ
รถจักรยานยนตสาธารณะ ที่เคยผานการอบรมหลักสูตรพื้นฐานแลว และมีผลงานการชวยเหลือผูประสบภัย 
จํานวนทั้งส้ิน 91 คน ยอดแจงเหตุ 194 ราย 

3. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รวมกับ มูลนิธิโรคขอในพระราชูปถัมภ จัดงาน “เดิน-ว่ิงการกุศล วิชัยเวช
มินิมาราธอน” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนลรวมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน เรารักตับ เพื่อใหบริการคาเอ็นไซนตับฟรีใหกับ
ประชาชนทั่วไป พรอมใหความรูในการดูแลสุขภาพเพื่อหางไกลโรคตับ ผูมารับบริการป 2556 จํานวน 347คน 
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5. จัดกิจกรรมตรวจคัดครองกรองเบาหวานใหประชาชนทั่วไปและกิจกรรมใหความรูและใหคําปรึกษาเพื่อให
ประชาชนไดตระหนักในการดูแลสุขภาพและปองกันโรคเบาหวานผูรับบริการป 2556 จํานวน 162 ราย 

6. จัดทําโครงการ “อาหารสะอาด รสชาดอรอย” (Clean Food Good Taste) ในสถานประกอบการ มีบริษัทเขารวม
โครงการ 4 บริษัท และสามารถผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพ Clean Food Good Taste ทั้ง 4 บริษัท 

7. จัดโครงการ “รูทันเอดส ปลอดภัย วัยทํางาน” ในสถานประกอบการ เพื่อใหผูใชแรงงานมีความรู ความเขาใจ และ
รูจักปองกันโรคเอดส อบรม เผยแพรแกพนักงานในสถานประกอบการ 3 บริษัท 

8. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผูประกันตนหญิง ในสถานประกอบการ 10 บริษัท 
จํานวน 2,086 คน 

9. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย จัดโครงการ การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และเผยแพรความรูดานประกันสังคม
แกพนักงานในสถานประกอบการ 2 บริษัท มีแกนนําเขาอบรม 243 คน 

10. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปดดําเนินการต้ังแต พ.ศ. 2549 ปจจุบันมีสมาชิก 165 คน เพื่อสงเสริม
การออกกําลังกายแกประชาชนในชุมชนออมนอย ออมใหญ สามพราน ใหมีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 
17.30 – 18.30 น. 

11. จัดโครงการอบรมใหความรูเร่ืองสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเปนประจําทุกป ต้ังแตป พ.ศ. 2549 โดย
ในป พ.ศ. 2556 จัดอบรม 10 โรงเรียน ผูเขาอบรม 12,082 คน ในสถานประกอบการ  58 แหงผูเขาอบรม 8,505 
คน 

12. กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ 
พรอมเกมสสุขภาพ จํานวนทั้งส้ิน 18 บริษัท ในป 2556 

13. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) ป 2555 มีเร่ืองที่ไดขึ้นทะเบียนทั้งหมด 84 เร่ืองและบรรลุ
เปาหมายแลวจํานวน 5 เร่ือง และในป 2556 มีเร่ืองที่ไดขึ้นทะเบียนทั้งหมด 12 เร่ืองและบรรลุเปาหมายแลว
จํานวน 4 เร่ือง 

14. ป 2556 มีเร่ืองที่ไดขึ้นทะเบียนทั้งหมด 12 เร่ืองและบรรลุเปาหมายแลวจํานวน 4 เร่ือง  

15. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ไดกําหนดเปาหมายการดูแลผูปวยอยางปลอดภัย Patient Safety Goal โดยนํา
หลักการ SIMPLE ที่ชวยใหจดจําไดงายของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ (พรพ) มาปรับใช 

16. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย  ไดจัดใหมีการสงเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพ
โภชนาการ ในโครงการ “ภาวะโภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จํานวน 5 โรงเรียน มีนักเรียนเขาอบรมจํานวน 
614 คน  

17. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ไดรวมสงเสริมสุขภาพฟนในเด็กวัยเรียน ภายใตโครงการ “เรารักสุขภาพ ฟนหนู
แข็งแรง” โดยมีโรงเรียนตอบรับเขารวมจํานวน 10 โรงเรียน  และมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมจํานวน 2,452 คน 
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   โรงพยาบาลวชัิยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม 
 

1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทํา โครงการ “สุขภาพดี   มีเราเปนเพื่อน” ตรวจสุขภาพ 
ฟรี! ในชุมชน เขตหนองแขม และแขวงหนองคางพลู   เพื่อสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีผูใหความสนใจและเขารวมตรวจสุขภาพ จํานวน  24  แหง  จํานวน  1,248 ราย  

 

2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (P&P) 
ประจําป 2556 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใหบริการคัดกรองความเส่ียงในกลุมโรคเมตาบอลิก ไดแก 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองและโรคอวน ในสถานประกอบการ และสถานศึกษา 
จํานวน 50   แหง จํานวน 6,312 ราย 

 

3. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทําโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี และ การวางแผน
ครอบครัว โดยมีการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยพยาบาลวิชาชีพ 
จํานวน  28  แหง  จํานวน 598  ราย 

 

4. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทําโครงการ การดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน (Home Health 
Care) ใหการบริการเย่ียมหลังจากตรวจคัดกรองความเส่ียงในกลุมโรคเมตาบอลิก ไดแก โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองและโรคอวน พบผูปวยโรคเร้ือรัง ที่มีปญหาในการควบคุมโรค หรืออาการของโรค 
มีภาวะแทรกซอนตองการดูแลอยางตอเนื่อง ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได หรือระดับความดันโลหิต 
และโรคเร้ือรังตางๆ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดปญหาการกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าดวยโรคเดิมของผูปวย 
จํานวน 780 ราย  

 

5. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทําโครงการอบรม “ปฐมพยาบาลเบื้องตน (First Aid)” ใน
สถานประกอบการและสถานศึกษา ทําใหผูเขาอบรมเกิดความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการในการปฐม
พยาบาลเบื้องตนอยางถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ จํานวน   
10 แหง   จํานวน 1,202   ราย 

 

6. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทําโครงการอบรม ใหความรูเร่ืองสุขภาพตามสถานการณ
โรคปจจุบัน จํานวน 5  แหง  305 ราย 

7. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทําโครงการอบรม “โรคอวนในเด็ก” ใหกับโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ใหกลับมารักการออกกําลังกายใหมากขึ้น 
จํานวน 1 แหง 300 ราย 

 

8. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม  รวมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโครงการ “ ตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่  เพื่อชุมชน”  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 81
พรรษา ณ  วัดนักบุญหลุยสมารี  เดอ  มงฟอรต  โดยใหบริการตรวจสุขภาพเบื้องตน พรอมใหคําปรึกษาปญหา
สุขภาพ  ภายใตโครงการ  “ สุขภาพดี  มีเราเปนเพื่อน ”  จํานวน  150  ราย 

 

9. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม รวมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงานตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บี ใหกับ
ประชาชนทั่วไป ฟรี!  จํานวน  180  ราย 

 

10. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม รวมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดจัดโครงการ “การดูแล
สุขภาพเม่ือเขาสูวัยรุน” เพื่อพัฒนาใหวัยรุนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นเปนผูใหญที่สมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจ โดยผูบรรยาย แพทยหญิง ก่ิงกาญจน รชตะเกษม แพทยสูตินรีแพทย จํานวน 220 ราย 
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11.  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดจัดทําโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานใหกับ
สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม ฟรี! จํานวน 110 คน 

 

12.  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดออกบูธตรวจคัดกรองโรคเบาหวานใหกับธนาคารกรุงไทย 
สาขาพอรโตชิโน , สาขาบานแพว, สาขาพันทายนรสิงห, สาขาเพชรเกษม 84 , สาขามหาชัย , สาขาสมุทรสาคร , 
สาขาเพชรเกษม 65/1, สาขาออมนอย , สาขาปนเกลา จํานวน  279   ราย 

 

13.  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดออกบูธตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและบริการปรึกษาปญหา
สุขภาพ ฟรี! ในเทศกาลถือศีลกินเจ ณ กวนอิมธรรมสถาน หนองแขม จํานวน  53   ราย 

 

   โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร 
 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร ประจําป 2556 เพื่อสงเสริม
ความรูที่ถูกตองใหผูประกอบการ เก่ียวกับหลักสุขาภิบาลและอาหาร ตามมาตรฐาน Clean food good taste โดย
มีรานอาหารเขารวมจํานวน 16 รานคาและแผงลอยจํานวน 84 ราน 

2. จัดอบรมแกนนําสรางเสริมสุขภาพ ใหกับแกนนําสรางเสริมสุขภาพใหกับพนักงานในสถานประกอบการเพื่อเปน
การสงเสริมใหพนักงานมีความรูและทักษะในการสรางเสริมสุขภาพของตนเองไดอยางถูกตอง 
 

3. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รวมกับองคการบริหารสวนตําบลทาทรายและอาสาสมัครสาธรณสุข
ประจําหมูบาน จัดกิจกรรมรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ภายใตโครงการทาทรายรวมใจ ตานภัย
ไขเลือดออก เพื่อสรางความตระหนักใหประชาชนเห็นความสําคัญของการปองกันการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก 
 

4. จัดกิจกรรม World Heart Day เนื่องในวันหัวใจโลก เพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการดูแล
รักษาหัวใจใหแข็งแรง พรอมทั้งบริการตรวจคัดกรองความเส่ียงตอภาวะโรคไมติดตอ กิจกรรมเตนแอโรบิค แขงขัน
วายน้ําชองถวยรางวัล อีกทั้ง มอบอุปกรณฟนฟูสมรรถภาพ (รถเข็น)ใหกับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยเร้ือรัง โดยมี
ประชาชนเขารวมกิจกรรม จํานวน 300 คน 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยฟนคืนชีพภาคประชาชน ใหกับอาสาสมัคร
หมูบาน (อสม.) และบริษัทตางๆในจังหวัดสมุทรสาคร  

6. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รวมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงานเรารักตับ โดยบริการตรวจคัดกรองเบื้องตน 
พรอมใหความรูในการดูแลสุขภาพเพื่อหางไกลโรคตับ 
 

7. จัดโครงการจิตอาสามอเตอรไซคกูชีพ เพื่อใหสมาชิกโครงการจิตอาสามอเตอรไซคกูชีพ ไดพัฒนาความรูและ
คุณภาพการชวยเหลือผูประสบภัยจราจร ทั้งดานระเบียบวินัย การทํางานเปนทีม และเปนการทบทวนความรูเร่ือง
ปฐมพยาบาลเบื้องตน แกผูประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนตสาธารณะ 
 

8. โครงการ Happy Workplace หรือองคกรแหงความสุข 8 ประการ โดยมีกิจกรรมครบทั้ง 8 ดาน ที่ใหพนักงานเลือก
เขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ โดยมีตัวอยางผลงานที่นาภาคภูมิใจสําหรับโดยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร ไดรับรางวัล ชมชย  ในการสงบทความเขาประกวด  “บทความกิจกรรมสรางสุขดวย MapHR”    
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9. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รวมกับองคกรบริหารสวนตําบลทาทรายและมูลนิธิ LPN จัดกิจกรรม Big 
Cleaning day ในจังหวัดสมุทรสาคร  มีผูเขารวมทั้งหมด จํานวน 300 คน 

10. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล จัดต้ังศูนยพลังแผนดินเอาชนะโรคไขเลือดออกตําบลทาทราย  รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลทาทราย  สถานศึกษาและสถานประกอบการในตําบลทาทราย   มีผูเขารวมทั้งหมด 
จํานวน 350 คน 

 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   74 การควบคุมภายใน 
   

1111..  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง    

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  จึงกําหนดให มีฝาย
ตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในแตละสวนงานของบริษัทฯ และกําหนดใหมีการติดตาม
ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย  เพื่อใหฝายตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงกําหนดให ฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 12/2556  เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจําป พ.ศ.2556 ของบริษัทฯ ทั้ง 5 ดาน 
คือ องคกรและสภาพแวดลอม   การบริหารความเส่ียง   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร    ระบบสารสนเทศ    
และการส่ือสารขอมูล  รวมถึงระบบการติดตาม  ซ่ึงผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ     
เห็นวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีนโยบายการควบคุม เร่ือง รายการ ระหวางกัน      
การทํารายการที่เก่ียวโยง  และการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเพียงพอ 
 นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของทีมงาน
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาแตงต้ัง นางสาวอาภาพร กอชัย ดํารงตําแหนง หัวหนางานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ 
ต้ังแต วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   75   รายการระหวางกัน 

1122..  รายการระหวางกันรายการระหวางกัน  

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง                  
ทางผลประโยชนที่เกิดข้ึนในป พ.ศ.2555 และป พ.ศ.2556 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน                
ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธไดดังนี ้

1) บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ตารางที่ 12.1.1  แสดงความสัมพันธระหวางบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) และบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”) 

1. เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวน
รอยละ 94.76 ของทุนที่ชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2556  

2. ทั้ ง ส อ ง บ ริ ษั ท มี ก ร ร ม ก า ร ร ว ม กั น คื อ               
รศ.ดร.น.พ.วิชัยวนดุรงควรรณ ผศ. พญ. สายสุณี วน
ดุรงควรรณ และ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ 

3. ทั้ งสองบ ริษัท มีกลุ มผู ถือหุนที่ มีอํ านาจ
ควบคุมรวมกัน คือ กลุมวนดุรงควรรณ โดยกลุม               
วนดุรงควรรณถือหุนโดยตรงในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 
63.91 ของทุนที่ ชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ.2556 และถือหุนโดยออมในสายวิชัย
พัฒนา โดยผานทางบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 61.60 
ของทุนที่ชําระแลวของ  สายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด  
(“ศรีสาครเวชวิวัฒน”) 

 เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวน
รอยละ 94.94 ของทุนที่ ชําระแลว ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 
 ทั้ ง ส อ ง บ ริ ษั ท มี ก ร ร ม ก า ร ร ว ม กั น คื อ                       

รศ.ดร.น.พ.วิชัย วนดุรงควรรณ และ ผศ. พญ.สายสุณี 
วนดุรงควรรณ และนายแพทยมงคล วณิชภักดีเดชา           
 ทั้ งสองบ ริษัท มีกลุ มผู ถือหุนที่ มีอํ านาจ

ควบคุมรวมกัน คือ กลุมวนดุรงควรรณ โดย กลุม             
วนดุรงควรรณถือหุนโดยตรงในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 
63.91 ของทุนที่ชําระแลวของ บริษัทฯ ณ วันที่ 16 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   76   รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 
ธันวาคม พ.ศ.2556 และ  ถือหุนโดยออมในศรีสาคร
เวชวิวัฒน โดยผานทางบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 60.71 
ของทุนที่ชําระแลวของศรีสาครเวชวิวัฒน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด  
(“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”)  
(เดิมช่ือโรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา) 

1. เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวน
รอยละ 99.98 ของทุนที่ ชําระแลว  ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 (บริษัท โรงเ รียน  ศรีวิ ชัย
อาชีวศึกษา จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2553 เพื่อดําเนินธุรกิจใหการฝกอบรม
และการศึกษาแกบุคคลภายนอกเพื่อเตรียมบุคลากร
ทางดานพนักงานผูชวยของพยาบาล โดยใน ชวง
กอต้ังศรีวิชัยอาชีวศึกษา ในชวงปลายเดือนธันวาคม 
พ .ศ .2553 ผู ถื อ หุ น ข อ ง บ ริ ษั ท ดั ง ก ล า ว  คื อ                        
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ  , นพ.พงษศักด์ิ วัฒนา 
(ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษัทฯ) ,              
นายศักดา ต้ังจิตวัฒนากร  (ซ่ึงดํารงตําแหนงประธาน
เจาหนาที่การเงินของ บริษัทฯ) และ น.ส.รัชฎา              
ฟองธนกิจ  (ซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯและเลขานุการบริษัท) โดยทั้ง
ส่ีทานไดโอนขายหุนของศรีวิชัยอาชีวศึกษา ใหแก
บริษัทฯในราคาหุนละ 5 บาท ซ่ึงเปนราคาที่ตราไวของ
หุนสามัญของศรีวิชัยอาชีวศึกษา ในไตรมาสที่ 1 ของ
ป พ.ศ.2554  

2. ทั้ ง ส อ ง บ ริ ษั ท มี ก ร ร ม ก า ร ร ว ม กั น คื อ                 
นพ.พงษศักด์ิ วัฒนา 

3. ทั้ งสองบ ริษัท มีกลุ มผู ถือหุนที่ มีอํ านาจ
คว บ คุ ม ร ว ม กั น  คื อ  ก ลุ ม ว น ดุ ร ง ค ว ร ร ณ  โ ด ย                
ก ลุ ม ว น ดุ ร ง ค ว ร ร ณ ถื อหุ น โ ด ย ต ร ง ใ น บ ริ ษั ท ฯ               
โดยตรงในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 63.91  ของทุนที่
ชําระแลวของ บริษัทฯ  ณ วันที่  16 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 และ ถือหุนโดยออมในศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
โดยผาน ทางบริษัทฯคิดเปนรอยละ 63.91 ของทุนที่
ชํา ระแลวของศ รีวิ ชัยอา ชีว ศึกษ า   ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   77   รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยศรีวิชัย 
(ป 55 ไมมีรายการ) 

1. สหกรณออมท รัพยศรี วิ ชัยเปนสหกรณ        
ออมทรัพยที่ ได จัดต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมการออมของ
พนั กง าน ใ นก ลุม โร ง พย าบ า ลวิ ชัย เว ช ฯ    อั น
ประกอบดวย บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวช
วิวัฒน และศรีวิชัยอาชีวศึกษา  

2. กรรมการของบริษัทฯไดแก รศ.ดร.นพ.วิชัย 
วนดุรงควรรณ และผศ.พญ.สายสุณี   วนดุรงควรรณ 
ดํารงตําแหนงกรรมการของสหกรณออมทรัพยศรีวิชัย
ดวย 

 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ 1. ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของ บริษัทฯ
, สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน 

2. เปนผู ถือหุนใหญของบริษัทฯ, สายวิชัย
พัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒนและศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ของ 
รศ.ดร.นพ.วิชัย ถือหุน รวมกันทั้งทางตรงและทางออม
ในบริษัทฯ,สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน และ
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 36.08, 35.22, 
34.29 และ 36.07 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของแตละบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 ตามลําดับ 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ 1. ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการของ 
บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน 

2. เปนผู ถือหุนใหญของบริษัทฯ, สายวิชัย
พัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒนและศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
โดย ผศ.พญ. สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 258 ของ 
ผศ.พญ.สายสุณี  ถือหุน รวมกันทั้ งทางตรงและ
ทางออมในบริษัทฯ,  สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวช
วิวัฒน และศรีวิชัยอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 36.08, 
35.22, 34.29 และ 36.07 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของแตละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 ตามลําดับ 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   78   รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 

นพ.พงษศักด์ิ วัฒนา 1. ดํารงตําแหนงกรรมการและรองประธาน 
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

2. น.พ.พงษศักด์ิและบุคคลตามมาตรา 258 
ของ นพ.พงษศักด์ิถือหุนในบริษัทฯคิดเปน รอยละ 
0.32 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 1. ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯและ              
ศรีสาครเวชวิวัฒน 

2. น.พ. มงคลและบุคคลตามมาตรา 258 ของ 
น.พ.มงคล ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 4.91 ของ
จํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ              
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

นายศักดา ต้ังจิตวัฒนากร 1. ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่การเงิน 
ของบริษัทฯและกรรมการของสายวิชัยพัฒนาและ              
ศรีสาครเวชวิวัฒน 

2. นายศักดาถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 
0.31 ของจํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทฯ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 1. ดํารงตําแหนงกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 
2. เ ป น บุ ต ร ข อ ง  ร ศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แ ล ะ                      

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ และเปนคูสมรสของ 
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 

3. ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 4.91 ของ
จํานวนหุนที่ มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ               
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

นพ.บวรรัฐ วนดุรงควรรณ 1. ดํารง ตําแหน งกรรมการของสายวิ ชัย
พัฒนา 

2. เ ป น บุ ต ร ข อ ง  ร ศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แ ล ะ                        
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ  

3. ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 13.08  
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ                
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   79   รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 

นายพฤทธิ์ โรจนมหามงคล 1. ดํารง ตําแหน งกรรมการของศ รีสาคร               
เวชวิวัฒน 

2. นายพฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ของ
นายพฤทธิ์ ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 4.91 ของ
จํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของ บริษัทฯ             
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

พญ.พัฏ โรจนมหามงคล  1. ดํารง ตําแหน งกรรมการของสายวิ ชัย
พัฒนา 

2. เ ป น บุ ต ร ข อ ง  ร ศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แ ล ะ                     
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ และเปนคูสมรสของ
นายพฤทธิ์   โรจนมหามงคล 

3. ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 4.91 ของ
จํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ              
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงควรรณ 1. ดํารง ตําแหน งกรรมการของศ รีสาคร                  
เวชวิวัฒนและผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทฯ 

2. เ ป น บุ ต ร ข อ ง  ร ศ .ด ร .น พ .วิ ชั ย  แ ล ะ                    
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ 

3. ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 4.91 ของ
จํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ               
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ  1. ดํา ร ง ตํ า แห น ง ก ร รม ก า ร ข อง ศ รี วิ ชั ย
อาชีวศึกษา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจของ             
บริษัทฯและเลขานุการบริษัท 

2. ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 0.19 ของ
จํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ               
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 

 
2) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด (“สายวิชัยพัฒนา”)  

ตารางที่ 12.1.2  แสดงความสัมพันธ ระหวางบริษัท  สายวิ ชัยพัฒนา จํากัด  และบุคคล                               
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   80   รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) 

ดูในตารางที่ 12.1.1 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด  
(“ศรีสาครเวชวิวัฒน”) 

1. สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒนเปน
บริษัทยอยในลําดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 94.76 ของทุนที่ชําระแลว
ของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 
และบริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 94.94 ของทุน
ที่ ชํา ระแล วของศรีสาครเวชวิ วัฒ น  ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 

2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการรวมกันคือ รศ.ดร.
นายแพทยวิชัย วนดุรงควรรณ, ผศ.แพทยหญิงสาย
สุณี วนดุรงควรรณ, นายศักดา   ต้ังจิตวัฒนากร และ
กรรมการรวมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด มี
นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ (ไดรับการแตงต้ัง
เปนกรรมการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด เม่ือเดือน
สิงหาคม 2555) ซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท ศรีวิชัย
เวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

3. ทั้ งสองบ ริษัท มีก ลุ ม ผู ถือหุ นที่ มีอํ านาจ
ควบคุมรวมกัน คือ กลุมวนดุรงควรรณ โดยกลุม              
วนดุรงควรรณถือหุนโดยออมในสายวิชัยพัฒนา              
คิดเปนรอยละ 60.56 ของทุนที่ชําระแลว ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2555 โดยผานทางบริษัทฯ และถือหุน
โดยออมในศรีสาครเวชวิวัฒน คิดเปนรอยละ 60.68 
ของทุนที่ชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 
โดยผานทางบริษัทฯ      

สหกรณออมทรัพยศรีวิชัย 1. สหกรณออมทรัพยศรี วิชัยเปนสหกรณ 
ออมทรัพยที่ ได จัดต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมการออม ของ
พ นั ก ง า น ใ น ก ลุ ม โ ร ง พ ย า บ า ล วิ ชั ย เ ว ช ฯ                     
อันประกอบดวย บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาคร
เวชวิวัฒน และศรีวิชัยอาชีวศึกษา  

2. กรรมการของสายวิชัยพัฒนา ไดแก รศ.ดร.
นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี  
วนดุรงควรรณ  ดํารงตําแหนงกรรมการของสหกรณ
ออมทรัพยศรีวิชัยดวย 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   81   รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ 1. ดํารง ตําแหนงประธานกรรมการของ                 

สายวิชัยพัฒนา  
2. เปนผูถือหุนใหญของสายวิชัยพัฒนา โดย 

รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ของ            
รศ.ดร.นพ.วิชัย ถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออม
ในสายวิชัยพัฒนา คิดเปนรอยละ 35.22 ของจํานวน
หุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ  สายวิชัยพัฒนา               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556  

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ 1. ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการของ
สายวิชัยพัฒนา  

2. เปนผูถือหุนใหญของสายวิชัยพัฒนา โดย 
ผศ.พญ. สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 258 ของ  
ผศ.พญ.สายสุณี  ถือหุน รวมกันทั้ งทางตรงและ
ทางออมในสายวิชัยพัฒนา คิดเปนรอยละ 35.22 ของ
จํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของสายวิชัย
พัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

 
3) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด (“ศรีสาครเวชวิวัฒน”) 

ตารางที่ 12.1.3  แสดงความสัมพันธระหวางบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด และบุคคล              
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) 

ดูในตารางที่ 12.1.1  

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”)  

ดูในตารางที่ 12.1.2  

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ 1. ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของศรีสาคร
เวชวิวัฒน  

2. เปนผูถือหุนใหญของศรีสาครเวชวิวัฒน โดย 
รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ของ               
รศ.ดร.นพ.วิชัย ถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออม
ในศรีสาครเวชวิวัฒน คิดเปนรอยละ 34.29 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของศรีสาครเวช
วิวัฒน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   82   รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ 1. ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการของ            

ศรีสาครเวชวิวัฒน 
2. เปนผูถือหุนใหญของศรีสาครเวชวิวัฒน โดย 

ผศ.พญ. สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 258 ของ  
ผศ.พญ.สายสุณี  ถือหุน รวมกันทั้ งทางตรงและ
ทางออมในศรีสาครเวชวิวัฒน คิดเปนรอยละ 34.29 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของศรีสาคร
เวชวิวัฒน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556  

 
4) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด (“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”) (เดิมช่ือโรงเรียนศรีวิชัย 

อาชีวศึกษา) 

ตารางที่ 12.1.4  แสดงความสัมพันธระหวางบริษัท โรงเรียน ศรีวิ ชัยอาชีวศึกษา จํากัด                           
และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ความสัมพันธ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) 

ดูในตารางที่ 12.1.1  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 83 รายการระหวางกัน 

ตารางที่ 12.1.5 รายการระหวางกันระหวางบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน 

ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา 
จํากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”) 

ดูในตารางท่ี 
12.1.1 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน: 
ในป พ.ศ.2554 บริษัทฯไดให
สายวิชัยพัฒนา กูเงินระยะส้ัน
เพ่ิมเติมอีกจํานวน 50 ลานบาท 
โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 
ตอป เพ่ือใชเปนเงินทุนในการ
ดําเนินกิจการ โดยสายวิชัย
พัฒนาออกตั๋วสัญญาใชเงิน
กําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม
ใหแกบริษัทฯ  
ป 2555 สายวิชัยพัฒนาไดจาย
คืนเงินกูระยะส้ันท้ังจํานวน 50 
ลานบาท  (ซ่ึงกูมาในป 2554) 
คืนใหแกบริษัทฯ ทําให ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัท
ฯไมมียอดเงินใหกูยืมระยะส้ัน
คงคางกับ สายวิชัยพัฒนา แต
อยางใด 

 
ยอดคงคาง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม  พ.ศ.2555                     
0  บาท 
การเคล่ือนไหวระหวางงวด 
ยอดยกมาตนงวด      50 ลาน
บาท 
กูเพ่ิมระหวางงวด        0 บาท 
หัก จายคืนระหวางงวด   (50)  
ลานบาท 
ยอดคงเหลือปลายงวด   0 บาท 
 
หมายเหต ุ
บริษัทฯไดรับดอกเบ้ียจากสาย
วิชัยพัฒนา สําหรับเงินกูระยะ
ส้ันจํานวน 50 ลานบาทดังกลาว 
เปนจํานวนท้ังส้ิน 0.44 ลาน
บาท ในป พ.ศ.2555 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป พ.ศ.2554 บริษัทฯ ไดปลอยกูเงินจํานวน 50 ลานบาท เพ่ือใหสายวิชัยพัฒนา               
นําเงินจํานวนดังกลาวไปใชเปนเงินทุนในการดําเนินกิจการ โดยการท่ีบริษัทฯเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียจากสายวิชัยพัฒนาในอัตรา 3 % ตอป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปน                  
การดําเนินการท่ีสมเหตุสมผล และทําใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุมโรงพยาบาล                                     
วิชัยเวชฯ โดยรวม ไดรับประโยชน โดยท่ีอัตราดอกเบ้ีย 3% ท่ีเรียกเก็บดังกลาว ทําให
บริษัทฯไดรับอัตราผลตอบแทนสูงกวาการนําเงินไปฝากออมทรัพยกับธนาคารพาณิชย               
ซ่ึงในป พ.ศ.2554 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
อยูท่ีประมาณ 1% (คณะกรรมการตรวจสอบนําอัตราดอกเบ้ียของเงินกูท่ีปลอยใหแก     
สายวิชัยพัฒนามาเทียบกับอัตราดอกเบ้ีย  เงินฝากออมทรัพย เพราะสายวิชัยพัฒนา
จะตองคืนเงินกูดังกลาวใหแกบริษัทฯ เมื่อทวงถาม ทําใหการปลอยเงินกูดังกลาวใหแก                
สายวิชัยพัฒนาสามารถเทียบเคียงไดกับการท่ีบริษัทฯนําเงินไปฝากในบัญชีออมทรัพยกับ
ธนาคารพาณิชย) 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 84 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน 

ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

  รายไดคารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย:  
รายไดในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้นเปนไป
ตามสัญญาใหบริการทางการ
แพทยและรักษาพยาบาล
รวมกัน (สถานพยาบาล
เครือขาย) ท่ีจัดทําขึ้นระหวาง
บริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา 
โดยตามสัญญาดังกลาวบริษัท
ฯและสายวิชัยพัฒนาจะรวมกัน
ใหบริการทางการแพทยและ
รักษาพยาบาลแกผูประกันตน
ตามโครงการประกันสังคม 
ตามจํานวนและรายช่ือท่ีทาง
สํานักงานประกันสังคมได
กําหนดมอบให ตามหนาท่ีและ 
หลักเกณฑของสํานักงาน
ประกันสังคม โดยรายไดท่ี
บริษัทฯไดรับจากสายวิชัย
พัฒนาในสวนน้ี เกิดจากการท่ี
สายวิชัยพัฒนาสงคนไขของตน
มารับบริการรักษาพยาบาล
และการแพทยท่ีบริษัทฯ 

 
 
บริษัทฯไดรับรายไดคา
รักษาพยาบาลและบริการทาง
การแพทยจากสายวิชัยพัฒนา 
จํานวนท้ังส้ิน 0.30 ลานบาท 
โดยมียอดลูกหน้ีคงคาง ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ท้ังส้ิน 
0.01 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัทฯไดรับรายไดคา
รักษาพยาบาลและบริการทาง
การแพทยจากสายวิชัยพัฒนา 
จํานวนท้ังส้ิน 0.16ลานบาท 
โดยมียอดลูกหน้ีคงคาง ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ท้ังส้ิน 
0.00 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา                
ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนรายการธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัทฯ
และสายวิชัยพัฒนา โดยบริษัทฯเรียกเก็บราคาการใหบริการทางการแพทยและ
รักษาพยาบาล จากสายวิชัยพัฒนา เทากับรอยละ 50-75 ของคารักษาพยาบาลปกติ 
ขึ้นอยูกับประเภทของการใหบริการ ยกเวนคาแพทยไมมีสวนลด โดยนโยบายการกําหนด
ราคา ดังกลาวจะเหมือนกับนโยบายท่ีบริษัทฯใชกับศรีสาครเวชวิวัฒน ซ่ึงเปนบริษัทยอย                
อีกบริษัทหน่ึง (ท้ังน้ี เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 เปนตนไป กลุมโรงพยาบาล              
วิชัยเวชไดมีการเปล่ียนนโยบายการคิดคารักษาพยาบาลระหวางกันใหม โดยใหมี                
การคิดสวนลดระหวางกันเทากับรอยละ 35 ของคารักษาพยาบาลปกติ) 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 85 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน 

ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

  ตนทุนคารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย: 
ตนทุนในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้นเปนไป
ตามสัญญาใหบริการทางการ
แพทยและรักษาพยาบาล 
รวมกัน (สถานพยาบาล 
เครือขาย) ท่ีจัดทําขึ้นระหวาง 
บริษัทฯและสายวิชัยพัฒนาโดย 
ตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ
และสายวิชัยพัฒนา จะรวมกัน
ใหบริการทางการแพทยและ
รักษาพยาบาลแก ผูประกันตน
ตามโครงการประกันสังคมตาม 
จํานวนและรายช่ือท่ีทาง
สํานักงานประกัน สังคมได
กําหนดมอบใหตามหนาท่ีและ
หลักเกณฑของสํานักงาน
ประกันสังคม โดยตนทุนท่ีเกิด 
ขึ้น ในสวนน้ี เกิดจากการท่ี
บริษัทฯ สงคนไขของตนมารับ
บริการรักษา พยาบาลและการ 
แพทยท่ีสายวิชัยพัฒนา 
 
 

 
บริษัทฯมีตนทุนคารักษา 
พยาบาลและบริการทาง  
การแพทยกับสายวิชัยพัฒนา 
จํานวนท้ังส้ิน 3.55 ลานบาท 
โดยมียอดเจาหน้ีคงคาง  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 ท้ังส้ิน 0.89 ลานบาท 

 
บริษัทฯมีตนทุนคารักษา 
พยาบาลและบริการทาง  
การแพทยกับสายวิชัยพัฒนา 
จํานวนท้ังส้ิน 6.25 ลานบาท 
โดยมียอดเจาหน้ีคงคาง  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 ท้ังส้ิน 0.24 ลานบาท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา              
ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนรายการธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัทฯ
และสายวิชัยพัฒนา โดยบริษัทฯตองชําระตนทุน/คาใชจายการใหบริการทางการแพทย
และรักษาพยาบาล ใหแกสายวิชัยพัฒนา เทากับรอยละ 50-75 ของคารักษาพยาบาลปกติ 
ขึ้นอยูกับประเภทของการใหบริการ ยกเวนคาแพทยไมมีสวนลด โดยนโยบาย                   
การกําหนดราคาดังกลาวจะเหมือนกับนโยบายท่ีบริษัทฯใชกับศรีสาครเวชวิวัฒน ซ่ึงเปน
บริษัทยอยอีกบริษัทหน่ึง (ท้ังน้ี เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 เปนตนไป                           
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชไดมีการเปล่ียนนโยบายการคิดคารักษาพยาบาลระหวางกันใหม 
โดยใหมีการคิดสวนลดระหวางกันเทากับรอยละ 35 ของคารักษาพยาบาลปกติ) 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 86 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน 

ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน 
จํากัด  
(“ศรีสาครเวชวิวัฒน”) 

ดูในตารางท่ี 
12.1.1 

รายไดคารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย:  
รายไดในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้นเปนไป
ตามสัญญาใหบริการทางการ
แพทยและรักษาพยาบาล
รวมกัน (สถานพยาบาล
เครือขาย) ท่ีจัดทําขึ้นระหวาง
บริษัทฯและศรีสาครเวชวิวัฒน 
โดยตามสัญญาดังกลาวบริษัท
ฯและศรีสาครเวชวิวัฒนจะ
รวมกันใหบริการทางการแพทย
และรักษาพยาบาลแกผูประกัน 
ตนตามโครงการประกันสังคม 
ตามจํานวนและรายช่ือท่ีทาง
สํานักงานประกันสังคมได
กําหนดมอบให ตามหนาท่ีและ 
หลักเกณฑของสํานักงาน
ประกันสังคม โดยรายไดท่ี
บริษัทฯไดรับจากศรีสาคร 
เวชวิวัฒนในสวนน้ี เกิดจาก 
การท่ีศรีสาครเวชวิวัฒนสง
คนไขของตนมารับบริการ
รักษาพยาบาลและการแพทยท่ี
บริษัทฯ 
 

 
บริษัทฯไดรับรายไดคารักษา 
พยาบาลและบริการทางการ 
แพทยจากศรีสาครเวชวิวัฒน 
จํานวนท้ังส้ิน 1.15 ลานบาท 
โดยมียอดลูกหน้ี 
คงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ.2555 ท้ังส้ิน 0.08  
ลานบาท 
 

 
บริษัทฯไดรับรายไดคารักษา 
พยาบาลและบริการทางการ 
แพทยจากศรีสาครเวชวิวัฒน 
จํานวนท้ังส้ิน 5.43 ลานบาท 
โดยมียอดลูกหน้ี 
คงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ.2556 ท้ังส้ิน 0.60  
ลานบาท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและศรีสาครเวชวิวัฒน               
ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนรายการธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัทฯ
และศรีสาครเวชวิวัฒน โดยบริษัทฯเรียกเก็บราคาการใหบริการทางการแพทยและ
รักษาพยาบาล จากศรีสาครเวชวิวัฒน เทากับรอยละ 50-75 ของคารักษาพยาบาลปกติ 
ขึ้นอยูกับประเภทของการใหบริการ ยกเวนคาแพทยไมมีสวนลด โดยนโยบายการกําหนด
ราคาดังกลาวจะเหมือนกับนโยบายท่ีบริษัทฯใชกับสายวิชัยพัฒนาซ่ึงเปนบริษัทยอย                   
อีกบริษัทหน่ึง (ท้ังน้ี เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 เปนตนไป กลุมโรงพยาบาล             
วิชัยเวชไดมีการเปล่ียนนโยบายการคิดคารักษาพยาบาลระหวางกันใหม โดยใหมี               
การคิดสวนลดระหวางกันเทากับรอยละ 35 ของคารักษาพยาบาลปกติ) 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 87 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน 

ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

  ตนทุนคารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย: 
ตนทุนในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้นเปนไป
ตามสัญญาใหบริการทางการ
แพทยและรักษาพยาบาลรวม 
กัน (สถานพยาบาลเครือขาย) 
ท่ีจัดทําขึ้นระหวางบริษัทฯและ
ศรีสาครเวชวิวัฒน โดยตาม
สัญญาดังกลาวบริษัทฯ และ 
ศรีสาครเวชวิวัฒน จะรวมกัน
ใหบริการทางการแพทยและ
รักษาพยาบาลแกผูประกันตน 
ตามโครงการประกันสังคม 
ตามจํานวนและรายช่ือท่ีทาง
สํานักงานประกันสังคมได
กําหนดมอบให ตามหนาท่ีและ
หลักเกณฑของสํานักงาน
ประกันสังคม โดยตนทุนท่ี
เกิดขึ้นในสวนน้ี เกิดจากการท่ี
บริษัทฯสงคนไขของตนมารับ
บริการรักษาพยาบาลและ 
การแพทยท่ีศรีสาครเวชวิวัฒน 
 
 
 

บริษัทฯมีตนทุนคา
รักษาพยาบาลและบริการ 
ทางการแพทยกับศรีสาคร 
เวชวิวัฒน จํานวนท้ังส้ิน 1.24 
ลานบาท โดยมียอดเจาหน้ี 
คงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ.2555 ท้ังส้ิน 0.11  
ลานบาท 

บริษัทฯมีตนทุนคา
รักษาพยาบาลและบริการ 
ทางการแพทยกับศรีสาคร 
เวชวิวัฒน จํานวนท้ังส้ิน 1.19 
ลานบาท โดยมียอดเจาหน้ี 
คงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ.2556 ท้ังส้ิน 0.22 
ลานบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯและศรีสาครเวชวิวัฒน            
ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนรายการธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัทฯ
และศรีสาครเวชวิวัฒน โดยบริษัทฯตองชําระตนทุน/คาใชจายการใหบริการทางการแพทย
และรักษาพยาบาล ใหแกศรีสาครเวชวิวัฒน เทากับรอยละ 50-75 ของคารักษาพยาบาล
ปกติ ขึ้นอยูกับประเภทของการใหบริการ ยกเวนคาแพทยไมมีสวนลด โดยนโยบาย                
การกําหนดราคาดังกลาวจะเหมือนกับนโยบายท่ีบริษัทฯใชกับสายวิชัย 
พัฒนาซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกบริษัทหน่ึง (ท้ังน้ี เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2554                      
เปนตนไป กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชไดมีการเปล่ียนนโยบายการคิดคารักษาพยาบาล
ระหวางกันใหม โดยใหมีการคิดสวนลดระหวางกันเทากับรอยละ 35 ของคารักษาพยาบาล
ปกติ) 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 88 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน 

ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

  เงินกูระยะส้ัน: 
ป พ.ศ.2554 บริษัทฯไดกูเงิน
ระยะส้ันจากศรีสาครเวชวิวัฒน
จํานวนท้ังส้ิน  8 ลานบาท  
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป 
โดยบริษัทฯไดออกตั๋วสัญญาใช
เงินกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 
ใหแกศรีสาครเวชวิวัฒน เพ่ือนํา
เงินไปใชในการดําเนินธุรกิจ
และบางสวนไดมีการนําไป
ปลอยกูตอใหแกสายวิชัย
พัฒนา  

ยอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 
พ.ศ.2555            0      ลาน
บาท 
การเคล่ือนไหวระหวางงวด 
บริษัทฯไมมีการกูยืมระหวางกัน
ในป2555 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
บริษัทฯไมการจายดอกเบ้ีย
ใหแกศรีสาครเวชวิวัฒน สําหรับ 
ป พ.ศ.2555 
 

- 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการท่ีบริษัทฯกูเงินระยะส้ัน โดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน
กําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม ใหแกศรีสาครเวชวิวัฒน เปนการดําเนินการท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและทําใหการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของ  บริษัทฯและกลุม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมไดรับประโยชน รวมถึงการท่ีบริษัทฯกูเงินจากศรีสาครเวช
วิวัฒนจะมีขั้นตอนในการดําเนินการท่ียุงยากและใชเวลานอยกวาการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกูยืมท่ีมีความยุงยากนอยกวา โดยท่ีอัตราดอกเบ้ีย 
3 % ตอปท่ีตองชําระใหแกศรีสาครเวชวิวัฒนต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินท่ีบริษัทฯตองชําระใหแกสถาบันการเงินภายนอกซ่ึง                 
ในชวง ป พ.ศ.2554 อยูท่ีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MOR-0.5 ถึงรอยละ MOR ตอป  
(โดยท่ีในชวง ป พ.ศ.2554 อัตราดอกเบ้ีย MOR เฉล่ียอยูท่ีประมาณรอยละ 7) รวมถึงตอง
มีการค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและสิทธิการเชาท่ีดินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย 

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย
อาชีวศึกษา จํากัด  
(“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”)  

ดูในตารางท่ี 
12.1.1 

รายการปลอยเชาพื้นท่ี 
ใหแกศรีวิชัยอาชีวศึกษา: 
บริษัทฯปลอยเชาพ้ืนท่ี 
บางสวนของช้ัน 7 อาคาร 1 
ของอาคารโรงพยาบาล 
วิชัยเวช วิชัยเวช อินเตอรเนช่ัน
แนล ออมนอย  
ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 50 ตาราง
เมตร เพ่ือใหศรีวิชัยอาชีวศึกษา

 
 
ในชวง ป พ.ศ.2555 บริษัทฯ 
รับรูรายไดคาเชารับจาก 
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
จํานวนท้ังส้ิน 240,000 บาท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 
 
ในชวง ป พ.ศ.2556 บริษัทฯ 
รับรูรายไดคาเชารับจาก 
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
จํานวนท้ังส้ิน 60,000 บาท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีบริษัทฯปลอยเชาพ้ืนท่ีบางสวนของช้ัน 7             
อาคาร 1 ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ               
50 ตารางเมตร เพ่ือใหศรีวิชัยอาชีวศึกษาใชเปนพ้ืนท่ีทําการของศรีวิชัยอาชีวศึกษาเอง 
โดยท่ีรายการเชาดังกลาวมีการจัดทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน และมีเงื่อนไข
ในสัญญาเชาเปนปกติทางการคาท่ัวไป เปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและกอให              
เกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ              
โดยรวม โดยท่ีศรีวิชัยอาชีวศึกษา (ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯตั้งแตเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2554) ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือมุงผลิตพนักงานผูชวยของพยาบาลสําหรับ                         
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 89 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน 

ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

ใชเปนพ้ืนท่ีทําการของศรีวิชัย
อาชีวศึกษาเอง โดยบริษัทฯ
เรียกเก็บคาเชาพ้ืนท่ีจาก 
ศรีวิชัยอาชีวศึกษาในอัตรา
เดือนละ 20,000 บาท โดย
สัญญาเชาท่ีจัดทําขึ้น 
ระหวางบริษัทฯและศรีวิชัย
อาชีวศึกษา มีกําหนดอายุ  
3 ป เร่ิมอายุการเชา ตั้งแต 
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2554 
และส้ินสุดในวันท่ี 31ธันวาคม 
พ.ศ.2556 โดยหลังจากท่ี
สัญญาเชาส้ินสุดลง ศรีวิชัย
อาชีวศึกษาสามารถขอตออายุ
สัญญาเชาได 

ป 2556 มีการลดอัตราคาเชาเหลือเดือนละ 5,000 บาท 
 

กรรมการ, ผูบริหารของ 
บริษัทฯและสายวิชัย
พัฒนาและบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับบุคคล 
ดังกลาว ซ่ึงประกอบดวย 
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค
วรรณ, ผศ.พญ.สายสุณี 
วนดุรงควรรณ,          นพ.

ดูในตารางท่ี 
12.1.1 

การซื้อหุนของสายวิชัย
พัฒนา 
กรรมการ, ผูบริหารของ 
บริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา
และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว ไดขายหุนของสาย
วิชัยพัฒนา ใหแกบริษัทฯรวม
จํานวนท้ังส้ิน 5,421,300 หุน 
ในราคาหุนละ 5 บาท รวมเปน

 
 
47.38  ลานบาท 
( บริษัทฯไดซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน
ของสายวิชัยพัฒนา ตามสัดสวน
ท่ีไดรับการจัดสรรใหกับผูถือหุน
เดิมในอัตราสวน 
2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เปน
จํานวนท้ังส้ิน 9,475,650 หุน ใน

 
 

- 
 
 
 

ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554บริษัทฯไดจายเงินจํานวน 27,106,500 บาทเพ่ือซ้ือหุนของ                
สายวิชัยพัฒนา จํานวนท้ังส้ิน 5,421,300 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท จากกรรมการและ                   
ผูบริหารของ บริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหาร       
ดังกลาว                 
    ในป  2555 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด ไดมีการเพ่ิมทุนเพ่ือนําเงินมาใชใน                          
การดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทฯไดจายเงินจํานวน 47,378,250 บาท เพ่ือซ้ือหุน
ของ สา ยวิ ชัย พัฒนา จํา นว นท้ัง ส้ิน  9,475,650 หุ น  ในราค าหุ นล ะ 5 บา ท                          
ในสัดสวนเทาเดิม เพ่ือดํารงสัดสวนเงินลงทุนเดิมไว 
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แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 90 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
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ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

พงษศักดิ์ วัฒนา, นพ.สุ
รพล โลหสิริวัฒน, นพ.
มงคล วณิชภักดีเดชา, 
พญ.รังสิมา วณิชภักดีเด
ชา, นายพฤทธิ์ โรจนมหา
มงคล, พญ.พัฎ โรจนมหา
มงคล,  นพ.บวรรัฐ  วน
ดุรงควรรณ, นส.พัชร
พรรณ วนดุรงควรรณ,  
นายศักดา ตั้งจิตวัฒนากร  
และนางณัฐกมล  
วิทยาประสิทธิ์ 

เงินจํานวนท้ังส้ิน 27,106,500 
บาท โดยบริษัทฯอาศัย 
เงินทุนจากกระแสเงินสดของ
กิจการและเงินเพ่ิมทุนของ 
บริษัทฯ โดยหลังจากการซ้ือหุน
สายวิชัยพัฒนาคืนเสร็จส้ินลง
ในไตรมาสท่ี 1 ของ  
ป พ.ศ. 2554 บริษัทฯมีสัดสวน
การถือหุนในสายวิชัยพัฒนา 
คิดเปนรอยละ 94.76 ของ
จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของสายวิชัยพัฒนา 

ราคาหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 47.38 ลานบาท) 
 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 91 รายการระหวางกัน 

ตารางท่ี 12.1.6 รายการระหวางกันระหวางสายวิชัยพัฒนาและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

บุคคลท่ีอาจมีความ    
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 
ของรายการระหวางกัน ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน 
จํากัด  
(“ศรีสาครเวชวิวัฒน”) 

ดูในตารางท่ี 
10.1.2 

รายไดคารักษาพยาบาลและ
บริการทางการแพทย: 
รายไดในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้นเปนไปตาม
สัญญาใหบริการทางการแพทยและ
รักษาพยาบาลรวมกัน 
(สถานพยาบาลเครือขาย) ท่ีจัดทํา
ขึ้นระหวางสายวิชัยพัฒนาและศรี
สาครเวชวิวัฒน โดยตามสัญญา
ดังกลาวสายวิชัยพัฒนาและศรีสาคร 
เวชวิวัฒน จะรวมกันใหบริการทาง 
การแพทยและรักษาพยาบาลแก 
ผูประกันตนตามโครงการ
ประกันสังคมตามจํานวนและรายช่ือ
ท่ีทางสํานักงานประกันสังคมได
กําหนดมอบให ตามหนาท่ีและ
หลักเกณฑของสํานักงาน
ประกันสังคม โดย 
รายไดท่ีเกิดขึ้นในสวนน้ี เกิดจาก 
การท่ีศรีสาครเวชวิวัฒนสงคนไข 
ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล
และการแพทยท่ีสายวิชัยพัฒนา 
 
 

 
 
สายวิชัยพัฒนามีรายไดคา
รักษาพยาบาลและบริการทาง
การแพทยกับศรีสาครเวชวิวัฒน 
จํานวนท้ังส้ิน 7.79 ลานบาท 
โดยมียอดลูกหน้ีคงคาง ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ท้ังส้ิน 
1.25 ลานบาท 

 
 
สายวิชัยพัฒนามีรายไดคา
รักษาพยาบาลและบริการทาง
การแพทยกับศรีสาครเวชวิวัฒน 
จํานวนท้ังส้ิน 2.62 ลานบาท โดยมี
ยอดลูกหน้ีคงคาง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2556 ท้ังส้ิน 0.15 
ลานบาท 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นระหวางสายวิชัย 
พัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล
และเปนรายการธุรกิจปกติท่ัวไปของท้ังสองบริษัท โดยสายวิชัยพัฒนา                    
เรียกเก็บราคาการใหบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล จากศรีสาคร                
เวชวิวัฒน เทากับรอยละ 50-75 ของคารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยูกับ
ประเภทของการใหบริการ ยกเวนคาแพทยไมมีสวนลด โดยนโยบาย                     
การกําหนดราคาดังกลาวจะเหมือนกับนโยบายท่ีสายวิชัยพัฒนาใชกับบริษัท
ฯ ซ่ึงเปนบริษัทใหญของท้ังสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน (ท้ังน้ี เร่ิม
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 เปนตนไป กลุมโรงพยาบาล                   
วิชัยเวชไดมีการเปล่ียนนโยบายการคิดคารักษาพยาบาลระหวางกันใหม โดย
ใหมีการคิดสวนลดระหวางกันเทากับรอยละ 35 ของคารักษาพยาบาลปกติ) 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 92 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ    
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 

ของรายการระหวางกัน ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

  ตนทุนคารักษาพยาบาลและ 
บริการทางการแพทย:  
ตนทุนในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้นเปนไป 
ตามสัญญาใหบริการทางการ 
แพทยและรักษาพยาบาลรวมกัน
(สถานพยาบาลเครือขาย) ท่ีจัดทํา
ขึ้นระหวางสายวิชัยพัฒนาและศรี
สาครเวชวิวัฒน โดยตามสัญญา
ดังกลาวสายวิชัยพัฒนาและศรีสาคร 
เวชวิวัฒนจะรวมกันใหบริการทาง
การแพทยและรักษาพยาบาลแก
ผูประกันตนตามโครงการ
ประกันสังคม ตามจํานวนและรายช่ือ
ท่ีทางสํานักงานประกันสังคมได
กําหนดมอบใหตามหนาท่ีและ
หลักเกณฑของสํานักงาน
ประกันสังคม โดยตนทุนในสวนน้ีท่ี
สายวิชัยพัฒนา 
ตองจายใหแกศรีสาครเวชวิวัฒน เกิด
จากการท่ีสายวิชัยพัฒนาสงคนไข
ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล
และการแพทยท่ีศรีสาครเวชวิวัฒน 
 
 
 

 
สายวิชัยพัฒนาไดจายตนทุน 
คารักษาพยาบาลและบริการ 
ทางการแพทย ใหแกศรีสาคร 
เวชวิวัฒน จํานวนท้ังส้ิน  
0.38 ลานบาท โดยมียอด 
เจาหน้ีคงคาง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2555 ท้ังส้ิน 0
ลานบาท 
 

 
สายวิชัยพัฒนาไดจายตนทุน 
คารักษาพยาบาลและบริการ 
ทางการแพทย ใหแกศรีสาคร 
เวชวิวัฒน จํานวนท้ังส้ิน  
0.02 ลานบาท โดยมียอด 
เจาหน้ีคงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 ท้ังส้ิน 0 ลานบาท 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นระหวางท้ังสองบริษัท               
เปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเปนรายการธุรกิจปกติท่ัวไปของ             
สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน โดยสายวิชัยพัฒนาจายราคาการ
ใหบริการทางการแพทยและรักษาพยาบาล ใหแกศรีสาครเวชวิวัฒน เทากับ
รอยละ 50-75 ของคารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยูกับประเภทของการ
ใหบริการ ยกเวนคาแพทยไมมีสวนลด โดยนโยบายการกําหนดราคาดังกลาว
จะเหมือนกับนโยบายท่ีสายวิชัยพัฒนาใชกับบริษัทฯซ่ึงเปนบริษัทใหญของ
ท้ังสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน (ท้ังน้ี เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2554 เปนตนไป เครือโรงพยาบาลวิชัยเวชไดมีการเปล่ียนนโยบาย             
การคิดคารักษาพยาบาลระหวางกันใหม โดยใหมีการคิดสวนลดระหวางกัน
เทากับรอยละ 35 ของคารักษาพยาบาลปกติ) 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 93 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ    
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 

ของรายการระหวางกัน ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

ผศ.พญ.สายสุณี            
วนดุรงควรรณ 

ดูในตารางท่ี 
12.1.2 

คาอาคารจายลวงหนา-ตัดจาย 
ในป พ.ศ.2547 สายวิชัยพัฒนาได
เขาทําหนังสือยินยอมใหใชอาคาร
และสถานท่ี กับ ผศ.พญ.สายสุณี  
วนดุรงควรรณ เพ่ือใชพ้ืนท่ีของ
บานเลขท่ี 33/1 หมู 11 ตําบลออม
นอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ซ่ึงเปนทรัพยสินของ ผศ.
พญ.สายสุณี โดยสายวิชัยพัฒนาจะ
ใชพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือประโยชนในการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก, ใช
เปนโรงซักผาและใชเปนสถานท่ีเก็บ
เอกสาร โดยในปจจุบัน สายวิชัย
พัฒนาไมไดมีการใชสถานท่ีดังกลาว
เพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก
หรือใชเปนโรงซักผา แตอยางใด มีแต
การใชพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือใชเปนท่ีเก็บ
เอกสารท่ีไมใชแลวของสายวิชัย
พัฒนา โดยตามหนังสือยินยอมใหใช
อาคารและสถานท่ีซ่ึงลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2547 ดังกลาว             
มีการกําหนดเงื่อนไขท่ีสําคัญ  ก็คือ 
1) สายวิชัยพัฒนาสามารถ 

ปรับปรุงสถานท่ีดังกลาว                

 
ในชวง ป พ.ศ.2555  
สายวิชัยพัฒนาไดมีการตัดจาย 
คาเชาอาคารจายลวงหนาเปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 0.07 ลานบาท 

 
ในชวง ป พ.ศ.2556 
สายวิชัยพัฒนาไดมีการตัดจาย 
คาเชาอาคารจายลวงหนาเปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 0.07 ลานบาท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการท่ีสายวิชัยพัฒนาไดเขาทําหนังสือ
ยินยอมใหใชอาคารและสถานท่ี กับ ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ                   
ในป พ.ศ.2547 เพ่ือใชพ้ืนท่ีของบานเลขท่ี 33/1 หมู 11 ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือใชประโยชนในการประกอบ
กิจการเกี่ยวกับคลินิก, ใชเปนโรงซักผา และใชเปนสถานท่ีเก็บเอกสาร โดยท่ี
สายวิชัยพัฒนาไมตองจายคาตอบแทนการใชพ้ืนท่ีใหแก ผศ.พญ.สายสุณี 
แตอยางใด เปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล และทําใหเกิดประโยชน                    
ตอการดําเนินธุรกิจของสายวิชัยพัฒนา โดยเงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีไดระบุไวใน
หนังสือยินยอมใหใชอาคารและสถานท่ีดังกลาว เปนเงื่อนไขท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและเปนปกติตามเงื่อนไขทางการคาโดยท่ัวไป 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)    

แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี 94 รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความ    
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 

ของรายการระหวางกัน ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

ใหเหมาะสมกับลักษณะของ            
การใชประโยชนสถานท่ี โดย 
สายวิชัยพัฒนาจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ังหมด 

2) ผศ.พญ.สายสุณี ซ่ึงเปน 
เจาของพ้ืนท่ีดังกลาว จะอนุญาต
ใหสายวิชัยพัฒนาใชพ้ืนท่ี โดยไม
คิดคาใชจาย 

3)  หาก ผศ.พญ.สายสุณี ตองการ
จะใชพ้ืนท่ีดังกลาว สายวิชัย
พัฒนาตองขนยายทรัพยสิน           
ออกไปจากสถานท่ีดังกลาว และ
สงมอบอาคารและสถานท่ี  คืน
ใหแก ผศ.พญ.สายสุณี ในสภาพ
เรียบรอย ภายในเวลาท่ีกําหนด 
โดยสายวิชัยพัฒนาจะเรียกรอง
คาขนยายหรือคาใชจายอื่นๆท่ี
เกิดขึ้นจาก ผศ.พญ.สายสุณี 
ไมได 

ท้ังน้ี ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีดังกลาว 
เพ่ือใชประโยชนตามท่ีระบุไวใน
หนังสือยินยอมใหใชอาคารและ
สถานท่ี สายวิชัยพัฒนาไดกอสราง
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บุคคลท่ีอาจมีความ    
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความเหมาะสม 

ของรายการระหวางกัน ป พ.ศ.2555 ป พ.ศ.2556 

อาคาร 2 แหงบนพ้ืนท่ีดังกลาว                 
ในป พ.ศ.2547-2548 เปนจํานวน
เงินรวม 1.40 ลานบาท โดยไมมี 
การทําสัญญาเชาท่ีดิน โดยสายวิชัย
พัฒนาไดบันทึกส่ิงกอสรางท่ีสราง 
บนพ้ืนท่ีดังกลาวเปนอาคารบนท่ีเชา  
ตัดคาเส่ือมราคา 20 ป ในป 
พ.ศ.2554 สายวิชัยพัฒนาไดมี 
การปรับปรุงบัญชี โดยบันทึก 
คากอสรางดังกลาวเปนคาเชาจาย
ลวงหนา และตัดจายคาอาคารจาย
ลวงหนาเปนคาใชจาย ในอัตรา
เสนตรง 20 ป โดยตัดจายไตรมาสละ 
0.017 ลานบาท  
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แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   96   รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันประเภทอ่ืนๆระหวางกลุมโรงพยาบาลวิ ชัยเวชฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย ง                         
ทางผลประโยชน 

นอกจากรายการระหวางกันระหวางบริษัทในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯและศรีวิชัยอาชีวศึกษา รวมถึงรายการ
ระหวางกันระหวางบริษัทในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ดังมีรายละเอียด                 
ในตารางที่  12.1.5-12.1.6 แลว กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯยังมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง                      
ทางผลประโยชน ซ่ึงประกอบดวย 

1) รายการจายคาที่ปรึกษาใหแกคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับผูบริหารรวมถึงญาติสนิทของกรรมการ
บางทาน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและลักษณะความสัมพันธ 
น.ส.วิ ลัดด า  ว น ดุร งค ว รรณ  (ญา ติสนิ ทขอ ง  ร ศ .ดร .นพ .วิ ชัย  วน ดุ รงค วรร ณ แ ละ  น .ส .วิ ลัดด า                                   

ถือหุนในบริษัทฯคิดเปนรอยละ 0.01 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556) 
ลักษณะของรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2555 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจายคาที่ปรึกษาสําหรับงานดานการตลาดและประชาสัมพันธ ใหแก น.ส.วิลัดดา                 
วนดุรงควรรณ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 0.23 ลานบาท ในป พ.ศ.2554 (บริษัทฯและบริษัทยอยจายคาที่ปรึกษาสําหรับ                        
งานดานการตลาดและประชาสัมพันธ ใหแก น.ส.วิลัดดา เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 0.23 ลานบาท ในชวง ป พ.ศ.2555) ทั้งนี้ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดวาจาง น.ส.วิลัดดา ใหทําหนาที่ในฐานะที่ปรึกษาดานการตลาดและประชาสัมพันธ เนื่องจากที่ผาน
มาทาง กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯไมไดมีบุคลากรที่ มีความเช่ียวชาญและประสบการณในงานดานการตลาดและ
ประชาสัมพันธโดยตรง ในขณะที่กิจกรรมทางดานการตลาดและประชาสัมพันธเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและจําเปนตอ
การดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใหประสบความสําเร็จ บริษัทฯและบริษัทยอยไดวาจาง น.ส.วิลัดดาใหทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาดานการตลาดและประชาสัมพันธ เนื่องจากเห็นวา น.ส.วิลัดดา เปนผูที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในงานดานการตลาดและประชาสัมพันธมานาน และที่ผานมา  น.ส.วิลัดดาเองก็มีประสบการณในการจัดงาน
ดานการตลาดและประชาสัมพันธใหแกบริษัทช้ันนําทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพยฯ หลายบริษัท โดยในชวงที่ผานมา                    
น.ส.วิลัดดา ก็ไดใชความเช่ียวชาญและประสบการณดานการตลาดและประชาสัมพันธ ในการทํางานและใหคําปรึกษาแก
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อยางตอเนื่อง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการที่บ ริษัทฯและบริษัทยอยจายคาที่ปรึกษาใหแก  น.ส.วิลัดดา                 
ซ่ึงเปนญาติสนิทของประธานกรรมการบริษัท เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

2) รายการคํ้าประกันเงินกูและภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยกรรมการบางทาน 
     บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและลักษณะความสัมพันธ 

-  รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ (ดูรายละเอียดการดํารงตําแหนงและการถือหุนในกลุมโรงพยาบาล                        
วิชัยเวชฯในตารางที่ 12.1.1) 

-  ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ (ดูรายละเอียดการดํารงตําแหนงและการถือหุนในกลุมโรงพยาบาล                             
วิชัยเวชฯในตารางที่ 12.1.1) 
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แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   97   รายการระหวางกัน 

ลักษณะของรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2556 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดกูเงินจากธนาคารพาณิชยหลายแหง เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  

ใชในการซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยรวมถึงกอสรางอาคารเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงคืนเงินกูใหแกสถาบันการเงิน 
(Refinance) ภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ที่ รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงควรรณ ไดคํ้าประกัน) และยังมียอดคงคาง   
กับสถาบันการเงินภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556  มีดังตอไปนี ้

1)  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร               

ในประเทศ 2 แหง จํานวนเงินรวม 78 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR-0.5 ถึงรอยละ MOR+1 ตอป คํ้าประกันโดย               
จดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทฯ ส่ิงปลูกสรางบนที่เชาและสิทธิการเชาที่ดินของบริษัทยอย และคํ้าประกัน
สวนตัวโดย รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ  

2)  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายนอก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง วงเงิน 230 ลานบาท            

โดยชําระคืนเงินตน ต้ังแตงวดละ 2 ลานบาท ถึงงวดละ 3 ลานบาท ทั้งหมด 84 งวด และจะครบกําหนดชําระภายใน                           
ป  พ.ศ.2559 อัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ถึง MLR ตอป โดยเงินกู ยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยจดจํานองที่ ดินและ                                   
ส่ิงปลูกสรางของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด (บริษัทยอย) มีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย
ในประเทศแหงหนึ่ง วงเงิน 120 ลานบาท เพื่อนํามาใชกอสรางอาคารและซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย  โดยกําหนด
ชําระคืนต้ังแตงวดละ 1.43 ลานบาท ถึงงวดละ 2.74 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป ครบกําหนดชําระคืน                           
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 และวงเงิน 70 ลานบาท เพื่อใชในการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาล 5 หลัง  โดยกําหนดชําระคืน                       
ต้ังแตงวดละ1 ลานบาท ถึงงวดละ 1.15 ลานบาท รวมทั้งหมด 66 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1 ถึง MLR ตอป ครบกําหนด
ชําระคืนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 คํ้าประกันโดยที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด (บริษัทยอย)                    
และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด (บริษัทยอย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด (บริษัทยอย) มีเงินกูกับธนาคารแหงหนึ่ง
วงเงิน 15 ลานบาท มีการเบิกมาใชแลวจํานวน 10 ลานบาท ชําระคืนเงินกูภายใน 60 เดือน นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก                 
โดยชําระคืนเงินตนงวดละ 278,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ถึง MLR-1 ตอป คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดิน              
พรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอยดังกลาว 

3)  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง                                  
ในการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันสัญญาจางใหบริการทางการแพทย กับสํานักงานประกันสังคมและสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวนเงิน 24.98 ลานบาทในงบการเงินรวม โดยเปนการคํ้าประกันโดยสวนตัวของ                              
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ  และที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง                                  
ในการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวนเงิน 3.11 ลานบาท ในงบการเงินรวม  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การคํ้าประกันเงินกูยืมและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยกรรมการบริษัท 
รวมถึงการนําทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอย มาคํ้าประกันเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดตามที่แสดงไว เปนไปตามเง่ือนไข 
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แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   98   รายการระหวางกัน 

ที่กําหนดโดยธนาคารพาณิชยโดยการคํ้าประกันเงินกูและภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทยอยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต     
กรรมการบริษัทฯและบริษัทยอยก็ไมไดมีการจายคาตอบแทนการคํ้าประกัน  
 
รายละเอียดของนิติบุคคลอ่ืนๆที่มีความสัมพันธกับกรรมการ/ผูบริหารของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

นอกจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัทในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในตารางที่ 12.1.1-12.1.4 แลว ยังมีอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ไมไดมีความสัมพันธกับบริษัทในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
โดยตรง แตกรรมการบางทานของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯไดเขาไปเปนกรรมการของนิติบุคคลดังกลาวดวย นิติบุคคล              
ดังกลาวไดแก มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดที่สําคัญของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยดังตอไปน้ี 

 มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยไดรับอนุญาตใหจัดต้ังขึน้เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. ใหการสนับสนุนในงานดานการพยาบาล การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห 
2. ใหการสนับสนุนงานดานสาธารณกุศล การบริจาค การใหและการบําเพ็ญทาน 
3. ใหการชวยเหลือและสงเสริมการศึกษาทุกระดับ 
4. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน 

   กรรมการของบริษัทจํานวน 3 ทาน ไดแก รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ                
และ นพ.พงษศักด์ิ วัฒนา เปนกรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยดวย 

  จากการพิจารณางบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ต้ังแตป พ.ศ.2552 ถึง ป พ.ศ.  2556 รวมถึง                   
การสอบถามผูบริหารและผูจัดการฝายบัญชีของบริษัทฯ พบวาในชวงระหวางป พ.ศ.2552 ถึง ป พ.ศ.  2556 บริษัทฯและ
บริษัทยอยไมไดมีการบริจาคเงินใหแกมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยแตอยางใด  

  การพิจารณาวามูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยจะนําเงินที่ไดรับบริจาคไปดําเนินการดานสาธารณกุศลในดานใด                  
จะเปนการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการของมูลนิธิ     ที่ผานมาการดําเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย                          
แยกตางหากและไมไดเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยก็ไมได                   
ถือวาเปนสวนหนึ่งของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

 

12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันระหวางบริษัทฯกับบริษัทยอย และ
รายการระหวางกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                                     
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการระหวางกันตางๆ  ดังกลาวที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2556 เปนรายการ                            
ที่มีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เปนธรรม เชนเดียวกับการกําหนดราคาใหกับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไมเก่ียวของกัน และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (สามารถ
ดูรายละเอียดของ แตละรายการไดในตาราง 12.1.5 และ 12.1.6 รวมถึงสวนที่เก่ียวกับรายการระหวางกันประเภทอื่นๆ
ระหวางกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน) 
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12.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัท ฯ ไดใหความสําคัญตอการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการทํารายการระหวางกันและ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามขอกําหนดของทางการ  บริษัท ฯ จึงไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับรองประธาน
เจาหนาที่บริหารขึ้นไปเปดเผยขอมูลความสัมพันธ หรือความเก่ียวโยงในกิจการที่มีผลประโยชนเก่ียวของหรือเก่ียวโยงกัน  
และไดจัดใหมีคูมือปฏิบัติในการทํารายการกับบุคคลผูมีผลประโยชนเก่ียวของ หรือเก่ียวโยงกันเพื่อขจัดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยในการพิจารณาทํารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชนเก่ียวของ หรือเก่ียวโยงกัน  จะดําเนินการดวยหลัก
ความเสมอภาคและยุติธรรม ดานราคาและเง่ือนไขตาง ๆ ดวยหลักเกณฑเดียวกับการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไป รวมทั้ง
กําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมดังกลาวตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติรายการและไมมีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุม 

บริษัท ฯ ได กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่พิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่               
เก่ียวโยงกัน เพื่อปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัท ฯ จะมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชนเก่ียวของ บุคคลที่เก่ียวโยงกันรวมทั้ง
รายการระหวางกันอยางครบถวน โปรงใส เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.   และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 12/2555 เม่ือวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติใหประกาศใชคูมือ การทํารายการ  ที่เก่ียวโยงกัน โดยมี
หลักการวารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯและบริษัทยอยจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือผูถือหุนตามแตกรณี ซ่ึงผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการจะไมมีสิทธิออก
เสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว โดยบริษัท ฯ และบริษัทยอย จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนรวมถึงหนวยงานกํากับดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด  
 

12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

สําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯและบริษัทยอย และพิจารณา
กําหนดราคาและเง่ือนไขของการทํารายการใหเปนไปตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทยอย จะใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผลวาเปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และ
พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก 
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการทํารายการระหวางกันสําหรับรายการประเภทตางๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ดังตอไปนี ้  

1. รายการที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีการกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยศรีวิชัย ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีความจําเปนตองกูเงินเพื่อมาใชในการดําเนินกิจการหรือขยายธุรกิจ ก็จะกูเงินจากสถาบันการเงินภายนอก อยางไรก็
ตาม หากคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวและเห็นวา 

 การกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยศรีวิชัยกอใหเกิดประโยชนในทางธุรกิจและการดําเนินงานแกบริษัทฯ
และบริษัทยอย  

 เง่ือนไขในการกูยืมเงินมีความสมเหตุสมผลไมเปนการเอื้อหรือถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่อาจมี
สวนไดเสียในการทํารายการ และเง่ือนไขในการกูยืมเงินและการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยดีกวาการ
กูเงินจากสถาบันการเงินภายนอก  

บริษัทฯและบริษัทยอยก็อาจจะพิจารณากูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยศรีวิชัย ซ่ึงในกรณีที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยจะกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยศรีวิชัย ก็จะตองดําเนินการขออนุมัติการทํารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท(ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย โดยกรรมการที่อาจมีสวนไดเสียในการทํารายการจะไมมีสิทธิเขารวม
ประชุมหรืออนุมัติการทํารายการ) หรือที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ                   
ที่เก่ียวของ 

2. สําหรับรายการที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีการกูยืมเงินระหวางกัน เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ในการ
ดําเนินธุรกิจ คาดวารายการดังกลาวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซ่ึงถาเกิดรายการประเภทดังกลาวขึ้น จะมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยและเง่ือนไขการกูยืมใหเปนไปตามลักษณะการคาทั่วไป หรือเง่ือนไขตามราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน
ของแตละบริษัท เปนสําคัญ  

3. ในกรณีที่บริษัทฯมีความจําเปนตองเขาไปคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัทยอย บริษัทฯจะคํ้าประกันเงินกูยืม
ดังกลาวใหเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยแตละบริษทั 

4. สําหรับการคํ้าประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยกรรมการบริษัทนั้น 
หลังจากที่บริษัทฯและบริษัทยอยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว กรรมการบริษัทจะไมคํ้าประกันเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทยอย อีกตอไป เวนแตในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีความ
จําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก และสถาบันการเงินที่ปลอยกูไดกําหนดเง่ือนไขใหมีการคํ้าประกันเงินกูโดย
กรรมการบริษัท ซ่ึงในกรณีนี้ก็จะตองดําเนินการขออนุมัติการทํารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(ซ่ึงมีกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย โดยกรรมการที่อาจมีสวนไดเสียในการทํารายการจะไมมีสิทธิเขารวมประชุมหรืออนุมัติการทํา
รายการ) หรือที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, คณะกรรมการกํากับตลาดทุนรวมถึงหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆที่เก่ียวของ 

5. สําหรับการทํารายการธุรกิจปกติระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย เชน การซ้ือขายยาและเวชภัณฑและการเปน
โรงพยาบาลเครือขายในการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมระหวางบริษัทฯและบริษัท
ยอย รวมถึงรายการปลอยเชาเคร่ืองมือแพทยและการขายสินทรัพยถาวร (เคร่ืองมือแพทย) บริษัทฯและบริษัทยอยจะกําหนด
ราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกําไรที่เหมาะสม หรือราคาปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาและ
เง่ือนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของแตละบริษัท เปนสําคัญ โดยในการประชุม                               
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แบบ 56-1 สวนท่ี  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  หนาท่ี   101   รายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการรายงานรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและเง่ือนไขการทํารายการ เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ 

6. สําหรับการเขาทําสัญญาที่ปรึกษาประเภทตางๆของบริษัทฯและบริษัทยอย จะตองกอใหเกิดประโยชนหรือ
ชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย มีการกําหนดเง่ือนไขของสัญญาที่เปนธรรม มีความสมเหตุสมผล 
และตองมีการจัดทําสัญญากับที่ปรึกษาทุกราย อยางเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะเปนที่ปรึกษาที่เปนบุคคลที่มีความ
เก่ียวของกับกรรมการ/ผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยหรือไม โดยบริษัทฯไดกําหนดใหการอนุมัติการเขาทําสัญญากับที่
ปรึกษาใหมหรือการตอสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยูเดิม จะตองผานการพิจารณาใหความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ                    
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย) จะเปนผูพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญา
กับที่ปรึกษารายใหม หรือการตอสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยูเดิม (แลวแตกรณี)  โดยกรรมการที่อาจมีสวนไดเสีย (ไมวา
ทางตรงหรือทางออม) ในการอนุมัติการเขาทําสัญญาหรือ การตอสัญญา (แลวแตกรณี) จะไมสามารถเขารวมประชุมเพื่อ
ออกเสียงอนุมัติการทํารายการไดและในกรณีที่ขนาดของรายการมีนัยสําคัญ จนตองขออนุมัติการทํารายการจากที่ประชุม            
ผูถือหุน    บริษัทฯจะไดปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอย อยางเครงครัด 

7. นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จะใหบริการจัดซ้ือวัตถุดิบสําหรับบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีฝาย
จัดซ้ือของบริษัทฯเปนผูดําเนินการจัดซ้ือ โดยคํานึงถึงประโยชนของแตละบริษัทเปนสําคัญ  

8. สําหรับการทํารายการระหวางกันประเภทอื่นๆ ที่ไมไดมีการระบุไวในขอ 1.-7. ขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอย
จะดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงหนวยงาน
กํากับดูแลอื่นๆที่เก่ียวของอยางเครงครัด โดยจะพิจารณาเง่ือนไขและราคาในการเขาทํารายการใหมีความสมเหตุสมผล                       
และไมเปนการเอื้อหรือถายเทผลประโยชนใหแกบุคคลที่อาจมีสวนไดเสียในการทํารายการ 
 

12.5  มาตรการคุมครองผูลงทุน 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุน ในอนาคตถามีรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัท ฯ จะจัดใหผานที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย โดยกรรมการที่อาจมีสวนไดเสียในการทํารายการ
จะไมมีสิทธิเขารวมประชุมหรืออนุมัติการทํารายการ) เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและมีนโยบายการ
กําหนดราคาที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  และขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆที่เก่ียวของ รวมถึงปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอย 
อยางเครงครัด  
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แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและคําอธิบายของฝายจัดการ  หนาท่ี   102   ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

1133..  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  

13.1   งบการเงิน 

13.1.1สรุปรายงานสอบบัญชี 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2554 ตรวจสอบโดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ            
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทฯ โดยไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตวา รายไดจากการใหบริการสําหรับป 2554 จํานวน 7.61            
ลานบาทในงบการเงินรวม และ 4.17 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนรายไดในสวนของสิทธิที่จะไดรับจาก
สํานักงานประกันสังคม จากการที่กลุมบริษทัไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ซ่ึงเปนสิทธิที่จะ
ไดรับในป 2553 แตกลุมบริษัทไดรับเงินเม่ือตนเดือนพฤษภาคม 2554 จึงเปนหลักฐานที่แสดงวากลุมบริษัทจะไดรับ
รายไดตามเกณฑสิทธิดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงบันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดในไตรมาส 1 ป 2554 
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชียังไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมวาบริษัทฯไดเสนองบการเงินสําหรับไตรมาส 3 ของป พ.ศ.2554 ใหม
แทนฉบับเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากมีการแกไข             
ขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการงานระหวางกอสรางสะพานลอยคนขามซ่ึงเดิมบันทึกไวเปนงานระหวางกอสราง            
รอการบริจาค โดยไดแกไขปรับปรุงใหมโดยบันทึกเปนคาใชจายในการขายทั้งจํานวนตามมูลคางานกอสราง                   
และบันทึกภาระผูกพันที่กิจการจะมอบสะพานลอยใหเม่ือสรางเสร็จ ตามจํานวนคากอสรางที่ยังไมไดชําระ 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2555 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย              
นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด       
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ                                     
และบริษัทยอย โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป  2556 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย    
นายเติมพงษ  โอปนพันธุ  ผู สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน  4501 บ ริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด                                                
(เดิมช่ือ “บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด”)  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ                          
และบริษัทยอย และไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ในป 2556 บริษัทฯ                               
และบริษัทยอย ไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555                      
มิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ป 2554, งบป 2555 (ปรับปรุงใหม) และ งบป 2556  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 
พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 104,379.93 9.71% 96,180.36 8.74%     143,882.56 12.81% 30,408.10 4.12% 62,396.25 7.63%      82,455.98 9.86% 
เงินลงทุนช่ัวคราว -   0.00% 40,000.00 3.63%                   -   0.00% -   0.00% 40,000.00 4.89%                   -   0.00% 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 123,906.81 11.53% 97,500.60 8.86%     117,446.84 10.45% 52,492.75 7.12% 53,414.32 6.53%      65,436.70 7.82% 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -   0.00% -   0.00%                   -   0.00% 50,000.00 6.78% -   0.00%                   -   0.00% 
ยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ 23,764.98 2.21% 23,160.54 2.10%       23,757.72 2.11% 10,576.46 1.43% 9,351.16 1.14%        9,265.64 1.11% 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,219.81 0.49% 5,726.44 0.52%         5,399.01 0.48% 1,115.03 0.15% 546.89 0.07%           693.37 0.08% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 257,271.53 23.94% 262,567.94 23.85%     290,486.13 25.86% 144,592.34 19.60% 165,708.62 20.26%    157,851.69 18.87% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน                        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 1,102.97 0.10% -   0.00%                   -   0.00% -   0.00% -   0.00%                   -   0.00% 
เงินลงทุนในบริษัทยอย -   0.00% -   0.00%                   -   0.00% 189,037.35 25.63% 236,415.60 28.91%    236,415.60 28.26% 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 23,629.78 2.20% 23,762.92 2.16%       23,448.74 2.09% -   0.00% -   0.00%                   -   0.00% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 637,735.22 59.34% 649,323.83 58.98%     641,512.11 57.10% 402,144.85 54.52% 414,201.25 50.65%    437,728.04 52.32% 
สิทธิการเชา 141,844.06 13.20% 144,138.67 13.09%     139,696.36 12.43% -   0.00% -   0.00%                   -   0.00% 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 803.50   0.07% 8,097.99 0.74%         9,161.54 0.82% -   0.00%                   -   0.00%                   -   0.00% 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 12,346.99 1.15% 12,991.14 1.18%       19,114.67 1.70% 1,779.34 0.24% 1,401.81 0.17%        4,691.28 0.56% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 817,462.52 76.06% 838,314.55 76.15%     832,933.42 74.14% 592,961.54 80.40% 652,018.66 79.74%    678,834.92 81.13% 
รวมสินทรัพย 1,074,734.05 100.00% 1,100,882.49 100.00%  1,123,419.55 100.00% 737,553.88 100.00% 817,727.28 100.00%    836,686.61 100.00% 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 
พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
หน้ีสิน 

หน้ีสินหมุนเวียน                         
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -   0.00% 1,444.18 0.13%                   -   0.00% -   0.00% -   0.00%                   -   0.00% 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 177,615.52 16.53% 143,309.11 13.02%     151,012.90 13.44% 52,178.74 7.07% 54,997.94 6.73%      61,409.88 7.34% 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 57,960.00 5.39% 65,160.00 5.92%       68,496.00 6.10% 33,800.00 4.58% 36,000.00 4.40%      36,000.00 4.30% 
หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 5,852.76 0.54% 1,320.41 0.12%         2,995.02 0.27% 3,373.69 0.46% 450.46 0.06%           648.75 0.08% 
ภาษีเงินไดคางจาย 4,264.79 0.40% 1,871.39 0.17%         4,185.12 0.37% -   0.00% 311.60 0.04%        2,866.66 0.34% 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,150.94 0.11% 1,364.16 0.12%         1,618.31 0.14% 292.36 0.04% 351.90 0.04%           458.58 0.05% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 246,844.01 22.97%      214,469.25  19.48%    228,307.35 20.32% 89,644.79 12.15% 92,111.90 11.26%    101,383.87 12.12% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน                        

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 222,120.00 20.67% 122,960.00 11.17%    82,074.00 7.31% 140,600.00 19.06% 50,600.00 6.19%      14,600.00 1.74% 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,205.61 0.30% 2,201.74 0.20%       2,006.88 0.18% 739.58 0.10% 289.13 0.04%           876.26 0.10% 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 8,020.13 0.75% 9,920.91 0.90%       12,497.94 1.11% 2,502.70 0.34% 3,183.10 0.39%        4,024.38 0.48% 
     หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 948.78   0.09% 3,596.76 0.33%         5,712.61 0.51% 948.78   0.13% 2,911.17 0.36%        4,390.17 0.52% 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 234,294.52 21.80%     138,679.41  12.60%    102,291.43 9.11% 144,791.06 19.63%      56,983.40  6.97%      23,890.81 2.86% 
รวมหน้ีสิน 481,138.53 44.77%      353,148.66  32.08% 330,598.78 29.43% 234,435.85 31.79%    149,095.30  18.23%    125,274.68 14.97% 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 
พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน             
ทุนจดทะเบียน             
หุนสามัญ 535,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 535,000.00 49.78% 535,000.00 48.60% 535,000.00 47.62% 535,000.00 72.54% 535,000.00 65.43% 535,000.00 63.94% 
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว                        
หุนสามัญ 535,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท                        
(31 ธันวาคม 2554 : 400,000,000 หุน มูลคาหุน

ละ 1 บาท) 400,000.00 37.22% 535,000.00 48.60% 535,000.00 47.62% 400,000.00 54.23% 535,000.00 65.43% 535,000.00 63.94% 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 10,000.00 0.93% 37,938.12 3.45%      37,938.12 3.38% 10,000.00 1.36% 37,938.12 4.64%     37,938.12 4.53% 
กําไรสะสม                        

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 8,145.07 0.76% 9,571.98 0.87%       12,513.42 1.11% 8,145.07 1.10% 9,571.98 1.17%     12,513.42 1.50% 
ยังไมไดจัดสรร 126,427.54 11.76% 114,336.14 10.39%     156,437.39 13.93% 84,972.96 11.52% 86,121.88 10.53%   125,960.39 15.05% 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 34,614.61 3.22% 34,614.61 3.14%       34,614.61 3.08% - 0.00% - 0.00%                   -   0.00% 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 579,187.22 53.89% 731,460.85  66.44%  776,503.54 69.12% 503,118.03 68.21%   668,631.98  81.77%   711,411.93 85.03% 
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทยอย 14,408.30 1.34% 16,272.98  1.48%       16,317.23 1.45% - 0.00%                   -   0.00%                   -   0.00% 
รวมสวนของผูถือหุน 593,595.52 55.23% 747,733.83  67.92%     792,820.77 70.57% 503,118.03 68.21%  668,631.98  81.77%   711,411.93 85.03% 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,074,734.05 100.00% 1,100,882.49  100.00%  1,123,419.55 100.00% 737,553.88 100.00%   817,727.28  100.00%  836,686.61 100.00% 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ป 2554 ,ป 2555 (ปรับปรุงใหม) และป 2556) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
รายการ 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 

  พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายได               
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 1,047,515.62 98.08% 1,008,711.51 98.29%  1,106,683.38 97.97% 428,339.07 95.21% 466,732.18 99.15%     522,577.22 97.31% 
เงินปนผลรับ - 0.00% - 0.00%                    -   0.00% 14,127.13 3.14% - 0.00%         9,418.09 1.75% 
รายไดอื่น 20,545.22 1.92% 17,499.30 1.71%       22,948.15 2.03% 7,442.55 1.65% 3,982.35 0.85%         5,008.56 0.93% 
รวมรายได 1,068,060.84 100.00%   1,026,210.81  100.00%  1,129,631.52 100.00% 449,908.75 100.00% 470,714.53 100.00%     537,003.86 100.00% 
คาใชจาย                      
ตนทุนกิจการโรงพยาบาล 787,304.06 73.71% 795,473.84 77.52%     845,963.38 74.89% 316,539.93 70.36% 342,356.34 72.73%     372,531.61 69.37% 
คาใชจายในการขาย 36,110.26 3.38% 29,878.12 2.91%       30,956.25 2.74% 14,427.26 3.21% 10,812.14 2.30%       10,504.29 1.96% 
คาใชจายในการบริหาร 169,778.15 15.90% 167,250.35 16.30%     163,008.85 14.43% 69,008.79 15.34% 76,294.72 16.21%       78,294.99 14.58% 
รวมคาใชจาย 993,192.47 92.99%      992,602.31  96.72%  1,039,928.49 92.06% 399,975.98 88.90% 429,463.20 91.24%     461,330.90 85.91% 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 74,868.37 7.01% 33,608.49 3.28%       89,703.04 7.94% 49,932.77 11.10% 41,251.33 8.76%       75,672.97 14.09% 
คาใชจายทางการเงิน 19,413.62 1.82% 16,685.98 1.63%       11,282.78 1.00% 11,763.86 2.61% 8,846.46 1.88%         4,689.10 0.87% 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 55,454.75 5.19% 16,922.51 1.65%       78,420.26 6.94% 38,168.91 8.48% 32,404.87 6.88%       70,983.87 13.22% 
คาใชจายภาษีเงินได 15,281.13 1.43% 4,344.08 0.42%       16,782.61 1.49% 6,618.02 1.47% 5,829.04 1.24%       12,155.13 2.26% 
กําไรสุทธิ 40,173.62 3.76%        12,578.44  1.23%       61,637.64 5.46% 31,550.89 7.01% 26,575.83  5.65%       58,828.74 10.95% 

การแบงปนกําไร 
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 38,524.03 3.61% 13,335.51 1.30%       61,091.48 5.41% 31,550.89 7.01% 26,575.83 5.65%       58,828.74 10.95% 
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 1,649.59 0.15% (757.07) -0.07%            546.17 0.05%       
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (บาท) 0.11   0.03  0.11  0.09    0.05    0.11    
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน)  
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

365.63 489.26 535.00 365.63 489.26 535.00 
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งบกระแสเงินสด  (ป 2554, ป 2555 และป 2556) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

รายการ 2554 2555 2556  2554 2555 2556  
  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน            
กําไรกอนภาษี 55,454.75  16,922.51  78,420.26  38,168.91  32,404.87  70,983.87  
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)            
จากกิจกรรมดําเนินงาน            
    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 71,445.53  75,987.12  85,535.85  19,441.90  20,293.04  23,917.04  
    หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 621.29  (1,244.00) (912.67) 352.02  (736.95) 170.14  
    การปรับลดยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ - - 116.16  -  -  86.43  
    ขาดทุน (กําไร)จากการจําหนายอุปกรณ 459.57  (1,635.44) (1,214.12) 604.89  16.16  (773.96) 
    ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ - 169.92  1,079.45  - 163.09  1,026.98  
    ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายตัดจาย - - 2.09  -  -  2.05  
    สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,719.42  2,091.48  2,577.03  560.42  680.40  841.29  
    รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย - - - (14,127.13) - (9,418.09) 
    ดอกเบี้ยรับ (1,616.68) (1,936.60) (1,789.68) (1,125.67) (1,923.10) (1,533.17) 
    คาใชจายดอกเบี้ย 19,413.62  16,685.98  11,282.78  11,763.86  8,846.46  4,689.10  
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย             
และหน้ีสินดําเนินงาน 147,497.50  107,040.98  175,097.14  55,639.20  59,743.97  89,991.68  
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง             
    ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (17,366.83) 27,885.80  (19,161.99) 620.47  125.24  (12,330.11) 
    ยาเวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ (3,091.64) 604.44  (713.34) (933.16) 1,225.31  (0.92) 
    สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - (506.63) 325.35  - 568.14  (148.53) 
    สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (36.80) 1,545.57  (3,379.95) - 450.07  (3,210.00) 
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)            
    เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 23,149.05  (39,302.87) 5,855.51  (6,374.30) 1,073.09  5,097.09  
    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (38.12) 213.22  254.15  34.73  59.54  106.68  
    จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (45.00) (190.70) - (45.00) - - 
เงินสดจากกิจการดําเนินงาน 150,068.16  97,289.82  158,276.87  48,941.94  63,245.36  79,505.89  
จายภาษีเงินได (25,111.64) (13,192.60) (15,508.09) (8,574.07) (3,555.04) (8,121.08) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 124,956.52  84,097.21  142,768.78  40,367.87  59,690.32  71,384.81  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
รายการ 2554 2555 2556  2554 2555 2556  

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน            
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) (7.25) 1,102.97  - - - - 
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) - (40,000.00) 40,000.00  - (40,000.00) 40,000.00  
    เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) - - - (50,000.00) 50,000.00  - 
    ซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - (369.02) (67.65) - - - 
    ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (96,797.08) (75,393.81) (66,518.62) (19,195.21) (30,132.13) (45,206.17) 
   สิทธิการเชาเพ่ิมขึ้น - (8,031.87) (1,685.42) - - - 
    ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (254.13) (808.92) (1,077.49) (12.84) (442.61) (332.67) 
    ดอกเบี้ยรับ 1,569.51  1,701.00  1,918.10  1,124.85  1,613.24  1,670.76  
    เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอย - - - 14,127.13  - 9,418.09  
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 639.20  1,923.72  1,325.77  361.40  32.50  804.94  
    เงินใหกูยืมแกพนักงานเพ่ิมข้ึน (350.00) - - (350.00) - -  
    เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย (27,106.50) - - (27,106.50) - - 
    เงินสดรับ (จาย) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,799.87  - - (99.98) (47,378.25) - 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (120,506.38) (119,875.94) (26,105.32) (81,151.15) (66,307.25) 6,354.94  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน             
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - 1,444.18  (1,444.18) - - - 
    จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน (8,300.00) - -  (8,300.00) -   
    เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10,000.00  20,000.00  29,000.00  - - - 
    จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (46,360.00) (111,960.00) (66,550.00) (29,200.00) (87,800.00) (36,000.00) 
    จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (3,512.93) (6,896.49) (2,273.99) (2,034.56) (3,509.36) (840.70) 
    เงินสดรับชําระคาหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 87,500.00  162,938.12  - 87,500.00  162,938.12  - 
    เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทยอย - 2,621.75  - - - - 
    จายเงินปนผล (21,752.87) (24,000.00) (16,088.26) (21,000.00) (24,000.00) (16,091.09) 
     จายเงินปนผลแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย - - (501.91) - - - 
    จายดอกเบี้ย (19,363.77) (16,568.40) (11,102.93) (11,648.74) (9,023.67) (4,748.24) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,789.57) 27,579.16  (68,961.26) 15,316.70  38,605.09  (57,680.02) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,660.57  (8,199.57) 47,702.20  (25,466.58) 31,988.16  20,059.73  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 101,719.36  104,379.93  96,180.36  55,874.67  30,408.10  62,396.26  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 104,379.93  96,180.36  143,882.56  30,408.09  62,396.26  82,455.98  
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13.1.3 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2554 2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
2555 

(ปรับปรุง) 
2556 2554 

2554 
(ปรับปรุง) 

2555 
2555 

(ปรับปรุง) 
2556 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)           

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)        1.11 1.04 1.22  1.27    1.62 1.61 1.80  1.56 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)      0.64 0.92 1.09  1.14       1.09 0.92 1.69  1.46 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)      0.57 0.56 0.36  0.64       0.45  0.66  0.74 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) *      22.50 8.92 9.11  10.30      23.85 8.05 8.81  8.79 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)     16.00 40.91 40.06  35.45     15.09 45.34 41.41  41.51 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) *       35.43  33.90  36.06       31.31  34.36  40.02 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)        10.16 10.30 10.77  10.12       11.50 11.66 10.62  9.12 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนีก้ารคา (เทา) *       11.45 5.19 4.96  5.75     9.67 5.82 6.39  6.40 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)       31.44 70.31 73.63  63.49      37.21 62.68 57.13  57.03 
วงจรเงินสด (วัน) (5.28) (19.10) (22.80)  (17.93) (10.62) (5.68) (5.10)  (6.40) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
(Profitability Ratio)             
อัตรากําไรข้ันตน (%) 24.84%  21.14%  23.56% 26.10%  26.65%  28.71% 
อัตราตนทุนการบริการ (%) 75.16%  78.86%  76.44% 73.90%  73.35%  71.29% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.19%  1.60%  6.03% 9.92%  7.99%  11.72% 
อัตรากําไรอ่ืน (%) 1.92%  1.71%  2.03% 4.79%  0.85%  2.69% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 168.90% 166.90% 250.36% 250.23% 159.16% 81.29% 80.84% 144.70%  94.33% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.76% 3.61% 0.88% 1.23% 5.46% 7.01%  6.06% 5.65% 10.95% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) * 7.20% 7.35% 1.38% 2.03% 8.10% 6.92%  4.86% 4.54% 8.53% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)             
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) * 3.87% 7.21% 3.10% 3.09% 8.07% 4.44% 7.02% 5.30%  9.15% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) * 16.33% 17.77% 12.86% 13.76% 22.80% 12.59% 12.67% 11.96% 11.48% 19.43% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) * 1.03  0.95 0.94 1.02 0.63  0.61  0.65 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)             
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.79 0.83 0.48  0.43 0.46  0.22  0.18 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)   8.81 3.86 2.01  7.95         5.18 4.24 4.66  16.14 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)   0.62 0.61 0.37 0.39 0.94         0.59 0.38 0.41  0.73 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 54.15% 56.47% 265.58% 179.97% 26.27% 66.56%  84.10% 90.31% 27.28% 
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1144..  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการการวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

14.1 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะและผลการดําเนินงาน 
14.1.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่ผานมา 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร                  
รวมทั้งส้ินจํานวน 3 โรงพยาบาล ภายใตช่ือ “โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล” โดยใหการรักษาพยาบาล ทุกสาขาโรค 
ดําเนินงานโดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง บุคลากรทางการแพทยที่มีความรูและประสบการณสูง และเคร่ืองมือ
ทางการแพทยที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล กลุมโรงพยาบาลประกอบดวยบริษัทฯ และบริษัทยอย   ซ่ึงไดแก                              
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด (ถือหุนรอยละ 94.76 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ ส้ินป พ.ศ. 2553 และเพิ่มเปน      
รอยละ 94.76 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554), บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด (ถือหุนรอยละ 94.94 ของหุนที่มีสิทธิ                       
ออกเสียงทั้งหมด) และ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด (เขาถือหุนรอยละ 99.98 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ในป พ.ศ. 2554) 

กลุมโรงพยาบาลมีชองทางในการจัดหาแพทยและพยาบาลผานเครือขายของผูบริหาร และมีการผลิต
พนักงานผูชวยพยาบาลผานโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทยอย) นอกจากนี้  ในสวนของยาและเวชภัณฑ                                       
บริษัทฯ ทําการจัดซ้ือจากผูผลิตยาและผูแทนจําหนายรายใหญภายในประเทศเกือบทั้งหมด กลุมลูกคา 2 ประเภทหลัก คือ                                    
1) กลุมลูกคาทั่วไปซ่ึงจายคารักษาพยาบาลตามจริง (Non-Capitation)  และ 2) กลุมลูกคาเหมาจายโครงการภาครัฐ 
(Capitation) โดยในป พ.ศ. 2556 รายไดประมาณรอยละ72.14 ของรายไดจากการบริการมาจากกลุมลูกคาทั่วไป                            
สวนที่เหลือ รอยละ 27.86 เปนรายไดจากกลุมลูกคาเหมาจายโครงการภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวย โครงการประกันสังคม 
โครงการประกันสุขภาพถวนหนา และโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ทั้งนี้สัดสวนรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไป และ
ลูกคาเหมาจายเปล่ียนแปลงจาก 71.03 และ 28.97 ในป พ.ศ. 2555 และรอยละ 54.57 และ 45.43 ในป พ.ศ. 2554 
เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ  ที่ตองการขยายฐานลูกคาทั่วไปใหมีจํานวนมากขึ้น โดยการทําตลาดอยางสมํ่าเสมอ 

เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 ที่ผานมา รายไดของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ                               
มีรายไดรวมเทากับ 1,068.06 ลานบาท รายไดไมตํ่ากวารอยละ 98 มาจากรายไดจากการใหบริการ กําไรขั้นตนของ                     
กลุมโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 24.84 โดยโรงพยาบาล วิชัยเวชฯ หนองแขม ยกเลิกสัญญาในการเปนโรงพยาบาลคูสัญญา
โครงการประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงมีตนทุนสูง สงผลใหกลุมโรงพยาบาลมีสัดสวนรายไดจากลูกคาทั่วไปสูงขึ้น สามารถ
บริหารตนทุน และเพิ่มความสามารถในการทํากําไรดีขึ้น  

สําหรับในป พ.ศ. 2555 รายไดรวมของกลุมโรงพยาบาลเทากับ 1,026.21 ลานบาท ซ่ึงตํ่ากวาป พ.ศ. 2554 
เทากับรอยละ 3.92 โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 21.14 ปรับตัวลดลงจากรอยละ 24.84 ในป พ.ศ.  2554 อัตรากําไร
ขั้นตนที่ลดลงนั้นเปนเพราะโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมปรับกลยุทธไมรับประกันสังคมต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2555                           
เปนตนมา โดยมุงเนนการสรางรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไปแทนกลุมลูกคาเหมาจาย แตเนื่องจากการเติบโตของ                          
กลุมลูกคาทั่วไปยังไมครอบคลุมรายไดกลุมลูกคาเหมาจาย จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงเล็กนอย 

สําหรับในป พ.ศ. 2556 รายไดรวมของกลุมโรงพยาบาลเทากับ 1,129.63 ลานบาท  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2555 
เทากับรอยละ 10.08 โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 23.56 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.14 ในป พ.ศ. 2555        
อัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นนั้น เปนผลจากกลุมโรงพยาบาล มุงเนนการเพิ่มรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไป สงผลใหรายได                     
กลุมลูกคาทั่วไปเติบโตโดยเฉพาะอยางย่ิง โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม รวมทั้งการบริหารจัดการ
ตนทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลให ป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น 
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สําหรับคาใชจายในการขายและบริหาร และคาตอบแทนกรรมการในป พ.ศ. 2554 และ  ป พ.ศ. 2555 
เทากับ 205.89 ลานบาท และ 197.13 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.65 และ 19.54 ของรายไดจากการใหบริการ  
ตามลําดับ โดยมีสัดสวนคาใชจายทั้งหมดตอรายไดรวมในป พ.ศ. 2554 และ ป พ.ศ. 2555 เทากับรอยละ 19.28 และ 19.21 
ตามลําดับ  

ในป พ.ศ. 2556 คาใชจายในการขายและบริหาร และคาตอบแทนกรรมการลดลง 3.16 ลานบาทหรือคิดเปน              
รอยละ 1.60 จาก 197.13 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอน เปน 193.97 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17.53 ของรายได
จากการบริการ เปนผลจากป 2555 กลุมโรงพยาบาลมีคาโฆษณาและประชาสัมพันธในการเปล่ียนแปลงอัตลักษณและ
คาใชจายในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงการลดลงของคาตอบแทนพนักงานในป 2556                           
โดยมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหาร ตอรายไดรวมในป พ.ศ. 2556 เทากับรอยละ 17.17 

ป พ.ศ. 2554 กลุมโรงพยาบาลไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในชวงปลายป ผลประกอบการยังคงมี                 
กําไรสุทธิ 40.17 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับ 3.76 ป พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลไดปรับกลยุทธของ                         
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โดยการยกเลิกการรับผูปวยเหมาจาย และมุงเนนการขยายตลาดในกลุมลูกคาทั่วไป         
สงผลใหลูกคากลุมทั่วไปเติบโต 76.63 ลานบาทหรือรอยละ 40.33 แตยังไมครอบคลุมรายไดผูปวยเหมาจายป พ.ศ. 2554  
สงผลใหกําไรสุทธิของกลุมโรงพยาบาลป พ.ศ. 2555 เทากับ 12.58  ลานบาทหรือรอยละ 1.23  

จากการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และความสามารถ                 
ในการขยายตลาดกลุมลูกคาทั่ วไปดวยเทคโนโลยีทางการแพทย   การเสนอบริการใหมๆ  อยางสมํ่าเสมอและ                                       
ความพรอมดานการเพิ่มบุคคลากรทางการแพทย  การมุงพัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ                          
ในการบริหารจัดการตนทุนและคาใชจาย สงผลใหกําไรสุทธิของกลุมโรงพยาบาลเติบโตขึ้น โดยป พ.ศ. 2556 กําไรสุทธิ
เทากับ 61.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.46 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจาก 12.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.23                   
ของรายไดรวมในป พ.ศ. 2555 

แผนภาพแสดงรายไดรวม ตนทุนการใหบริการ และคาใชจายในการขายและบริหาร 

ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 
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ในป พ.ศ. 2554 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีสินทรัพยรวม เทากับ 1,074.73 ลานบาท โดยมีสินทรัพย
หมุนเวียน จํานวน 257.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.94 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยหมุนเวียนที่มีจํานวนสูงสุด คือ 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน 123.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48.16 ของสินทรัพยหมุนเวียนรวม รองลงมา คือ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 104.38 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40.57 ของสินทรัพยหมุนเวียนรวม                                    
สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนมีจํานวน 817.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 76.06 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยไมหมุนเวียน               
ที่มีจํานวนสูงสุด คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 661.37 ลานบาท หรือคิดเปน              
รอยละ 80.91 ของสินทรัพยไมหมุนเวียนรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีสินทรัพยรวม เทากับ 1,100.88 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26.15                     
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.43 จาก 1,074.73 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 สาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนสงผลใหเงินสดและ                      
เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 31.80 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.47 และที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น จํานวน 11.58                   
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.82 ขณะที่ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง จํานวน 26.41 ลานบาท หรือคิดเปน                                 
รอยละ 21.31  สวนหนี้สินรวม ลดลง 127.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.60 จาก 481.14 ลานบาท ในงวดเดียวกันของ
ปกอน เปน 353.15 ลานบาท ในป พ.ศ. 2555 เปนผลจากหนี้สินหมุนเวียนรวมลดลง 32.37 ลานบาทคิดเปนรอยละ 13.11 
จาก 246.84 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 เปน 214.47 ลานบาทในป พ.ศ. 2555 และหนี้สินไมหมุนเวียนรวมลดลง 95.61           
ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.81 จาก 234.29 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 เปน 138.68 ลานบาทในป พ.ศ. 2555 เนื่องจาก                
มีการชําระคืนเงินกูตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีสินทรัพยรวม จํานวน 1,123.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก                 
ป พ.ศ. 2555 จํานวน 22.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.05 สาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 
จํานวน 7.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.65 เปนผลมาจากการเติบโตของผลประกอบการ ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น จํานวน 19.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.46 เปนผลมาจากการขยายฐานลูกหนี้กลุมเอกชน สวนใหญเปน
ลูกหนีก้ารคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น จํานวน 0.60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.59 
เปนผลมาจากการเติบโตของรายไดจากการบริการและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 6.12 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 47.11 เปนผลมาจากการลงทุนพัฒนาซอฟตแวรระบบการใหบริการคนไข  สวนหนี้สินรวม มีจํานวน 330.60                    
ลานบาท ลดลงจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 22.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.39 โดยหนี้สินไมหมุนเวียนรวมลดลง 
จํานวน 36.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.24 เปนผลมาจากการชําระคืนเงินกูตามสัญญา 
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แผนภาพแสดงสินทรัพยรวม หนี้สินรวม และสวนของผูถือหุนรวม  
ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 

 

 

14.1.2 การแกไขปรับปรุงรายการบัญชี ป พ.ศ. 2555 

        บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  ซ่ึงเร่ิมมีผลบังคับใช 
ในปปจจุบัน (ป  พ.ศ. 2556) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราว ที่เกิดจากความแตกตาง
ระหวางมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 
ในงวดปจจุบัน และปรับยอนหลังงบการเงินของปกอน จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการ                   
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2555 
(ภายหลังการปรับปรุงการ
แสดงรายการทางบัญช)ี 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2555 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 

(ภายหลังการปรับปรุงการ
แสดงรายการทางบัญช)ี 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2555 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย :     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8,098 - - - 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน :     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3,597 - 2,911 - 
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 114,336 110,225 86,122 89,033 
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย 16,273 15,883 - - 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2555 
(ภายหลังการปรับปรุงการ
แสดงรายการทางบัญช)ี 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2555 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 

(ภายหลังการปรับปรุงการ
แสดงรายการทางบัญช)ี 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2555 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

กําไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินได (4,344) (8,991) (5,829) (3,867) 
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ                    13,336 9,037 26,576 28,538 
กําไรสวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอย (757) (1,105) - - 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.03 0.02 0.05 0.06 

 
14.1.3 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายไดรวมของกลุมโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2554 ถึงป พ.ศ. 2556 เทากับ 1,068.06 ลานบาท 1,026.21 ลานบาท 
และ 1,129.63 ลานบาท ตามลําดับ ป พ.ศ. 2555 อัตราการเติบโตลดลงจากปกอนรอยละ 3.92 ขณะที่ ป พ.ศ. 2556                      
มีอัตราการเติบโตรอยละ 10.08 จากป พ.ศ. 2555 

 สําหรับป พ.ศ. 2554 รายไดรวมของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีจํานวน 1,068.00 ลานบาท รายไดเกือบทั้งหมด                  
ของกลุมบริษัทฯ เปนรายไดจากการใหบริการซ่ึงมีจํานวน 1,047.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98.08 ของรายไดรวม 
สัดสวนของรายไดจากลูกคากลุมทั่วไปตอกลุมลูกคาเหมาจายเทากับ 54.57: 45.43 

สําหรับป พ.ศ. 2555 รายไดรวมของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีจํานวน 1,026.21 ลานบาท ลดลงจํานวน 41.85 
ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 3.92 จากป พ.ศ. 2554 รายไดเกือบทั้งหมดของกลุมโรงพยาบาลเปนรายไดจากการ
ใหบริการ  ซ่ึงมีจํานวน 1,008.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98.29 ของรายไดรวม  รายไดจากการใหบริการลดลงจํานวน 
38.81  ลานบาทจากรายไดจากการใหบริการในงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 1,047.52 ลานบาท  หรือลดลงคิดเปน 
รอยละ 3.70 สาเหตุจากโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมปรับกลยุทธมุงเนนการขยายตลาดและ สรางรายไดในกลุมลูกคา
ทั่วไปแทนกลุมลูกคาเหมาจายที่ยกเลิกการรับประกันสังคมต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. พ.ศ. 2555 เปนตนมา โดยรายไดจาก 
กลุมลูกคาทั่วไปที่เติบโตขึน้ยังไมสามารถครอบคลุมรายไดจากกลุมลูกคาเหมาจายที่ยกเลิกไปสงผลใหรายไดจากการบริการ
ของกลุมโรงพยาบาลลดลง 38.81 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.70 และสัดสวนรายไดกลุมลูกคาทั่วไปตอกลุมลูกคา              
เหมาจายเทากับ 71.03 : 28.97 ในป พ.ศ. 2555 ขณะที่ป พ.ศ. 2554 มีสัดสวน 54.57 : 45.43  

สําหรับป พ.ศ. 2556 รายไดรวมของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เพิ่มขึ้น 103.42 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 10.08 
จากจํานวน 1,026.21 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน เปน 1,129.63 ลานบาท โดยรายไดรอยละ 97.97                                            
เปนรายไดจากการบริการ   ป พ.ศ. 2556 รายไดจากการบริการเพิ่มขึ้น 97.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.71                                   
จากรายไดจากการบริการในงวดเดียวกันของปกอน ที่ มี จํานวน 1,008.71 ลานบาท เปน 1,106.68 ลานบาท                                                              
ป พ.ศ. 2556  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีรายไดจากการบริการเพิ่มขึ้น 32.10 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.95  
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จาก 268.69 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน เปน 300.79 ลานบาท และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออยนอย                                           
มีรายไดจากการบริการเพิ่มขึ้น  55.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.97 จาก 466.73 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน
เปน 522.58 ลานบาท และรายไดจากการบริการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สุมทรสาครเพิ่มขึ้น 11.35 ลานบาท หรือคิดเปน                  
รอยละ 3.95 จาก 287.70 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอนเปน 299.05 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการบริการ
เปนผลจากกลุมโรงพยาบาลเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ต้ังแต เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เปนตนมา 
และความสามารถในการขยายตลาดกลุมลูกคาทั่วไปดวยเทคโนโลยีทางการแพทย  การเสนอบริการใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ                                            
และความพรอมดานการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย  การมุงพัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศ เพื่อรองรับการขยายตัว                      
ของกลุมลูกคาทั่วไป สงผลใหสัดสวนรายไดกลุมลูกคาทั่วไปตอกลุมลูกคาเหมาจาย ป พ.ศ. 2556 เทากับ 72.14 : 27.86                          
ขณะที่ป พ.ศ. 2555 มีสัดสวนเทากับ 71.03 : 28.97 

 

โครงสรางรายไดของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล จําแนกตามประเภทลูกคา 

โรงพยาบาล 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ       

รายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation:        
  - ประกันสังคม 380,846.06 36.36% 233,712.34 23.17% 273,214.04 24.69% 
  - ประกันสุขภาพถวนหนา 25,227.90 2.41% 24,607.38 2.44% 25,836.26 2.33% 
  - ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 69,862.62 6.67% 33,929.01 3.36% 9,290.23 0.84% 
รวม รายได Capitation 475,936.58 45.43% 292,248.73 28.97% 308,340.53 27.86% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยนอก Non-Capitation 307,695.17 29.37% 401,673.09 39.82% 439,545.91 39.72% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยใน Non-Capitation 263,883.87 25.19% 314,789.69 31.21% 358,796.93 32.42% 
รวม รายได Non-Capitation 571,579.04 54.57% 716,462.78 71.03% 798,342.84 72.14% 
รวมรายไดจากการใหบริการ 1,047,515.62 100.00% 1,008,711.51 100.00% 1,106,683.37 100.00% 

 

 

โครงสรางรายไดของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล  จําแนกตามประเภทลูกคา 

โรงพยาบาล 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย       

รายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation:            
   - ประกันสังคม 182,113.52 17% 182,226.95 18%       208,567.18 19% 
   - ประกันสุขภาพถวนหนา - 0% - 0%                         -   0% 
   - ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว - 0% - 0%                         -   0% 
รวม รายได Capitation 182,113.52 17% 182,226.95 18%     208,567.18 19% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยนอก Non-Capitation 117,588.46 11% 135,377.27 13%       147,129.67 13% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยใน Non-Capitation 128,637.09 12% 149,127.96 15%       166,880.37 15% 
รวม รายได Non-Capitation 246,225.55 23% 284,505.23 28%     314,010.04 28% 
รวมรายไดจากการใหบริการ 428,339.07 40% 466,732.18 46%     522,577.22 47% 
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โรงพยาบาล 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม             
รายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation:              
   - ประกันสังคม 161,124.16 15% 445.78 0%                   3.06 0% 
   - ประกันสุขภาพถวนหนา 6,662.75 1% 1,635.82 0%            1,185.89 0% 
   - ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว -  0% - 0%                         -   0% 
รวม รายได Capitation 167,786.91 16% 2,081.60 0%        1,188.95 0% 

รายไดจากการใหบริการผูปวยนอก Non-Capitation 85,871.00 8% 133,060.90 13%       137,789.48 12% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยใน Non-Capitation 104,112.20 10% 133,548.98 13%       161,812.41 14% 
รวม รายได Non-Capitation 189,983.20 18% 266,609.88 26%     299,601.89 27% 
รวมรายไดจากการใหบริการ 357,770.11 34% 268,691.48 26%     300,790.84 27% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร             
รายไดจากการใหบริการผูปวย Capitation:              
   - ประกันสังคม 37,608.38 4% 51,039.62 5%          64,643.80 6% 
   - ประกันสุขภาพถวนหนา 18,565.15 2% 22,971.56 2%          24,650.37 2% 
   - ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 69,862.62 7% 33,929.01 3%            9,290.23 1% 
รวม รายได Capitation 126,036.15 12% 107,940.19 11%       98,584.40 9% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยนอก Non-Capitation 113,324.52 11% 144,723.70 14%       162,608.92 14% 
รายไดจากการใหบริการผูปวยใน Non-Capitation 34,112.06 3% 35,037.19 3%          37,861.19 3% 
รวม รายได Non-Capitation 147,436.58 14% 179,760.89 18%     200,470.11 18% 
รวมรายไดจากการใหบริการ 273,472.73 26% 287,701.08 28%     299,054.51 26% 

รวมรายไดจากการใหบริการกอนหักรายการระหวางกัน 1,059,581.91 100% 1,023,124.74 100%  1,122,422.57 100% 
หักรายการระหวางกัน 12,066.29   14,413.23         15,739.19   
รายไดจากการใหบริการของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 1,047,515.62   1,008,711.51    1,106,683.38   

*  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ไดออกจากระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในป พ.ศ. 2553 น้ัน ทางโรงพยาบาลไดทําสัญญากับ                    
สํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคสําหรับบริการท่ีมีความตองการใชบริการเดนชัด                         
และบริการทันตกรรมสงเสริมปองกัน สําหรับผูไมมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา (NON-UC) ในสิทธิประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการโดยครอบคลุม การใหบริการบางประเภท เชน การฝากครรภ การวางแผนครอบครัว และคัดกรองมะเร็งสตรี พรอมท้ังใหบริการ
ดูแลสุขภาพผูปวยท่ีบาน (Home Health care) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยังมีการเบิกคารักษาพยาบาลจากการใหบริการ                   
แกผูปวยฉุกเฉินของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลอื่น จึงทําใหโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม                        
ยังมีรายไดท่ีไดรับจากสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติในป พ.ศ. 2554 

*  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ออกจากระบบประกันสังคม ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. พ.ศ. 2555 เปนตนมา  
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แผนภาพแสดงสัดสวนรายไดของลูกคาแตละประเภทในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 

 

1. รายไดของลูกคาโครงการภาครัฐ (Capitation)  

แบงออกเปน 3 คือโครงการประกันสังคม, โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว และโครงการประกัน
สุขภาพถวนหนา  

สําหรับในป พ.ศ. 2554 โครงการภาครัฐที่มีสัดสวนรายไดสูงสุดยังคงเปนโครงการประกันสังคม จํานวน 
380.85   ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.36 ของรายไดจากการใหบริการ รองลงมาคือโครงการประกันสุขภาพแรงงาน                     
ตางดาวจํานวน 69.86 ลานบาท และโครงการประกันสุขภาพถวนหนาจํานวน  25.23 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดจากโครงการ
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 4.77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.27 ในขณะที่รายไดจากโครงการ
ประกันสุขภาพแรงงานตางดาวนั้นลดลงจากปกอน 19.81  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.09 ซ่ึงเกิดจากการยายถ่ินฐาน
และการออกนอกระบบของแรงงาน นอกจากนี้ รายไดในสวนของโครงการประกันสุขภาพถวนหนาลดลงจากปกอน 10.04 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.48 เนื่องจากโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมไดยกเลิกโครงการประกันสุขภาพถวนหนา            
ในไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2553 

สําหรับในป พ.ศ. 2555 รายไดจากโครงการภาครัฐรวม 292.25 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 28.97                        
ของรายไดจากการบริการโดยโครงการประกันสังคมมีรายไดสูงสุด 233.71 ลานบาทหรือรอยละ 23.17 รองลงมาคือ     
โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาวจํานวน 33.93 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.36 และโครงการ                                             
ประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน 24.61 ลานบาทหรือรอยละ 2.44 รายไดจากโครงการภาครัฐลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอนจํานวน 183.69  ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 38.60 จาก 475.94 ลานบาทใน ป พ.ศ. 2554 เปนผลจาก
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมไดออกจากระบบประกันสังคม และภาครัฐไดมีนโยบายพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาว 
สงผลใหรายไดประกันสุขภาพแรงงานตางดาวของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครลดลงดวย 
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สําหรับในป พ.ศ. 2556 รายไดจากโครงการภาครัฐเพิ่มขึ้น 16.09 ลานบาท หรือรอยละ 5.51 จาก 292.25                 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.97 ของรายไดจากการบริการในชวงเดียวกันของปกอน เปน 308.34 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 27.86 ของรายไดจากการบริการ   โครงการประกันสังคมมีรายไดเพิ่มขึ้น 39.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.90 
จาก 233.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.17 ของรายไดจากการบริการ ในชวงเดียวกันของปกอนเปน 273.21 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 24.69 ของรายไดจากการบริการ เปนผลจากจํานวนผูประกันตนใชบริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ                    
ออมนอย และโรงพยาบาล วิชัยเวชฯ สมุทรสาครเพิ่มขึ้น  รองลงมาคือ โครงการประกันสุขภาพถวนหนามีสัดสวน                    
ใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอนโดยเพิ่มขึ้น 1.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.00 จาก 24.61 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 2.44 ในชวงเดียวกันของปกอนเปน 25.84 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 2.33 ในป พ.ศ. 2556    ประกอบกับภาครัฐ                    
มีนโยบายพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาว สงผลใหโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาวของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร มีรายไดลดลง 24.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72.62 จาก 33.93 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.36               
ของรายไดจากการบริการในชวงเดียวกันของปกอน เปน 9.29 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.84 ของรายไดบริการ                            
ป พ.ศ. 2556 

ทั้งนี้   รายไดเหมาจายโครงการภาครัฐอาจมีการแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของปจจัยสําคัญตางๆ                      
ที่ระบุในเง่ือนไขสัญญาการใหบริการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนมาตรฐานเดียวกันกับที่หนวยงานภาครัฐใชกับโรงพยาบาล
คูสัญญาทั่วไป โดยปจจัยที่อาจสงผลกระทบกับรายได ไดแก อัตราเหมาจายตอคนที่กําหนดตามโครงการสุขภาพของภาครัฐ                  
จํานวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงจากการเกิด การตาย การยายถ่ินฐาน                         
และการออกนอกระบบ เปนตน รวมถึงปจจัยอื่นๆ เชน อัตราการใชบริการทางการแพทยของโรคที่ มีคาใชจายสูง                            
และโรคภาระเส่ียงของผูประกันตนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

แผนภาพแสดงรายไดของลูกคาโครงการภาครัฐ (Capitation) ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 
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2. รายไดของลูกคาทั่วไป (Non-Capitation)  

ประกอบดวยรายไดจากผูปวยนอก และรายไดจากผูปวยใน 

สําหรับในป พ.ศ. 2554 รายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยนอกมีจํานวน 307.70 ลานบาท และรายไดจาก
ลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยในมีจํานวน 263.88 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 29.37 และรอยละ 25.19 ของรายไดจากการ
ใหบริการ ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมโรงพยาบาลไดใหบริการผูปวยที่มีลักษณะการเจ็บปวยรุนแรงเพิ่มขึ้น และลูกคาไดเลือกใช
เทคโนโลยีการรักษาระดับสูงที่โรงพยาบาลไดเร่ิมเปดใหบริการ ประกอบกับมีการปรับขึ้นราคาการใหบริการบางประเภท                
จึงทําใหคาใชจายตอรายตอคร้ังของลูกคามีมูลคาสูงขึ้น 

สําหรับในป พ.ศ. 2555 รายไดกลุมลูกคาทั่วไปมีจํานวน 716.46 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 71.03 
ประกอบดวยรายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยนอก 401.67 ลานบาท และรายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยใน 
314.79 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 39.82 และ 31.21 ตามลําดับ รายไดกลุมลูกคาทั่วไปป พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้น 144.88      
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 25.35 โดยรายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยนอกเพิ่มขึ้น 93.97 ลานบาทหรือคิดเปน                                         
รอยละ 30.54 ขณะที่รายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยในเพิ่มขึ้น 50.90 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 19.29 เปนผลจาก
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2555  กลุมโรงพยาบาลเขาเปนบริษัท  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและการยกระดับ                       
การใหบริการที่ดี  ปจจัยสงเสริมใหรายไดในกลุมลูกคาทั่วไปเติบโตจาก 571.58 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 เปน 716.46                     
ลานบาทในป พ.ศ. 2555 และสงผลใหสัดสวนลูกคาทั่วไปเพิ่มจากรอยละ 54.57 เปนรอยละ 71.03 ซ่ึงเปนไปตามนโยบาย                   
ของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

รายไดอื่น ป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 17.50 ลานบาท ลดลง 3.05 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 14.84                         
จาก 20.55 ลานบาท ในป พ.ศ. 2554 

สําหรับในป พ.ศ. 2556 รายไดกลุมลูกคาทั่วไปมีจํานวน 798.34 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 72.14  
ประกอบดวยรายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยนอก 439.55 ลานบาท และรายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยใน 
358.80  ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 39.72 และ 32.42 ตามลําดับ รายไดกลุมลูกคาทั่วไปป พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 81.88                  
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.43 โดยรายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยนอกเพิ่มขึ้น 37.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
9.43  ขณะที่รายไดจากลูกคาทั่วไปประเภทผูปวยในเพิ่มขึ้น 44.01 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13.98  ตามลําดับ                          
การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการบริการเปนผลจากกลุมโรงพยาบาลเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ต้ังแต                     
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2555 เปนตนมา และกลุมโรงพยาบาลไดปรับกลยุทธมุงเนนการขยายตลาดกลุมลูกคาทั่วไป
ดวยเทคโนโลยีทางการแพทย และการเพิ่มบุคคลากรทางการแพทย  และการมุงพัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศ และการเสนอ
บริการใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ รวมถึงโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง สงผลใหรายไดกลุมลูกคา
ทั่วไปเติบโตขึ้น เปนปจจัยที่ทําใหสัดสวนลูกคาทั่วไป ป พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น   จาก 71.03 ลานบาทในป พ.ศ. 2555 เปน 
72.14 ลานบาทในป พ.ศ. 2556 

รายไดอื่น ป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 22.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.45 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 31.14 จาก 
17.50 ลานบาท ในป พ.ศ. 2555 รายไดอื่น ประกอบดวย 1) คาเลาเรียนผูชวยพยาบาล  2) รายไดคาเชาตลาดในพื้นที่ของ
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร   3) รายไดคาเชาพื้นที่อาคาร   4) รายไดดอกเบี้ยรับ  5) รายไดจากการจัดงานเดิน – ว่ิง
การกุศล  6) อื่นๆ  ซ่ึงรายไดอื่นสวนใหญประกอบดวย รายไดคาเชาตลาดและคาน้ํา คาไฟตลาด 7.11 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 30.98 ของรายไดอื่น เพิ่มจากป 55 ที่มีจํานวน 5.11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.18 ของรายไดอื่น รองลงมา
ไดแก รายไดคาเลาเรียนพนักงานผูชวยพยาบาลและผูชวยพยาบาล จํานวน 2.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.81                          
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ของรายไดอื่น เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 ที่มีจํานวน 0.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.94 ของรายไดอื่น และรายไดคาเชา
พื้นที่อาคาร มูลคา 1.93 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 8.41 ของรายไดอื่น เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 ที่มีจํานวน 1.14                       
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.51 ของรายไดอื่น และรายไดดอกเบี้ยรับ มูลคา 1.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.80                   
ของรายไดอื่น ขณะที่ป พ.ศ. 2555 จํานวน 1.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.08 ของรายไดอื่น และ ป พ.ศ. 2556                   
มีรายไดจากการเดิน – ว่ิงการกุศล 1.30 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 5.66 ของรายไดอื่นป พ.ศ. 2556 

แผนภาพแสดงรายไดของลูกคาทั่วไป (Non-Capitation) ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 

 
ตนทุนการใหบริการ 

ตนทุนการใหบริการ ประกอบดวย คายาและเวชภัณฑ คาธรรมเนียมแพทย และเงินเดือนบุคลากรทาง                   
การแพทย โดยในป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 787.30 ลานบาท ตนทุนการใหบริการตอรายไดจากการใหบริการเทากับ                          
รอยละ 75.16 สงผลใหกลุมโรงพยาบาลมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 24.84 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการที่กลุมโรงพยาบาล                  
มีสัดสวนรายไดจากลูกคาทั่วไป (Non-Capitation) สูงขึ้น ซ่ึงรายไดจากลูกคากลุมดังกลาวมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา                                      
กลุมลูกคาเหมาจายโครงการภาครัฐ (Capitation) ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2554 ตนทุนการใหบริการที่มีสัดสวนสูงที่สุดคือ คาแพทย 
จํานวน 201.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.24 ของรายไดจากการใหบริการ 

ตนทุนการใหบริการป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 795.47 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78.86 ของรายไดจากการ
บริการ  ตนทุนการใหบริการที่ มีมูลคาสูงสุดคือ คาแพทยจํานวน 218.30 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 21.64                        
เพิ่มขึ้น 16.76 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 8.31 จาก 201.55 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 19.02 ในงวดเดียวกันของปกอน 
รองลงมาคือ คาตอบแทนพยาบาลและเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ17.49 และคาใชจายบริการคิดเปนรอยละ 15.77                                
อัตราการขยายตัวของตนทุนการใหบริการป พ.ศ. 2555 เทากับรอยละ 1.04 ขณะที่รายไดจากการบริการมีอัตรา                          
การขยายตัวลดลงรอยละ 3.7 สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 21.14  ทั้งนี้เปนผลจากโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ                   
หนองแขม ปรับกลยุทธไมรับประกันสังคมต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมุงขยายตลาดและสรางรายไดใน                          
กลุมลูกคาทั่วไปแทนกลุมลูกคาเหมาจาย โดยเปดบริการใหครอบคลุม 24 ช่ัวโมง และเพิ่มแพทยเฉพาะทาง และบุคลากร
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาท่ี   121   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
   

ทางการแพทยเพื่อรองรับการเติบโตของกลุมคนไขทั่วไป แตรายไดกลุมลูกคาทั่วไปที่เติบโตยังไมสามารถครอบคลุม                      
รายไดกลุมลูกคาเหมาจายที่ยกเลิกไป 

 
ตนทุนการใหบริการในป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 845.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.44 ของรายไดจากการ

บริการประกอบดวย ตนทุนยาเวชภัณฑและวัสดุการแพทย ลดลงจากรอยละ 14.31ในงวดเดียวกันของปกอนเปน                              
รอยละ 13.21 คาแพทย ลดลงจากรอยละ 21.64 เปนรอยละ 21.20 คาตอบแทนพยาบาลและเจาหนาที่   ลดลงจาก                           
รอยละ 17.49  เปนรอยละ 16.15  รวมถึงคาใชจายในการใหบริการลดลงจากรอยละ 15.77 เปนรอยละ14.99  

ในป พ.ศ. 2556 ตนทุนการใหบริการที่มีมูลคาสูงสุด คือ คาแพทยจํานวน 234.61 ลานบาท หรือคิดเปน                  
รอยละ 21.20 ของรายไดจากการบริการ ขณะที่ป พ.ศ. 2555 คาแพทยมีมูลคา 218.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.64 
รองลงมาคือ คาตอบแทนพยาบาลและเจาหนาที่ ป  พ.ศ. 2556 มีจํานวน 178.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.15                      
ขณะที่ป พ.ศ. 2555 เทากับ 176.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.49 และคาใชจายในการบริการ ป พ.ศ. 2556                        
มีจํานวน 165.92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.99 ขณะที่ ป  พ.ศ. 2555 เทากับ 159.07 ลานบาท หรือคิดเปน                                 
รอยละ 15.77 

จากการบริหารจัดการตนทุนการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหกลุมโรงพยาบาลมีอัตราการขยายตัว
ของตนทุนการใหบริการเทากับรอยละ 6.35 ซ่ึงตํ่ากวาอัตราการเติบโตของรายไดจากการบริการซ่ึงอยูที่รอยละ 9.71                   
ในชวงเวลาเดียวกัน ประกอบกับการเติบโตของรายไดกลุมคนไขทั่วไป สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของกลุมโรงพยาบาล    
ปรับตัวสูงขึ้นเปนรอยละ 23.56 จากรอยละ 21.14 ในงวดเดียวกันของปกอน 

 

แผนภาพแสดงตนทุนการใหบริการ ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาท่ี   122   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
   

คาใชจายในการขายและบริหาร และคาตอบแทนกรรมการ 

คาใชจายในการขายและบริหาร และคาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวย คาใชจายดานประชาสัมพันธ                        
คาสงเสริมการขาย คาวารสารส่ิงพิมพ คาสาธารณูปโภคของฝายสนับสนุนธุรกิจหลัก และคาตอบแทนของกรรมการบริษัท 
เปนตน คาใชจายของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ใน ป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 205.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.28                       
ของรายไดรวม 

ในป พ.ศ. 2554 ไดมีการปรับฐานเงินเดือนใหใกลเคียงกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อดึงดูดบุคลากร
ที่มีความสามารถมารวมงานและเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหทํางานกับกลุมโรงพยาบาลตอไป ประกอบกับ                
การมีคาใชจายเพิ่มเติมจากการคํานวณผลประโยชนพนักงาน ภายหลังจากการนํามาตรฐานบัญชีใหมมาใชเปนปแรก 
นอกจากนี้ยังเปนเพราะการที่บริษัทฯ ไดออกนโยบายใหแพทยซ่ึงเปนผูบริหารไมไดรับคาแพทย (Doctor Fee, DF) จากการ
รักษาพยาบาลอีกตอไป เพื่อใหทุมเทเวลาในการบริหารจัดการโรงพยาบาลอยางเต็มที่ และไดมีการปรับเงินเดือนผูบริหาร
บางรายขึ้นเพื่อชดเชยกับคาแพทย ซ่ึงผูบริหารรายดังกลาวเคยไดรับจากการรักษาพยาบาล  

กลุมโรงพยาบาลไดมีคาใชจายทางดานการโฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณและ
กิจกรรมทางการตลาดของกลุมโรงพยาบาล เปนผลมาจากการที่บริษัทฯไดบันทึกคาใชจายเพิ่มเติมที่เก่ียวกับงานกอสราง
สะพานลอยคนขามหนาโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย เพื่อใหใชเปนสาธารณประโยชน เปนคาใชจายในการขายทั้งจํานวน
เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 5.4 ลานบาท ตามมูลคากอสรางตามสัญญา ในป พ.ศ.พ.ศ. 2554 (เดิมบริษัทฯไดบันทึกคากอสราง 
ดังกลาวเปนงานระหวางกอสรางรอบริจาค ตามงบการเงินไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2554 ซ่ึงไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แตจากการทบทวนรายการดังกลาว ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวของ และแมบทการบัญชีในสวนที่เก่ียวของ บริษัทฯจึงไดออกงบการเงินฉบับใหม เพื่อปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาดดังกลาว โดยบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนตามสัญญาวาจาง และบันทึกภาระผูกพันที่จะมอบสะพานลอย
ใหแกเทศบาลเมืองออมนอยเม่ือสรางเสร็จ ตามจํานวนคากอสรางที่ยังไมไดชําระ)   

ป 2555 คาใชจายในการขายและบริหาร มีจํานวน 197.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.21 ของรายไดรวม ลดลง 
8.76 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 4.25 จาก 205.89 ลานบาท ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน  

สําหรับป พ.ศ. 2555 คาใชจายในการขายมีจํานวน 29.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.91 ของรายไดรวม                   
ซ่ึงประกอบดวย คาจางพนักงานที่เก่ียวของกับฝายขายคิดเปนรอยละ 41.20 ของคาใชจายในการขาย รองลงมาคือ                                 
คาประชาสัมพันธและคาส่ือส่ิงพิมพโฆษณาคิดเปนรอยละ 30.89 ของคาใชจายในการขาย ทั้งนี้คาใชในการขาย                                
ป พ.ศ. 2555 ลดลง 6.23ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17.25 จาก 36.11 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.45 ในป พ.ศ. 2554
เปนผลจากป พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย มีคาใชจายสะพานลอยคนขามหนาโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ                        
ออมนอย เพื่อใชเปนสาธารณประโยชนมูลคา5.40 ลานบาทและคาประชาสัมพันธในการเปล่ียนอัตลักษณของ                          
กลุมโรงพยาบาล รวมถึงคาใชจายในการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

คาใชจายในการบริหารป พ.ศ. 2555 มีจํานวน167.25 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 16.30 ของรายไดรวม                    
ซ่ึงประกอบดวย คาจางพนักงานประจํา คิดเปนรอยละ 64.95 ของคาใชจายบริหาร และรองลงมาคือ คาเส่ือมราคา คิดเปน 
รอยละ 12.41 ของคาใชจายในการบริหาร ทั้งนี้คาใชจายในการบริหารป พ.ศ. 2555 ลดลง 2.53 ลานบาท                             
หรือคิดเปนรอยละ 1.49 จาก 169.78 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 16.21 ในป พ.ศ. 2554เปน 167.25 ลานบาท                            
หรือรอยละ 16.58 เปนผลจากกลุมโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการและควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาท่ี   123   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
   

ป 2556 คาใชจายในการขายและบริหาร มีจํานวน 193.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.17 ของรายไดรวม 
ลดลง 3.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.60 จาก 197.13 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน   

คาใชจายในการขาย ป 2556 มีจํานวน 30.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.74 เพิ่มขึ้น 1.09 ลานบาท                        
หรือคิดเปนรอยละ 3.65 จาก 29.86 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน   คาใชจายในการขาย ประกอบดวย คาตอบแทน
พนักงานที่เก่ียวของกับฝายขายจํานวน 15.37 ลานบาทคิดเปนรอยละ 1.36 ของรายไดรวม หรือคิดเปนรอยละ 49.64                    
ของคาใชจายในการขาย ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 12.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.20                        
หรือคิดเปนรอยละ 41.20  ของคาใชจายในการขาย เปนผลจากการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตลาดในกลุมลูกคา
ทั่วไป รองลงมา ไดแก คาโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 6.59 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 0.58 ของรายไดรวม                      
หรือคิดเปนรอยละ 21.29 ของคาใชจายในการขาย ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน ที่ มีมูลคา 8.20 ลานบาท                                   
หรือคิดเปนรอยละ 0.80 ของรายไดรวมในงวดเดียวกันของปกอน หรือคิดเปนรอยละ 27.44 ของคาใชจายในการขาย                     
เปนผลจากป พ.ศ. 2555 ที่มีคาโฆษณาประชาสัมพันธในการเปล่ียนอัตลักษณของกลุมโรงพยาบาล และคาใชจาย                           
ในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

คาใชจายในการบริหารป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 163.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.43 ของรายไดรวม                      
มีจํานวนลดลง 4.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.54 จาก 167.25 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 16.30 ของรายไดรวม                 
ในงวดเดียวกันของปกอน   คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวยคาตอบแทนพนักงาน 107.38 ลานบาท หรือคิดเปน                      
รอยละ 9.51 ของรายไดรวม หรือรอยละ 65.87 ของคาใชจายในการบริหาร ขณะที่งวดเดียวกันของปกอนคาตอบแทน
พนักงานเทากับ 108.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.59 ของรายไดรวม หรือคิดเปนเปนรอยละ 64.95 ของคาใชจาย                          
ในการบริหาร และรองลงมาคือ คาเส่ือมราคาเทากับ 20.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.79 ของรายไดรวม ซ่ึงลดลง                       
จากงวดเดียวกันของปกอนที่ มี จํานวน 20.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.02 ของรายไดรวม ทั้งนี้คาใชจาย                        
ในการขายและบริหาร ป พ.ศ. 2556 ที่ลดลงนั้นเปนผลจากการที่กลุมโรงพยาบาล สามารถควบคุมคาใชจายตางๆ                   
อยางเขมงวดทําใหการบริหารจัดการคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนภาพแสดงคาใชจายในการขายและบริหาร  ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาท่ี   124   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
   

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดในป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 74.87 ลานบาท หรือรอยละ 7.01                                
ของรายไดรวม กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานอัตราเงินเดือนของผูบริหารและ
พนักงานปรับคาตอบแทนใหแกบุคลากรทางการแพทยใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได 

สําหรับป พ.ศ. 2555 กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได มีจํานวน 33.61 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
3.28 ของรายไดรวม ลดลง 41.25 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 55.10 จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 74.86 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 7.01ของรายไดรวม โดยรายไดจากการบริการของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ลดลง 89.08                        
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 24.90 ของรายไดจากการบริการป พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เปนผลจากการเติบโตของรายไดกลุมลูกคา
ทั่วไปเติบโตนอยกวารายไดกลุมลูกคาเหมาจายที่ยกเลิกต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. พ.ศ. 2555 เปนตนมา ขณะที่รายไดรวม 
ลดลง 88.46 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 24.35  ประกอบกับตนทุนการใหบริการที่เพิ่มขึ้นจากคาแพทยและคาตอบแทน
พยาบาลและเจาหนาที่ตลอดจนคาเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นเปนปจจัยสงผลใหกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดของ                      
กลุมโรงพยาบาลลดลง 

สําหรับป พ.ศ. 2556 กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได มีจํานวน 89.70 ลานบาทหรือคิดเปน                          
รอยละ 7.94 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 56.09 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 166.88 จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 
33.61 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.28 ของรายไดรวม ทั้งนี้เปนผลจากการมุงขยายตลาดกลุมลูกคาทั่วไปสงผลให                      
กลุมโรงพยาบาล มีรายไดจากการบริการคนไขทั่วไป เพิ่มขึ้น 81.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.43 และรายได                              
จากการบริการเพิ่มขึ้น 97.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.71 สงผลใหกลุมโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการ                        
ตนทุนการใหบริการและคาใชจายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสัดสวนตนทุนและคาใชจายลดลงจาก                            
รอยละ 98.40 ของรายไดจากการบริการในงวดเดียวกันของปกอนเปนรอยละ 93.97 ของรายไดจากการบริการ 

แผนภาพแสดงกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาท่ี   125   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
   

กําไรสุทธิ 

 กําไรสุทธิของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในป พ.ศ. 2554 กําไรสุทธิของกลุมโรงพยาบาลมีจํานวน 40.17                
ลานบาท โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.76 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารจากเหตุผล                            
ที่ไดกลาวมาแลวขางตน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย ซ่ึงเปนเพราะบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับ                        
การประชาสัมพันธ ที่เก่ียวกับการปรับภาพลักษณองคกร (Rebranding) เพื่อใหกลุมโรงพยาบาลเปนที่รูจักมากขึ้น 
นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งคือ เหตุอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ซ่ึงสงผลใหลูกคาทั่วไปไมสามารถเดินทางมาใชบริการโรงพยาบาล
ในกลุมได 

กําไรสุทธิของกลุมโรงพยาบาล ป พ.ศ. 2555 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 12.58 ลานบาท โดยมีอัตรากําไร
สุทธิ รอยละ 1.23 ของรายไดรวม ขณะที่ป พ.ศ. 2554 กําไรสุทธิเทากับ 40.17 ลานบาทหรืออัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.76                                
ของรายไดรวม เปนผลจากอัตรากําไรสุทธิผันแปรตามรายไดของกลุมโรงพยาบาลที่ลดลง 41.85ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
3.92 และตนทุนบริการที่เพิ่มขึ้น 8.17 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.04 ในขณะที่ตนทุนทางการเงินและดอกเบี้ยจายลดลง
จาก 19.41 ลานบาทเปน 16.69 ลานบาท ลดลง 2.72 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 14.01 

เม่ือพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของโรงพยาบาลทั้ง 3 แหงในกลุม พบวา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ                           
สมุทรสาคร มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุดเทากับรอยละ 6.55 รองลงมาไดแกโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย เทากับรอยละ 5.64 
และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เทากับรอยละ – 12.05 ของรายไดรวม สาเหตุที่ทําใหโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม
มีอัตรากําไรสุทธิที่ลดลงเปนผลจากการปรับกลยุทธไมรับประกันสังคมต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. พ.ศ. 2555 เปนตนมา                            
โดยมุงสรางรายไดและขยายตลาดในกลุมลูกคาทั่วไป ซ่ึงการเติบโตของรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไปยังไมครอบคลุม รายได
จากกลุมลูกคาเหมาจาย  ขณะเดียวกันป พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 5.64 ลดลง
จากรอยละ 7.01 ในป พ.ศ. 2554 เปนผลจากในป พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ไดรับเงินปนผลจากเงินลงทุน                   
ในบริษัทยอย (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร) จํานวน 14.13 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.14 ของรายไดรวม                            
และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.55 ในป พ.ศ. 2555 ขณะที่ป พ.ศ. 2554 มี  อัตรากําไรสุทธิ
รอยละ 8.10 เปนผลจากภาครัฐเปล่ียนนโยบายการปรับประกันสุขภาพแรงงานตางดาวเขาสูระบบประกันสังคม                             
สงผลใหรายไดตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวลดลง 35.93 ลานบาทหรือรอยละ 51.43 เม่ือเทียบกับรายไดตรวจสุขภาพ
แรงงานตางดาวป พ.ศ. 2554 

ป พ.ศ. 2556 กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น 49.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 389.98 จาก 12.58                  
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.23 ของรายไดรวม ในชวงเดียวกันของปกอน เปน 61.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.46 
ของรายไดรวม โดยกําไรสุทธิผันแปรตามรายไดของกลุมโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 103.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.08 
จาก 1,026.21 ลานบาทในชวงเดียวกันของปกอนเปน 1,129.63 ลานบาท และสัดสวนตนทุนบริการที่ลดลงจาก                                   
รอยละ 78.86 ของรายไดจากการบริการในชวงเวลาเดียวกันของปกอนเปนรอยละ 76.44 ของรายไดบริการป พ.ศ. 2556 
รวมทั้งสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลงจากรอยละ 19.54 ของรายไดจากการบริการในชวงเดียวกันของปกอน
เปนรอยละ 17.53 ของรายไดจากการบริการป พ.ศ. 2556 ประกอบกับตนทุนทางการเงินและดอกเบี้ยจายลดลง                        
5.41 ลานบาทหรือคิดเปน รอยละ 32.41 จาก 16.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.65 ของรายไดจากการบริการ                        
ในชวงเดียวกันของปกอน เปน 11.28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.02 ของรายไดจากการบริการป พ.ศ. 2556  

จากการปรับกลยุทธมุงเนนการขยายตลาดกลุมลูกคาทั่วไปดวยเทคโนโลยีทางการแพทย และการเพิ่ ม   
บุคลากรทางการแพทย   และการมุ งพัฒ นาการใหบ ริการที่ เ ปน เ ลิศ  ส งผลให รายไดก ลุ ม ลูก ค าทั่ ว ไปขอ ง                                                   



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาท่ี   126   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
   

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เติบโตขึ้น 81.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.43 ในชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงรายได                        
กลุมลูกคาทั่วไป โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เติบโต 32.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.37 ของรายได                               
จากการบริการ  โดยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด เทากับรอยละ 10.96 ของรายไดรวม ซ่ึงเติบโต
จากรอยละ 5.64 ในงวดเดียวกันของปกอน และรองลงมาไดแก โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สุมทรสาคร อัตรากําไรสุทธิ                             
ป พ.ศ. 2556 เทากับรอยละ 6.90 เติบโตจากรอยละ 6.55 ในงวดเดียวกันของปกอน และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม  
มีอัตรากําไรสุทธิ ป พ.ศ. 2556 เทากับรอยละ (3.31) ขณะที่ป พ.ศ. 2555 ที่มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ (12.05)                       
ของรายไดรวม  ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายพิสูจนสัญชาติ แรงงานตางดาวเขาสูประกันสังคม สงผลใหรายไดจากประกัน
สุขภาพแรงงานตางดาว โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ลดลง 24.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72.62 ของรายได              
จากการบริการ เปนสาเหตุใหโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีอัตรากําไรสุทธิใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน 

แผนภาพแสดงกําไรสุทธิ  ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 

 

 
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงาน ในป พ.ศ. 2554 เทากับรอยละ 5.19  ลดลงจาก                 
งวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 9.56 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายโดยรวมจากนโยบายขยายรายได 
และนโยบายควบคุมตนทุนและคาใชจาย ที่ดําเนินการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมโรงพยาบาลมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน หรืออัตราสวนกําไรตอสวนของผูถือหุน ในป พ.ศ. 2554 เทากับ
รอยละ 7.35 ซ่ึงลดลงจาก ณ ส้ินป พ.ศ. 2553 ที่เทากับรอยละ 12.66 

ที่ผานมา กลุมโรงพยาบาลไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลที่ชัดเจน โดยจะพิจารณาจากความ
จําเปนในการใชเงิน และความตองการของผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ไดมีมติกําหนดนโยบายเงินปนผลของบริษัทไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารอง
ตางๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว                                 
จะขึ้นอยู กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆที่บริษัทผูกพันอยู  รวมทั้งขอจํากัด                               
ทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดวย 
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สําหรับในป พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 1.60 ลดลง                       
จากงวดเดียวกันของปกอนที่ เทากับรอยละ 5.19 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการบริการของ                             
โรงพยาบาล วิชัยเวชฯ หนองแขมที่ปรับกลยุทธเนนสรางรายไดในกลุมลูกคาทั่วไปแทนกลุมลูกคาเหมาจายที่ยกเลิก                         
ซ่ึงการเติบโตของรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไปยังไมครอบคลุม รายไดจากกลุมลูกคาเหมาจาย  

ในป พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 2.03 ซ่ึงลดลงจาก ณ ส้ินป                        
พ.ศ. 2554 ที่เทากับรอยละ 7.35 ซ่ึงในป พ.ศ. 2555 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนที่ลดลงมีสาเหตุจากกําไรสุทธิที่ลดลงจาก 
40.17  ลานบาท  ในป พ.ศ. 2554 เปน 12.58 ในป พ.ศ. 2555 และจากการที่สวนผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
135 ลานบาท ในป พ.ศ. 2555 จาก 400 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 

สําหรับในป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 6.03 เพิ่มขึ้นจาก              
งวดเดียวกันของปกอนที่ เทากับรอยละ 1.60 เปนผลจากรายไดจากการบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 9.71 ขณะเดียวกัน                          
ตนทุนการใหบริการ และคาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 4.77 จากการปรับกลยุทธมุงเนนการขยายตลาด
กลุมลูกคาทั่วไปดวยเทคโนโลยีทางการแพทย และการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย และการมุงพัฒนาการใหบริการ                   
ที่เปนเลิศ และความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 8.10 ซ่ึงเพิ่มขึ้น                          
จาก ณ ส้ินป พ.ศ. 2555  ที่เทากับรอยละ 2.03 ซ่ึงในป พ.ศ. 2555 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากกําไรสุทธิ
ที่เพิ่มขึ้นจาก 12.58  ลานบาทใน ป พ.ศ. 2555 เปน 61.64 ในป พ.ศ. 2556  

แผนภาพแสดงอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 
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14.1.3 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจํานวน 1,074.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป พ.ศ. 2553 
จํานวน 64.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.38 มีสาเหตุเนื่องมาจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เพิ่มขึ้นจาก                       
ส้ินป พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีจํานวน 609.85 ลานบาท เปน 637.74 ลานบาท จากการที่โรงพยาบาลซ้ือเคร่ืองมือแพทยเพิ่มเติม                  
เพื่อขยายขอบเขตการใหบริการ นอกจากนี้ ยังเปนเพราะการเพิ่มขึ้นของรายไดคางรับ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากส้ินป พ.ศ. 2553 
จํานวน 7.21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.06  

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีจํานวน 1,100.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 จํานวน 
26.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.43 โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5.30 ลานบาท ประกอบดวย เงินสดและเงินลงทุน
ช่ัวคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 31.80 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.47 ขณะที่ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 26.41 ลานบาท                     
สวนหนึ่งเปนผลจากลูกหนี้ภาครัฐของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ลดลงจากการยกเลิกเปนโรงพยาบาลคูสัญญา                    
กับโครงการประกันสังคมในป พ.ศ. 2555 โดยมุงขยายตลาดและสรางรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไปแทน สินทรัพย                             
ไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 20.85 ลานบาท ซ่ึงองคประกอบหลักคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
เพิ่มขึ้น   11.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.77 

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจํานวน 1,123.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 
22.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.05 สาเหตุมาจาก สินทรัพยหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น จํานวน 27.92 ลานบาท หรือคิดเปน                    
รอยละ 10.63 ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น จํานวน 7.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.65  เปน
ผลมาจากการเติบโตของผลประกอบการ ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 19.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
20.46 เปนผลมาจากการขยายฐานลูกหนี้กลุมเอกชน สวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ยา เวชภัณฑและ
วัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น จํานวน 0.60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.59 โดยวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทยเพิ่มขึ้น จํานวน 1.04 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.68 เปนผลมาจากการเติบโตของรายไดจากการบริการ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 
จํานวน 6.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 47.11 เปนผลมาจากการลงทุนพัฒนาซอฟตแวรระบบการใหบริการคนไข 

ในป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย เทากับรอยละ 7.21, 3.09                  
และ 8.07 ตามลําดับ และอัตราการหมุนของสินทรัพย เทากับ 1.03 เทา, 0.94 เทา และ 1.02 เทา ตามลําดับ จะเห็นไดวา                             
ป พ.ศ. 2555 มีอัตราสวนที่นอยกวาปอื่น เนื่องจาก รายไดรวมและกําไรจากการดําเนินงานลดลง เปนผลมาจากการ                        
ปรับกลยุทธโดยยกเลิกประกันสังคม และมุงเนนขยายตลาดและสรางรายไดจากกลุมลูกคาทั่วไปแทน แตในป พ.ศ. 2556                       
มีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นถึงการใชทรัพยสินในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลูกหนี้การคา 

ณ ส้ินป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ลูกหนี้การคาสุทธิมีจํานวน 48.55 ลานบาท และ 50.63 ลานบาท  ตามลําดับ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.28  ในป พ.ศ. 2555 ซ่ึงการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการเปล่ียนแปลงตามรายไดจากการบริการที่เพิ่มขึ้น                        
โดยกลุมโรงพยาบาลมี นโยบายกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 60 – 180 วัน ขึ้นอยูกับลูกคาแตละประเภท 
กลาวคือ 1) ลูกคาคูสัญญาและบริษัทประกัน มีการใหเครดิต  60 วัน, 2) ลูกคาโครงการรัฐและกองทุนทดแทน ยกเวน
โครงการประกันสังคม มีการใหเครดิต 120 วัน และ 3) ลูกคาประกันสังคมและลูกคาโครงการรัฐที่มีคาใชจายสูง มีการให
เครดิต 180 วัน ทั้งนี้ สําหรับลูกหนี้การคาโครงการประกันสังคมในที่นี้นั้น จะหมายถึงลูกหนี้ที่เกิดจากรายการรักษาพยาบาล
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ที่มีคาใชจายสูงซ่ึงตองเบิกคาใชจายจากสํานักงานประกันสังคมเพิ่มเติมเปนรายกรณี โดยกลุมโรงพยาบาลมีระยะเวลา                   
เก็บหนี้เฉล่ียตามงบการเงินรวมในป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 เทากับ 40.91 วัน และ 40.06 วัน ตามลําดับ ซ่ึงตํ่ากวา
ระยะเวลาการใหเครดิตตามนโยบาย เนื่องจากวิธีการคํานวณระยะเวลาเก็บหนี้นั้น ไมนับรวมถึงรายไดจากโครงการภาครัฐ
บางรายการซ่ึงยังไมไดรับ และไมไดถูกบันทึกเปนรายการลูกหนี้การคา เชน รายไดโครงการประกันสังคมในสวนเหมาจาย                 
ซ่ึงทยอยรับในทุกๆเดือนและรายไดจากคาบริการประเภทภาระเส่ียงภายใตโครงการประกันสังคม ซ่ึงแบงจายปละ 2 งวด 
โดยทั้งสองรายการดังกลาวถูกบันทึกเปนรายไดคางรับ จึงไมไดนํามาใชในการคํานวณระยะเวลาเก็บหนี้ โดย รายละเอียด
ของลูกหนี้การคา ณ ส้ินป พ.ศ. 2554 –พ.ศ. 2556 มีดังนี ้ 

ลูกหน้ีการคา 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
ลูกหน้ีการคาท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 36,287.82 70.25% 41,457.43 79.58% 54,312.60 75.65% 
ลูกหน้ีท่ีเกินกําหนดชําระ       
นอยกวา 3 เดือน 9,226.05 17.86% 6,000.81 11.52% 12,314.44 17.15% 
3 - 6 เดือน 1,454.68 2.82% 2,044.86 3.93% 2,860.52 3.98% 
6 - 12 เดือน 1,862.91 3.61% 1,118.40 2.15% 1,723.75 2.40% 
มากกวา 12 เดือน 2,822.53 5.46% 1,474.76 2.82% 585.53 0.82% 
รวม 51,653.99 100.00% 52,096.26 100.00% 71,796.84 100.00% 
หักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,104.96)  (1,470.90)  (684.60)  
ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 48,549.03  50,625.37  71,112.24  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ลูกหนี้การคาสุทธิมีจํานวน 48.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปที่แลว                       
ซ่ึงมีจํานวน 44.57 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักคือลูกหนี้การคากลุมหนวยงานราชการที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 17.63 ลานบาท                                  
เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปน 19.54 ลานบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และการที่ลูกหนี้การคาคนไขทั่วไป
เพิ่มขึ้น จาก 0.92 ลานบาทเม่ือส้ินป พ.ศ. 2553 เปน 3.01 ลานบาท  

ณ 31 ธันวาคม ป พ.ศ. 2554 กลุมโรงพยาบาลมีสัดสวนลูกหนี้การคาคนไขทั่วไปตอลูกหนี้การคารวม                              
กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนรอยละ 5.83 จากรอยละ 1.95 ณ ส้ินป พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ลูกหนี้การคา                        
แบงออกเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ คางชําระนอยกวา 3 เดือน คางชําระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน คางชําระ
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน และคางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป เปนจํานวน 36.29 ลานบาท,9.23 ลานบาท,                         
1.45 ลานบาท, 1.86 ลานบาท และ 2.82 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุมโรงพยาบาลมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                       
เปนจํานวน 3.10 ลานบาท  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีจํานวน 97.50 ลานบาท ลดลงจากป พ.ศ. 2554 
จํานวน 26.41 ลานบาทหรือรอยละ 21.31 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ลูกหนี้การคาสุทธิมีจํานวน 50.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.28                                       
จาก  ณ ส้ินปที่แลวซ่ึงมีจํานวน 48.55 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักคือลูกหนี้การคาบริษัทเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 28.78 
ลานบาท  เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปน 37.45 ลานบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยสวนใหญเปน                        
ลูกหนี้การคาประเภทบริษัทประกัน เปนผลจากการประชาสัมพันธกับบริษัทประกันเพื่อขยายฐานลูกคาคู สัญญา                                
ทําใหกลุมโรงพยาบาล   มีลูกหนี้การคาประเภทบริษัทประกันเพิ่มขึ้น  โดยการเบิกจายคารักษาพยาบาลของลูกคาดังกลาว  
มีกระบวนการหลายขั้นตอน จึงทําใหระยะเวลาการเก็บหนี้ยาวขึ้น   ทั้งนี้  ลูกหนี้การคา แบงออกเปน ลูกหนี้ที่ยังไมถึง
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กําหนดชําระ,คางชําระ นอยกวา 3 เดือน ,คางชําระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน ,คางชําระมากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน และ
คางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป เปนจํานวน 41.46  ลานบาท,  6.00 ลานบาท , 2.05 ลานบาท, 1.12 ลานบาท และ                    
1.47 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุมโรงพยาบาลมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 1.47 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้การคาสุทธิมีจํานวน 71.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 40.47 จาก                        
ณ ส้ินปที่แลว ซ่ึงมีจํานวน 50.63 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ ลูกหนี้การคาบริษัทเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 37.45                     
ลานบาท เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปน 51.67 ลานบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยสวนใหญเปนลูกหนี้
การคาประเภทบริษัทคูสัญญา เปนผลจากการประชาสัมพันธกับบริษัทเพื่อขยายฐานลูกคาคูสัญญา ทําใหกลุมโรงพยาบาล                       
มีลูกหนี้การคาประบริษัทคูสัญญาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ลูกหนี้การคา แบงออกเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ, คางชําระ                              
นอยกวา 3 เดือน ,คางชําระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน ,และคางชําระมากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน เปนจํานวน 54.31                
ลานบาท, 12.31 ลานบาท, 2.86 ลานบาท และ 1.72 ลานบาท  ตามลําดับ ในขณะที่ลูกหนี้คางชําระมากกวา                                      
12 เดือนขึ้นไป ลดลงจาก 1.47 ลานบาทในป พ.ศ. 2555 เปน 0.59 ลานบาทในป พ.ศ. 2556 นอกจากนี้มีการต้ัง                                         
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของกลุมโรงพยาบาลลดลงจาก 1.47 ลานบาทในป พ.ศ. 2555 เปน 0.69 ลานบาทในป พ.ศ. 2556  

ป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีลูกหนี้อื่น จํานวน 2.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.10 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 59.14 จากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจาก มีภาษีถูกหักของเงินปนผลที่บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด                         
(บริษัทยอย) จายใหกับบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจํานวน 0.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.76 
ของลูกหนี้อื่น 

สินคาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สินคาคงเหลือมีจํานวน 23.76 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.21 ของ
สินทรัพยรวม สินคาคงเหลือแบงออกเปน ยาและเวชภัณฑ วัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย และวัสดุส้ินเปลืองทั่วไป จํานวน 
14.50 ลานบาท 7.48 ลานบาท และ 1.78 ลานบาท ตามลําดับ โดยระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย เทากับ 10.30 วัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มียา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ จํานวน 23.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
2.10 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ. 2554 จํานวน 0.60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.54 โดยแบงออกเปน ยาและ
เวชภัณฑ จํานวน 13.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 58.03 ของยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือรวม รองลงมาไดแก วัสดุ
ส้ินเปลืองทางการแพทย จํานวน 7.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32.77 ของยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือรวม และวัสดุ
ส้ินเปลืองทั่วไป จํานวน 2.13 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 9.20 ของยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือรวม โดยมีระยะเวลาขาย
สินคาเฉล่ีย เทากับ 10.77 วัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มียา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ จํานวน 23.76 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
2.11 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 0.60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.59 โดยวัสดุส้ินเปลืองทาง
การแพทยเพิ่มขึ้น จํานวน 1.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.68 เนื่องจาก ผันแปรตามรายไดที่เพิ่มขึ้น และป พ.ศ. 2556 
มีการต้ังสํารองคาเผ่ือสินคาดอยคุณภาพ จํานวน 0.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.51 ของสินคาคงเหลือปลายงวด 
สําหรับยาหมดอายุที่รอการทําลาย โดยระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย เทากับ 10.12 วัน จากการบริหารจัดการตนทุนสินคา
คงเหลือทําใหระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียป พ.ศ. 2556 ลดลงจาก 10.77 วัน ในงวดเดียวกันของปกอน เปน 10.12 วัน                 
สงผลใหกลุมโรงพยาบาลสามารถประหยัดคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาได 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการประมาณการทางบัญชีเก่ียวกับอายุการใชงานของ
อาคาร และปรับปรุงการบันทึกบัญชีใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองสัญญาเชาระยะยาว รายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีมูลคา 661.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 633.75 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.36 จากส้ินป พ.ศ. 2553 โดยสินทรัพยที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญคือ                              
สวนปรับปรุงอาคารซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 48.19 ลานบาทเม่ือส้ินป พ.ศ. 2553 เปน 75.72 ลานบาท หรือรอยละ 57.13 จากการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือแพทย เพิ่มขึ้นจากส้ินป พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีมูลคา 35.82 ลานบาท เปน 48.24 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 34.67 เนื่องมาจากการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตในการใหบริการทางการแพทย 

ทั้งนี้  รายการทั้งหมดมีการคิดคาเส่ือมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ยกเวนรายการที่ดินซ่ึงไมมีการบันทึก             
การดอยคาของสินทรัพย 

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 673.08  
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 จํานวน 11.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.77 เนื่องจาก มีการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช และอุปกรณการแพทยเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการกอสรางอาคารสําหรับการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการใหบริการ                      
ทางการแพทยในอนาคต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 664.96             
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.19 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 8.12 ลานบาท หรือคิดเปน                          
รอยละ 1.21 เนื่องจาก คาเส่ือมราคาสะสมที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กลุมโรงพยาบาลมีการลงทุนในเคร่ืองมือ เคร่ืองใช                        
และอุปกรณการแพทย และครุภัณฑทั่วไปเพิ่มขึ้น จํานวน 27.26 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.37 และมีการกอสรางอาคาร
และส่ิงปลูกสราง (ช่ัวคราว) เพิ่มขึ้นจํานวน 22.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.95 ขณะเดียวกันยานพาหนะและอุปกรณ
ลดลง จํานวน 2.35 ลานบาท เปนผลมาจากการจําหนายรถยนต 

สิทธิการเชา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีสิทธิการเชาสุทธิ จํานวน 141.84 ลานบาท โดยแบงออกเปน คาเชาจาย
ลวงหนา จํานวน 132.77 ลานบาท สิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 2.07 ลานบาท คาเส่ือมราคาสะสม – สิทธิการเชาที่ดิน                           
จํานวน 1.46 ลานบาท และคากอสรางอาคารระหวางกอสรางบนที่ดินเชา จํานวน 8.46 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีสิทธิการเชาสุทธิ จํานวน 144.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 จํานวน 
2.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.62 โดยแบงออกเปน คาเชาจายลวงหนา จํานวน 133.70 ลานบาท สิทธิการเชาที่ดิน 
จํานวน 2.07  ลานบาท คาเส่ือมราคาสะสม - สิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 1.53 ลานบาท และคากอสรางอาคารระหวาง
กอสรางบนที่ดินเชา จํานวน 9.90 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีสิทธิการเชา จํานวน 139.70 ลานบาท ลดลงจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 4.44 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.08 เนื่องจาก มีการตัดจายคาเชาตามสัญญา โดยแบงออกเปน คาเชาจายลวงหนา จํานวน 
139.23 ลานบาท สิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 2.07 ลานบาท และคาเส่ือมราคาสะสม – สิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 1.60                       
ลานบาท 
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สภาพคลอง 
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีกระแสเงินสดประเภทตางๆ ในชวงป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 ดังนี้                                                                                                                             

                                                                                                                 หนวย: พันบาท 
รายการ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

กระแสเงินไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 124,956.52 84,097.21 142,768.78 

กระแสเงินไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน (120,506.38) (119,875.94) (26,105.32) 

กระแสเงินไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,789.57) 27,579.16 (68,961.26) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 2,660.57 (8,199.57) 47,702.20 

สําหรับป พ.ศ. 2554 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 124.96 ลานบาท 
ซ่ึงมีสาเหตุสวนหนึ่งคือ กําไรจากการดําเนินงานลดลง และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 23.15                     
ลานบาท 

สําหรับป พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานรวม จํานวน 84.10 ลานบาท 
ลดลงจากป พ.ศ. 2554 จํานวน 40.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32.70 เนื่องจาก กําไรจากการดําเนินงานลดลง กระแส
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ประกอบดวย กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงานลดลง จํานวน 40.46 ลานบาท สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง จํานวน 50.03 ลานบาท หนี้สินจาก                 
การดําเนินงานลดลง จํานวน 62.29 ลานบาท และภาษีเงินได จํานวน 13.19 ลานบาท 

สําหรับป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานรวม จํานวน 142.77 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 58.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.76 สาเหตุมาจาก กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ประกอบดวย กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้ สิน
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 68.06 ลานบาท สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง จํานวน 52.45 ลานบาท หนี้สินจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 45.39 ลานบาท และภาษีเงินได จํานวน 15.51 ลานบาท 

สําหรับป พ.ศ. 2554 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 120.51 ลานบาท                    
โดยเปนการจายซ้ือหุนเพื่อเพิ่มสัดสวนการถือหุนในสายวิชัยพัฒนา จํานวน 27.11 ลานบาท และเปนการลงทุนใน              
การปรับปรุงอาคารและอุปกรณ เพิ่มเ ติม จํานวน 96.80 ลานบาท  ทั้ งนี้  การลงทุน ซ้ือหุน เพิ่ม เ ติมในบ ริษัท                                     
สายวิชัยพัฒนา จํากัดนั้นไดรับอนุมัติจากผูบริหารของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนจํานวนเงิน 27.11                
ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 94.76 จากรอยละ 67.65                                 
เม่ือส้ินป พ.ศ. 2553   

สําหรับป พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 119.88 ลานบาท ลดลง                    
จากป พ.ศ. 2554 จํานวน 0.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.52 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญเปน                      
การลงทุน ในสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณเพิม่เติม จํานวน 75.39 ลานบาท และเงินลงทุนช่ัวคราว จํานวน 40 ลานบาท 

สําหรับป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 26.11 ลานบาท ลดลง                        
จากป พ.ศ. 2555 จํานวน 93.77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78.22 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญใชใน                  
การลงทุนในสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณเพื่อรองรับการเติบโตของลูกคาในอนาคต 
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สําหรับป พ.ศ. 2554 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1.79 ลานบาท                    
โดยเปนการไดมาจากการเพิม่ทุนจํานวน 87.50 ลานบาท ซ่ึงชําระแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทําใหทุนที่ออก
และเรียกชําระแลวเทากับ 400 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ กลุมโรงพยาบาลยังใชกระแสเงินสด                      
จากการจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 46.36 ลานบาทดวย 

สําหรับป พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 27.58 ลานบาท เพิ่มขึ้น                     
จากป พ.ศ. 2554 จํานวน 29.37 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1,640.78 เนื่องจาก มีการรับเงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
และสวนหนึ่งนําไปชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงิน 

สําหรับป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 68.96 ลานบาท              
ลดลงจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 96.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 350.04 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                       
สวนใหญใชในการชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง 

วงจรเงินสด ป พ.ศ. 2555 เทากับ – 22.80 วัน  ขณะที่ป พ.ศ. 2554 ที่เทากับ -19.10 วัน เปนผลจาก                          
กลุมโรงพยาบาลมีระยะเวลาในการเก็บหนี้ในป พ.ศ. 2555 และป พ.ศ. 2554 ใกลเคียงกัน คือเทากับ 40.06 วัน                                   
และ 40.91 วัน ตามลําดับ และระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียเทากับ 10.77 วันและ 10.30 วัน ตามลําดับ ซ่ึงรายไดจากการ
บริการสวนใหญไดรับในรูปของเงินสด ขณะที่ระยะเวลาชําระหนี้ป พ.ศ. 2555 เพิ่มจาก 70.31 วันในป พ.ศ. 2554                        
เปน 73.63 วันใน ป พ.ศ. 2555 เปนระยะเวลาที่ยาวนานกวาเวลาเก็บหนี้และขายสินคา ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการบริหารจัดการเครดิตที่ไดรับจากเจาหนี้การคาในการชําระตนทุนบริการ ประกอบดวย  ยาและเวชภัณฑ ไดอยาง                    
มีประสิทธิภาพ 

วงจรเงินสดป พ.ศ. 2556 เทากับ -17.93 วัน ขณะที่ป พ.ศ. 2555 เทากับ -22.80 วัน เปนผลมาจากระยะเวลา
ชําระหนี้ ในป พ.ศ. 2556 ส้ันกวาป พ.ศ. 2555 คือ 63.49 วัน และ 73.63 วัน ตามลําดับ และระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย                      
ในป พ.ศ. 2556 เก็บหนี้ไดเร็วกวาป พ.ศ. 2555 คือ 35.45 วัน และ 40.06 วัน ตามลําดับ สวนระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย
ใกลเคียงกัน คือ 10.12 วัน และ 10.77 วัน ตามลําดับ วงจรเงินสดเปนลบ เนื่องมาจากระยะเวลาชําระหนี้ยาวกวาระยะเวลา
เก็บหนี้เฉล่ียและระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย กลุมโรงพยาบาลไดรับชําระคาบริการดวยเงินสดเปนสวนใหญ ขณะที่ไดรับ
เครดิตจากผูขายสินคาในการชําระตนทุนบริการ เชน ยา เวชภัณฑ สงผลใหวงจรเงินสดติดลบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 1.22 เทา เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 
2554 ที่เทากับ 1.04 เทา เนื่องจาก มีสินทรัพยหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจาก 257.27 ลานบาท เปน 262.57 ลานบาท ในขณะที่
หนี้สินหมุนเวียนรวมลดลงจาก 246.84 ลานบาท เปน 214.47 ลานบาท และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทากับ 1.09 
เทา เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 ที่เทากับ 0.92 เทา เนื่องจาก มีสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงเพิ่มขึ้น จํานวน 5.39 ลานบาท และ
หนี้สินหมุนเวียนรวมลดลงจํานวน 32.37 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 
135 ลานบาท จาก 400 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 535 ลานบาท เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 1.27 เทา เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 
2555 เนื่องจาก สินทรัพยหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น รอยละ 10.63 จากปกอน สาเหตุหลักมาจาก 1) เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดเพิ่มขึ้น รอยละ 5.65 จากปกอน และ 2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น รอยละ 20.46 จากปกอน สวนหนี้สิน
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หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น รอยละ 6.45 จากปกอน สาเหตุหลักมาจาก 1) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น รอยละ 5.37                 
จากปกอน และ 2) สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น รอยละ 5.13 จากปกอน 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 1.09 เทา ในป พ.ศ. 2555 เปน 1.14 เทา ในป พ.ศ. 2556 เนื่องจาก 
การเติบโตของรายไดจากการบริการสงผลใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5.65 และ 20.46 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน ตามลําดับ 

หนี้สิน 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจํานวน 481.14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.77 ของ
สินทรัพยรวม โดยมีหนี้สินหมุนเวียนรวมและหนี้สินไมหมุนเวียนรวม คิดเปนรอยละ 22.97 และ 21.80 ของสินทรัพยรวม 
ตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนที่มีจํานวนสูงสุด คือ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น คิดเปนรอยละ 71.96 ของหนี้สินหมุนเวียนรวม 
รองลงมาคือ สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป คิดเปนรอยละ 23.48 ของหนี้สินหมุนเวียนรวม                                      
สวนหนี้สินไมหมุนเวียนที่มีจํานวนสูงสุด คือ เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป คิดเปน                  
รอยละ 94.81 ของหนี้สินไมหมุนเวียนรวม ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.83 เทา 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีจํานวน 353.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32.08 ของ
สินทรัพยรวม โดยมีหนี้สินหมุนเวียนรวมและหนี้สินไมหมุนเวียนรวม คิดเปนรอยละ 19.48 และ 12.60 ของสินทรัพยรวม 
ตามลําดับ   หนี้สินหมุนเวียนที่มีจํานวนสูงสุด คือ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น คิดเปนรอยละ 66.82 ของหนี้สินหมุนเวียน
รวม รองลงมาคือ สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป คิดเปนรอยละ 30.38 ของหนี้สินหมุนเวียนรวม                           
สวนหนี้สินไมหมุนเวียนที่มีจํานวนสูงสุด คือ เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป คิดเปน                     
รอยละ 88.66 ของหนี้สินไมหมุนเวียนรวม สาเหตุที่หนี้สินรวมลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจาก มีการจายคืนเงินกู
ตามสัญญา และคืนต๋ัวสัญญาใชเงินใหกับบริษัทฯ อีกทั้ง มีการชําระหนี้ใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)                       
และภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง เพราะกําไรจากการดําเนินงานลดลง แตมีการต้ังสํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.48 เทา 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจํานวน 330.60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.43 ของ
สินทรัพยรวม โดยมีหนี้สินหมุนเวียนรวมและหนี้สินไมหมุนเวียนรวม คิดเปนรอยละ 20.32 และ 9.11 ของสินทรัพยรวม 
ตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนที่มีจํานวนสูงสุด คือ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น คิดเปนรอยละ 66.14 ของหนี้สินหมุนเวียนรวม 
รองลงมาคือ สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป คิดเปนรอยละ 30 ของหนี้สินหมุนเวียนรวม  สวน
หนี้สินไมหมุนเวียนที่มีจํานวนสูงสุด คือ เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป คิดเปนรอยละ 
80.23 ของหนี้สินไมหมุนเวียนรวม 

หนี้สินรวมป พ.ศ. 2556 ลดลงจํานวน 22.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.39 จากงวดเดียวกันของปกอน                      
โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น จํานวน 13.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.45 และหนี้สินไมหมุนเวียนรวมลดลง จํานวน 
36.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.24 จากการชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงิน สงผลใหเงินกูยืมระยะยาวลดลง 
จํานวน 40.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33.25  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป พ.ศ. 2556 ลดลงจาก                                     
ชวงเดียวกันของปกอนที่มีอัตราสวน เทากับ 0.48 เทา เปน 0.43 เทา 
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สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 593.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป พ.ศ. 2553 ที่มี
จํานวน 522.04 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.71  ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 
400 ลานบาท จาก 312.50 ลานบาท ณ ส้ินป พ.ศ. 2553 

สวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีจํานวน 747.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 
จํานวน 154.13 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.97 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคาแลวจาก 
400 ลานบาท เปน 535 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีสวนของผูถือหุนรวม จํานวน 792.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 
จํานวน 45.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.03 เปนผลมาจาก ป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก                   
งวดเดียวกันของปกอน ที่มีจํานวน 12.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.23 ของรายไดรวม เปน 61.64 ลานบาท                               
หรือคิดเปนรอยละ 5.46 ของรายไดรวมในป พ.ศ. 2556 โดยแบงเปนกําไรสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย 0.55 ลานบาท และกําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 61.09 ลานบาท และป พ.ศ. 2556 บริษัทจาย              
เงินปนผลประจําป พ.ศ. 2555 จํานวน 16.05 ลานบาท สงผลใหกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น จํานวน 45.04 ลานบาท หรือคิดเปน                   
รอยละ 36.35 จากเดิม 123.91 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน เปน 168.95 ลานบาท ในป พ.ศ. 2556 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เทากับ 0.83 
เทา เนื่องมาจากการที่อัตราการเติบโตของสวนของผูถือหุนนั้นสูงกวาอัตราการเติบโตของหนี้สินในป พ.ศ. 2554 โดยมี
สาเหตุหลัก คือ ทุนจดทะเบียนชําระแลว และกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเฉล่ียของกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เทากับ 0.73 เทา โดยมีคาสูงสุดเทากับ 1.00 เทา และคาตํ่าสุดเทากับ 0.14 เทา 
ดังนั้น จึงเห็นไดวา ณ ส้ิน ป พ.ศ. 2554 อัตราสวนหนี้สินของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ นั้น สูงกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.48 เทา 
ลดลงจากป พ.ศ. 2554 เนื่องจาก มีหนี้สินรวมลดลงจาก 481.14 ลานบาท เปน 353.15 ลานบาท ในขณะที่สวนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ รวมเพิ่มขึ้นจาก 579.19 ลานบาท เปน 731.46 ลานบาท จากการเพิ่มทุนอีก 135 ลานบาท จาก 400 ลานบาท                               
รวมเปนทุนจดทะเบียน 535 ลานบาท 

ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเฉล่ียของกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เทากับ 0.72 เทา โดยมีคาสูงสุดเทากับ 0.89 เทา และคาตํ่าสุดเทากับ 0.16 เทา 
ดังนั้นจะเห็นไดวา ป พ.ศ. 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุมโรงพยาบาลนัน้ ตํ่ากวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.43 เทา                          
ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจาก หนี้สินรวมลดลง จํานวน 22.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.39 เปนผลมา
จากการจายคืนเงินกูตามสัญญา ในขณะที่สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 45.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
6.16 เปนผลมาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 
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14.2 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

14.2.1 การเปดเสรีธุรกิจโรงพยาบาลในเขตอาเซียนตามขอตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN 
Economic Community (AEC) อาจทําใหโครงสรางการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงไป 

การเปดเสรีการคาบริการอาเซียนใหสิทธินักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุนไดถึงสัดสวนรอยละ 70 จากเดิม
ประมาณรอยละ 49 ในกิจการตางๆ ในประเทศรวมทั้ง ธุรกิจโรงพยาบาลดวย โดยจะมีการดําเนินการเต็มรูปแบบในป 2558 
การเปดเสรีดังกลาวมีความสําคัญกับกลุมอุตสาหกรรมการแพทยในประเทศไทยเปนอยางมาก เนื่องจากเหตุผลดังน้ี 

1. กลุมโรงพยาบาลจําเปนตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการแขงขันที่เขมขนขึ้น จากการที่นักลงทุนตางชาติ
เขามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศเพิ่มเติม ซ่ึงอาจอยูในรูปของการเสริมศักยภาพดานทุนทรัพยและเทคโนโลยีใน
การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคูแขง หรืออาจเปนการเขามาต้ังโรงพยาบาลเพื่อแขงขันโดยตรงเลยก็เปนได 

2. การเปดเสรี AEC อาจเปนโอกาสใหเครือโรงพยาบาลพิจารณาความเปนไปไดในการเขาไปดําเนินธุรกิจ
บริการดานการแพทยในประเทศเพื่อนบาน หากการลงทุนมีความเหมาะสม และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจของ
โรงพยาบาล 

3. การเคล่ือนยายทางอาชีพของบุคลากรแพทยที่ สําคัญเชน แพทยผู เ ช่ียวชาญ และพยาบาลที่ มี
ประสบการณสูง มีโอกาสเกิดไดในหลายมิติ ทั้งในแงของแพทยชาวตางชาติที่จะเขามาทํางานในประเทศ และแพทยไทยที่จะ
ออกไปรับงานในอาเซียน กลุมโรงพยาบาลจึงตองใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความเหมาะสม โดย
อาจพิจารณาวาจางแพทยตางชาติเขามาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการลูกคาตางชาติ ใน
ขณะเดียวกันก็ตองรักษาบุคลากร ที่สําคัญใหทํางานกับกลุมโรงพยาบาลตอไปดวย 

14.2.2  การเปล่ียนแปลงของอัตราเหมาจายตอคนตามโครงการสุขภาพของภาครัฐจะสงผลกับรายไดของ                          
กลุมโรงพยาบาล ดังนี ้

    1.        โครงการประกันสังคม ซ่ึงประกอบดวยคาบริการทางการแพทยเหมาจาย และคาบริการทางการแพทย
นอกเหนือเหมาจาย หรือการจายเพิ่มกรณีโรคที่มีคาใชจายสูง รวมทั้งอัตราคาบริการทางการแพทยตามภาระเส่ียง และอัตรา
คาบริการทางการแพทยตามอัตราการใชบริการ โดยในป 2552 มีการปรับเพิ่มคร้ังลาสุดในรายการคาบริการทางการแพทย
เหมาจายจาก 1,306 บาทตอคน เปน 1,404 บาทตอคน และรายการภาระเส่ียงเพิ่มขึ้นจาก 233 บาทตอคน เปน 457 บาท
ตอคน นอกจากนี้ในป 2552 ยังมีการเพิ่มเง่ือนไขพิเศษใหกับโรงพยาบาลที่ผานการรับรองมาตรฐานรักษาพยาบาล  
(Hospital Accreditation: HA) อีก 77 บาทตอคนตอป ในป พ.ศ. 2554 มีการปรับรายการคาบริการทางการแพทยเหมาจาย
เปน 2,050 บาทตอคน  และในป พ.ศ. 2555 ไดปรับรูปแบบเปนจายตามกลุมโรค ททําใหงบรายหัวลดลงเหลือ 1,955 บาท
ตอคน โดยในจํานวนดังกลาวมีคาความเส่ียง 432 บาท คารักษาโรคทั่วไป  1,446 บาทและคามาตรฐานโรงพยาบาล 77 
บาท ทั้งนี้การจายคารักษาตามกลุมโรครายแรงจะคํานวณตามระดับความรุนแรงของโรค ซ่ึงมีระดับต้ังแต 2 -40 โดยเร่ิมตน 
ระดับละ 15,000 บาท และสูงสุด 600,00 บาทตอคน ในป พ.ศ. 2556 รูปแบบการจายคาบริการทางการแพทยเปน                       
การเหมาจายรายหัวตามจํานวนผูประกันตนในอัตราคารักษาโรคทั่วไป 1,446 บาท    ความเส่ียง 432 บาท และคาบริการ
ทางการแพทยที่ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 80 บาท  รวมถึงการจายคาบริการทางการแพทย
ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ที่มีคาสัมพันธปรับตามวันนอน (Adjusted Relative 
Weight : AdjRw) มากกวาหรือเทากับ 2 ที่ผานมาคาบริการทางการแพทยตามโครงการประกันสังคม จะมีการพิจารณาปรับ
เพิ่มทุกๆ 2 – 3 ป โดยขึ้นอยูกับอัตราการใชบริการและคาใชจายในการใหบริการ 
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2.     โครงการประกันสุขภาพถวนหนา ในป พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบเหมาจายรายหัว เปนจํานวน 
2,546.48 บาท เพิ่มขึ้น 145.15 บาทจากป พ.ศ. 2553 ซ่ึงได รับงบเหมาจายรายหัว 2,401.33 บาท โดยเม่ือตน                        
ป พ.ศ. 2554 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมีการหารือกับคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับ เพิ่มงบประมาณสําหรับ
โครงการในป พ.ศ. 2555  

สําหรับป พ.ศ. 2555 – 2557 นโยบายภาครัฐจัดงบเหมาจายรายหัว เปนจํานวน 2,755.60 บาทตอคนตอป                                  
ในอัตราคงที่ 3 ป งบประมาณ คือป พ.ศ. 2555 – 2557 เพิ่มขึ้น 209.12 จากป 54 

      3.        โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ประกอบดวยอัตราคาตรวจสุขภาพคนละ 600 บาท                        
และคาประกันสุขภาพ 1,300 บาทตอคนตอป รวมเปน 1,900 บาทตอคนตอป ทั้งนี้ โครงการดังกลาวอาจไดรับผลกระทบ 
หากรัฐบาลทําการปรับเพิ่มหรือลดจํานวนแรงงานตางดาวจดทะเบียนในอนาคต ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพิสูจน
สัญชาติแรงงานตางดาว หากบุคคลใดสามารถพิสูจนสัญชาติไดจะตองเขาสูระบบประกันสังคม ทําใหรายไดตางดาวลดลง  

14.2.2 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯกําลังอยูระหวางการศึกษาการดําเนินธุรกิจในตางประเทศเพื่อขยายฐานลูกคา
ตางชาติในประเทศตางๆ ผานเครือขายตัวแทนและพันธมิตรธุรกิจในตางประเทศ อีกทั้งเร่ิมมีการเตรียมความพรอมในการ
ใหบริการลูกคาตางชาติ เชน การคัดสรรพนักงานที่มีความรูทางดานภาษาเพื่อฝกอบรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ การขยายจํานวนลูกคา
ของกลุมลูกคาตางประเทศนั้น อาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสรางรายไดซ่ึงสงผลตออัตราการทํากําไรของกลุม
โรงพยาบาลในอนาคต 

14.2.3 จากการที่กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2555 และไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงคในการเปนเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการและขยายธุรกิจของโรงพยาบาล ในป พ.ศ. 2556 กลุมโรงพยาบาลอยูระหวางการกอสรางอาคารใหม 
เพื่อรองรับการเติบโตของกลุมลูกคาที่เพิ่มขึ้นของกลุมโรงพยาบาล โดยมีเปาหมายเพิ่มรายได และความสามารถในการทํา
กําไรของกลุมโรงพยาบาลเปนสําคัญ รวมถึงประโยชนอื่นๆจากการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนทั้งดานการลดตนทุนและเพิ่ม
ความคลองตัวในการจัดการเงินทุนในอนาคต และภาพพจนที่ดีในการเปนบริษัทจดทะเบียนที่มนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจมี
ความคลองตัวมากขึ้น ดานประโยชนดังกลาวสงผลใหในอนาคตกลุมโรงพยาบาลจะมีรายไดและกําไรที่เพิ่มสูงขึ้น 

14.2.4 การใชมาตรฐานการบัญชีใหมในป พ.ศ. 2555 

ในป พ.ศ. 2554 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และบริษัทที่ทําการเสนอขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยจะตองปรับมาตรฐานการบัญชีเปนรูปแบบใหม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในหลายๆดาน เชน การกําหนดใหบริษัท             
คิดหรือทยอยคิดผลประโยชนของพนักงานเปนคาใชจาย และการต้ังหนี้เผ่ือสําหรับคาใชจายดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีการ
เปล่ียนแปลงที่เก่ียวกับการคิดคาเส่ือมของทรัพยสินที่ตีราคาใหม และการคิดคาเส่ือมทรัพยสินแยกตามองคประกอบของ
ทรัพยสินที่ มีนัยสําคัญ และการกําหนดใหบริษัททบทวนคาซากและอายุการใชประโยชนอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง                                         
รวมถึง ป พ.ศ. 2555 การเพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่
กําหนด ทั้งนี ้การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสงผลกับกําไรผลตอบแทน หนี้สิน และอัตราสวนทางการเงินที่เก่ียวของของบริษัท 
อยางไรก็ตาม กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไดมีการเตรียมตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยไดปรึกษากับผูเช่ียวชาญ
ทางบัญชีเพื่อใหสามารถปรับตัว และวางกลยุทธทางธุรกิจไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 สวนท่ี  3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาท่ี   138   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
   

14.2.5 การเปล่ียนแปลงของโครงสรางรายไดที่ มุงเนนรายไดจากลูกคาทั่วไปมากขึ้น รวมถึง การขยายธุรกิจ                 
จากภายใน  และการรวมทุนกับพันธมิตรในการขยายสาขาโรงพยาบาล 

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีนโยบายที่จะใหโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมยกเลิกการเปนโรงพยาบาล
คูสัญญากับโครงการประกันสังคมในป พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะทําใหโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมไมมีรายไดเหมาจายจากการ
เปนคูสัญญากับโครงการภาครัฐใดๆ ในปดังกลาว โดยทางสายวิชัยพัฒนาไดจัดสรรพื้นที่และทรัพยากรที่แตเดิมใชใน                        
การใหบริการลูกคาประกันสังคม มาใชในการใหบริการกลุมลูกคาทั่วไป ทําใหโรงพยาบาลสามารถรองรับลูกคาทั่วไปได
เพิ่มขึ้น และจะสงผลใหสัดสวนรายไดจากลูกคาทั่วไปและลูกคาเหมาจายของโรงพยาบาลเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้                  
กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีแผนการขยายธุรกิจโดยมุงเนนการเพิ่มจํานวนลูกคาทั่วไปซ่ึงจายคาบริการตามการรักษาจริง 
เชนกลุมลูกคาบริษัทประกันภัย และกลุมลูกคาทั่วไป เปนตน และการวางนโยบายและกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
เปาหมายดังกลาวอาจทําใหสัดสวนของรายไดระหวางลูกคาทั่วไปและลูกคาเหมาจายตามโครงการภาครัฐเปล่ียนแปลงไป
จากปจจุบัน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของกลุมโรงพยาบาลในอนาคต  

14.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ในป พ.ศ. 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป พ.ศ. 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1.94 ลานบาท 

สําหรับป พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2555 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป พ.ศ. 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2.27 ลานบาท 

สําหรับป พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2556 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป พ.ศ. 2556 เปนจํานวนเงิน 2.37 ลานบาท 

ขอมูลอ่ืนๆทีส่ําคัญ 

1) ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2555 ของบริษัทฯเม่ือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีมติใหบริษัทฯ
จายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2554 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 24 ลานบาท ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกําหนดใหมีการจายเงินปนผลในวันที่  27 เมษายน พ.ศ. 2555 
และจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 8.15 ลานบาท 

2) ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2555 ของบริษัทฯเม่ือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีมติใหแตงต้ัง 
นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501, นส.ศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844, 
นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 ในนามบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซ่ึงมีรายช่ือดังขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2555 เปนเงินทั้งส้ิน 2.27 ลานบาท 

3) ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2555 ของบริษัทฯเม่ือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีมติใหบริษัทฯ
เขาลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 47.38 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.76 ของ
ทุนที่เพิ่มใหมของบริษัทดังกลาวจํานวน 50 ลานบาท ทําใหหลังการเพิ่มทุนของบริษัทสายวิชัยพัฒนา จํากัด เสร็จส้ิน บริษัท
ฯยังคงมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด รอยละ 94.76 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทดังกลาว      





แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  รศ.ดร.นายแพทย วิชัย                                     
 วนดุรงควรรณ 

/ ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

/ 22 ก.พ. 2554 

 

 

 

 

74 - ปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรแพทยกีฬา F.I.M.S. จาก 
International Federation of Sport 
Medicine 

- อนุมัติบัตรผูเช่ียวชาญ สาขาศัลยศาสตร
ออรโธปดิกส แพทยสภา 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร) 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Directors Certification Program, รุนท่ี 
30/2003, the Thai Institute of Directors 
Association (IOD) 

- Directors Accreditation Program, รุนท่ี 
89/2011, the Thai Institute of Directors 
Association (IOD) 

0.84% เปนคูสมรสของ ผศ.
แพทยหญิงสายสุณี 
วนดุรงควรรณ และ
เปนพอตาของ
นายแพทยมงคล 
วณิชภักดีเดชา 

มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
ธ.ค.2536-ก.พ.2554 
 
ก.ย.2530-ปจจุบัน 
 
ก.พ.2537-ปจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด/ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด/ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
 

2.  ผศ.แพทยหญิงสายสุณี  
 วนดุรงควรรณ  
  /รองประธานกรรมการบริษัท/
ป ร ะ ธ า น เ จ า หน า ท่ีบ ริ หา ร /
กรรมการบริหารและกรรมการผู
มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
/ 22 ก.พ. 2554 

67 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร   
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ประกาศนียบัตรช้ันสูง วิทยาศาสตร    
การแพทยคลินิก สาขาพยาธิวิทยา 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
- ประกาศนียบัตร โครงการผูบริหาร  รุนท่ี 31 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

35.24% เปนคูสมรสของ รศ.
ดร.นายแพทยวิชัย 
วนดุรงควรรณ และ
เปนแมยายของ
นายแพทยมงคล 
วณิชภักดีเดชา 

มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
 
 
ธ.ค.2536-ก.พ.2554 
 
 
 

รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร 
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและใหบริการทางการแพทย 
 
 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 2 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- ประกาศนียบัตร แพทยเวชศาสตร
ส่ิงแวดลอม รุนท่ี 3 กรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

- ประกาศนียบัตร แพทยกีฬาเวชศาสตร 
สมาคมกีฬาเวชศาสตรแหงประเทศไทย 

- หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุนท่ี 52/2008, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

ก.ย.2530-ปจจุบัน 
 
ก.พ.2537-ปจจุบัน 
 
 
 

รองประธานกรรมการ 
และกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ
และกรรมการบริหาร 
 
 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด/ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด/ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
 

3. นายแพทยพงษศักดิ์ วัฒนา 

/ กรรมการบริษัท /  
รองประธานเจาหนาท่ี
บริหาร/กรรมการบริหารและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 
/ 22 ก.พ. 2554 

74 - อนุมัติบัตรผูเช่ียวชาญศัลยกรรม 
 ออรโธปดิกส (แพทยสภา)  
 คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
- Diplomat of American Board of 

Orthopedic Surgery ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร   
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุนท่ี 30/2003, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

0.32 % - มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
 
ส.ค.2540-ก.พ.2554 
 
 
ธ.ค.2553-ปจจุบัน 
 
 
 
 

กรรมการ/รองประธาน
เจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ/รองประธาน
เจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
 
 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและใหบริการทางการแพทย 
 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด/ธุรกิจ 
โรงเรียนฝกและใหการอบรมเพ่ือเตรียมพนักงาน
ผูชวยพยาบาล 
 

4.  นายแพทยมงคล  
วณิชภักดีเดชา 

/ กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารและกรรมการผู
มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 / 22 ก.พ. 2554 

42 - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรท่ัวไป แพทยสภา  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

แพทยสภา  

0 % เปนลูกเขยของ รศ.
ดร.นายแพทยวิชัย 
วนดุรงควรรณ และ 
ผศ.แพทยหญิงสาย
สุณี วนดุรงควรรณ 

มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
เม.ย.2548-ก.พ.2554 
 
พ.ศ.2551-ปจจุบัน 

กรรมการและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด/ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 3 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทยอาชีวเวช
ศาสตรรุนท่ี 19 กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข  

- หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุนท่ี 52/2008, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

5.  นายวิระ มาวิจักขณ 

/ กรรมการบริษัท/กรรมการ
อิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ      

 / 22 ก.พ. 2554 

70 - ปริญญาโท MS. in Chemical 
Engineering from University of Texas at  
Austin, USA 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย 

- หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุนท่ี 26/2003, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

 

0 % - มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
มิ.ย.2551-ก.พ.2554 
 
2547-ปจจุบัน 
 
 
2546-ปจจุบัน 

 
 
2553-ปจจุบัน 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
บริษัท โกลบอล คอนเน็กช่ันส จํากัด (มหาชน)/
ตัวแทนจําหนายวัตถุดิบท่ีเกี่ยวเน่ืองกับพลาสติก
และปโตรเคมี 
บริษัท รีฟายนเทค จํากัด /บริการกําจัดและรับซ้ือ
ของเสียประเภทสารละลายและสารเคมีท่ีใชแลว 
กําจัดของเสียจากกิจการอุตสาหกรรม 
บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด/ผลิตและจําหนายเหล็ก
แปรรูป เหล็กแผนรีดเย็น รีดรอน เคลือบสังกะสีและ
รับจางตัดเหล็ก 

6. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ 

/ กรรมการบริษัท/กรรมการ
อิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

/ 22 ก.พ. 2554 

65 - เศรษฐศาสตรบัณฑิตการเงินการคลัง     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุน 8 (FINEX 8) 

- หลักสูตร Directors Accreditation 
Program, รุนท่ี 59/2006, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

0 % - มี.ค. 2554-ปจจุบัน 
 
ก.ค.2551-ก.พ.2554 
 
2552-ปจจุบัน 
 
 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจจําหนายและ
ซอมแซมเคร่ืองจักรกลหนักใชแลวสําหรับงาน
กอสราง 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 4 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุนท่ี 147/2011, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

 

2552-ปจจุบัน 
 
พ.ศ.2542-2551 
 
 
พ.ศ.2551-2551 
พ.ศ.2549-2551 
พ.ศ.2548-2549 

กรรมการ 
 
รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 
2 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ไทย-นิชิเวนเจอร จํากัด/รับเปนท่ีปรึกษา ให
คําแนะนํา ใหขอมูล วิจัย วิเคราะห ตรวจสอบ 
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)/ธนาคาร
พาณิชย 
 
บริษัท บีท่ี ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด/ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด/หลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด/บริหาร
จัดการกองทุนรวม 

7. น.พ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน  

/ กรรมการบริษัท/กรรมการ
อิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 / 22 ก.พ. 2554 

64 - วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- แพทยศาสตร มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- สาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
(วปรอ.4414) กองบัญชาการทหารสูงสุด 

- หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุนท่ี 127/2010, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

- หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP), ป 2011, the Thai Institute of 
Directors Association (IOD) 

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 8 (วตท.8) 

0 % - มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
พ.ศ. 2552-2554 
 
พ.ศ. 2552-2553 
 
พ.ศ. 2549-2552 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)/ให 
บริการดานโทรคมนาคม 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด/ใหบริการไปรษณีย 
 
กระทรวงสาธารณสุข/หนวยงานราชการ 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 5 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 

/ กรรมการบริษัท/กรรมการ
อิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

/ 22 ก.พ. 2554 

67 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ    
มหาวิทยาลัย 

- MBA from Northern Illinois University, 
USA 

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร
การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 38 

- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนท่ี 12, 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

- หลักสูตร Directors Certification      
Program, รุนท่ี 77/2006, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

- หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP), รุนท่ี 15/2006, the Thai Institute 
of Directors Association (IOD) 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP), รุนท่ี 2/2007, the Thai Institute of 
Directors Association (IOD) 

- หลักสูตร Monitoring of the Quality of 
Financial Report (MFR), รุนท่ี 7/2009, 
the Thai Institute of Directors 
Association (IOD) 

- หลักสูตร Monitoring of the System of 
the Internal Control and Risk 
Management (MIR), รุนท่ี 1/2007, the 
Thai Institute of Directors Association 
(IOD) 

0 % - มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
2551-ปจจุบัน 
 
 
 
2549-ปจจุบัน 
2549-ปจจุบัน 
 
 
2552-ปจจุบัน 
 
 
 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการกล่ันกรองการ
จัดตั้งทุนหมุนเวียน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํากัด/ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับบริการเช้ือเพลิงอากาศยานซ่ึงรวมท้ังการ
ดําเนินการใหบริการระบบนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศ
ยานผานทอ 
บริษัท ไทยไพบูลยประกันภัย จํากัด/ประกันภัย 
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)/สงเสริม กอสราง จัดตั้งดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับระบบส่ังจายเช้ือเพลิงเขาอากาศยาน 
กระทรวงการคลัง/หนวยงานราชการ 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 6 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค
วรรณ 

    / กรรมการบริษัท /  
     รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
    / 15 มิ.ย. 2555 

68 - คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0 % เปนนองสาวของ  
รศ.ดร.นพ. วิชัย    
วนดุรงควรรณ 

มิ.ย. 2555 – ปจจุบัน 
 
ส.ค. 2555 – ปจจุบัน 
 
ธ.ค. 2556 – ปจจุบัน 
 
2554-ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
 
 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 
รองประธานเจาหนาท่ี
บริหาร 
กรรมการบริหาร 
  
กรรมการ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด /ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและใหบริการทางการแพทย 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส  (องคการ
มหาชน) 
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสร
เทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย 
 

10. นายศักดา ตั้งจิตวัฒนากร 

/ ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 

57 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

0.30 % - มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
ธ.ค.2551-ก.พ.2554 
 
มิ.ย.2546-ปจจุบัน 
 
พ.ค.2550-ปจจุบัน 
 
ธ.ค.2553-ปจจุบัน 
 

ประธานเจาหนาท่ี
การเงิน 
ประธานเจาหนาท่ี
การเงิน 
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด/ธุรกิจ
โรงเรียนฝกและใหการอบรมเพ่ือเตรียมพนักงาน
ผูชวยพยาบาล 

11. นางสายพิณ ไพรสิงห 

/ ผูจัดการฝายการบัญชีและ
การเงิน 

46 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

-   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย 

0 % - มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
ม.ค.2541-ก.พ.2554 

ผูจัดการฝายการบัญชี
และการเงิน 
ผูจัดการฝายการบัญชี
และการเงิน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 7 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 
       
   / กรรมการและกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท สาย
วิชัยพัฒนา จํากัด   
  /2540 

40 -  Certificate, Fellowship in Laser and 
Cosmetic Surgery, Washington 
Institute of Dermatologic Laser 
Surgery, USA (2551) 

-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
เทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2545) 

-   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2543) 

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิก สาขาอายุรศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

-  Diploma in Dermatology สถาบันโรค
ผิวหนัง (2540) 

-  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ประสาน
มิตร (2539) 

4.91% เปนบุตรของ รศ.ดร.
นายแพทยวิชัย     
วนดุรงควรรณ และ 
ผศ.แพทยหญิงสาย
สุณี วนดุรงควรรณ 
และเปนคูสมรสของ 
นพ.มงคล วณิชภักดี
เดชา 

พ.ศ.2540-ปจจุบัน 
 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน 
 
 
พ.ศ.2546-2552 
 

กรรมการบริษัท 
 
ผูชวยศาสตราจารย
ประจําภาควิชาตจ
วิทยา 
อาจารยแพทยประจํา
ภาควิชาตจวิทยา 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล/สถาบันการศึกษา 
 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล/สถาบันการศึกษา 

13. พญ.พัฎ โรจนมหามงคล  
      กรรมการและกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
สายวิชัยพัฒนา จํากัด        
/ 2545 

40 - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล (2541) 

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี (2545) 

- อนุมัติบัตรกุมารแพทยสาขาพัฒนาการ

4.91 % เปนบุตรของ รศ.ดร.
นายแพทยวิชัย วน
ดุรงควรรณ และ ผศ.
แพทยหญิงสายสุณี 
วนดุรงควรรณ และ
เปนคูสมรสของนาย

พ.ศ.2545-ปจจุบัน 
 
พ.ศ.2553-ปจจุบัน 
 
 
 

กรรมการบริษัท 
 
อาจารยแพทยประจํา
สาขาพัฒนาการและ
พฤติกรรม หนวยกุมาร
เวชศาสตรผูปวยนอก 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล/สถาบันการศึกษา 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 8 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

และพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(2547) 

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551) 
 

พฤทธิ์ โรจนมหา
มงคล ซ่ึงเปน
กรรมการทานหน่ึง
ของบริษัท ศรีสาคร
เวชวิวัฒน จํากัด 

 
 
พ.ศ.2547-2553 
 

ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร 
อาจารยแพทยประจํา
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร 

 
 
คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล/สถาบันการศึกษา 

14. นพ.บวรรัฐ วนดุรงควรรณ 
      กรรมการและกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
สายวิชัยพัฒนา จํากัด 
/2545 

37 -   แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี (2541) 

-   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิก สาขาศัลยศาสตร  คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (2543) 

-   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2553) 

-   วุฒิบัตร ผูเช่ียวชาญทางศัลยศาสตรออรโธ         
ปดิกส (2546) 

-  อนุมัติบัตร ผูเช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร 
ครอบครัว คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล  แพทยสภา (2547) 

13.08 % เปนบุตรของ รศ.ดร.
นายแพทยวิชัย วน
ดุรงควรรณ และ ผศ.
แพทยหญิงสายสุณี 
วนดุรงควรรณ 

พ.ศ.2545-ปจจุบัน 
 
มิ.ย.2549-ปจจุบัน 
 
 
 
เม.ย.2544-พ.ค.2549 

กรรมการบริษัท 
 
ผูชวยศาสตราจารย 
ภาควิชาศัลยศาสตร
ออรโธปดิคสและ
กายภาพบําบัด 
อาจารยแพทยประจํา
ภาควิชาศัลยศาสตร
ออรโธปดิคส และ
กายภาพบําบัด 
 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล/สถาบันการศึกษา 
 
 
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล/สถาบันการศึกษา 

15. นส.พัชรพรรณ  
 วนดุรงควรรณ 

/ กรรมการและกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด   
/2551 

28 บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551) 

4.91 % เปนบุตรของ รศ.ดร.
นายแพทยวิชัย           
วนดุรงควรรณ และ 
ผศ.แพทยหญิงสาย
สุณี วนดุรงควรรณ 

พ.ศ.2551-ปจจุบัน 
 
มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
ก.ย.2551-ก.พ.2554 

กรรมการบริษัท 
 
ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาธุรกิจ 
ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 9 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16. นายพฤทธิ์ โรจนมหามงคล 
       กรรมการและกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด     
/ 2550 

43 -   ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - หลักสูตร Directors Certification 
Program, รุนท่ี 135/2010, the Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 

 

0 % เปนลูกเขยของ รศ.
ดร.นายแพทยวิชัย 
วนดุรงควรรณ และ 
ผศ.แพทยหญิงสาย
สุณี วนดุรงควรรณ 
และเปนคูสมรสของ 
พญ.พัฏ โรจนมหา
มงคล 

พ.ศ.2549-ปจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท 
 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด/โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 

17. ดร.รัชฏา ฟองธนกิจ 
     / เลขานุการบริษัทและ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวช
วิวัฒน จํากัด (มหาชน)       
/ กรรมการและกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของ
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย
อาชีวศึกษา จํากัด               

59 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา 
สาขาการพัฒนาผูบริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา) 

- นิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

0.19 % - พ.ค.2554-ปจจุบัน 
 
ธ.ค.2554-ปจจุบัน 
 
 
มี.ค.2554-ปจจุบัน 
 
ธ.ค.2551-ก.พ.2554 

เลขานุการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาธุรกิจ 
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด/ธุรกิจ
โรงเรียนฝกและใหการอบรมเพ่ือเตรียมพนักงาน
ผูชวยพยาบาล 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)/
โรงพยาบาลและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด /โรงพยาบาลและ
ใหบริการทางการแพทย 

18.แพทยหญิงสุนีย  
                        ธีรการุณวงศ 
/ กรรมการบริหาร 
/ กรรมการและกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
สายวิชัยพัฒนา จํากัด 

65 - แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล 
- วุฒิบัตรดานศัลยกรรมกระจกตา 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรจุนเท็นโด 
ประเทศญ่ีปุน 

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการ
ปองกันการตาบอดและการดูแลสุขภาพตา 

0%   ผูอํานวยการสายงาน
การแพทย 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ 
 
รองผูอํานวยการ

รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย  
 
โรงพยาบาลบางประกอก 3  
โรงพยาบาลพิจิตร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จ.
สมุทรสงคราม 
โรงพยาบาลพิจิตร 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 10 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

โดยการรวมมือ 
- ระดับภูมิภาค องคการอนามัยโลก WHO 

และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรจุนเท็นโด 
ประเทศญ่ีปุน 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝกอบรม
ผูบริหารแพทยระดับสูง กระทรวง
สาธารณสุข 

หัวหนางาน จักษุวิทยา 
และโสต นาสิก ลาริงซ
วิทยา 
จักษุแพทย 
คณะกรรมการจัดงาน 

โรงพยาบาลพิจิตร 
 
 
โรงพยาบาลพิจิตร 
กระทรวงสาธารณสุข 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 10 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทและบริษัทรวม 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ 

รายชื่อ 

ตําแหนง 

บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทท่ีเกี่ยวของ  
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. รศ.ดร.นายแพทย วิชัย วนดุรงควรรณ I และ X I และ X I และ X                         

2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ I, II, III และ IV I และ II I และ II                         

3. นพ.พงษศักดิ์ วัฒนา I, II, III และ IV     I                       

4. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา I, II และ IV   I และ II                         

5. นายวิระ มาวิจักขณ I และ IV       I           I I       

6. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ I และ IV         I   I               

7. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต I และ IV           I   I I           

8. นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน I และ IV                             

9. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ I, II และ IV I                     I 
10. นายศักดา ตั้งจิตวัฒนากร II และ III I  I  I                       

11. น.ส.สายพิณ ไพรสิงห III                             

12. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา   I                           

13. พญ.พัฏ โรจนมหามงคล   I                           

14. นพ.บวรรัฐ วนดุรงควรรณ   I                           

15. นาย พฤทธิ์ โรจนมหามงคล     I                         

16. นส.พัชรพรรณ วนดุรงควรรณ     I                         

17. ดร.รัชฏา ฟองธนกิจ II     I                       

18. พญ.สุนีย ธีรการุณวงศ II I และ II                         

19. นางสาวขวัญยืน สุขสมโภชน II  II                         
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 11 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทและบริษัทรวม 
 

หมายเหตุ:  
1 I = กรรมการ,  X = ประธานกรรมการ, II = กรรมการบริหาร,  III = ผูบริหาร, IV=กรรมการชุดยอย (เชน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
2 รายชื่อบริษัทยอย 

 A) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด B) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด C) บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด 
3 รายชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

1) บมจ. โกลบอลคอนเนกชั่นส  2) บมจ. ชูไก  3) บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด 
4) บริษัท ไทยนิจิเวนเจอร จํากัด 5) บริษัท ไทยไพบูลยประกนัภัย จํากัด 6) บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  

7) บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด 8) บริษัท รีฟายนเทค จํากัด 
9)  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส (องคการ
มหาชน) 

 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 หนาท่ี 1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
/วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

อายุ 
(ป) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือหุน 
ในบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(นับรวมบุคคล 
ตามมาตรา 258) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง 
 

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาว อาภาพร  กอชัย 
/ผจก.ฝายตรวจสอบภายใน 

/ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

30 - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
สาขาบริหารธุรกิจ เอกบัญชี 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบ
ภายในของ ประเทศไทย (CPIAT) 

0.001% ไมม ี 1 ก.ค. 56 – ปจจุบัน 
 
18 พ.ย.53 – 30 มิ.ย.56 

ผจก.ฝายตรวจสอบ
ภายใน 
ผช.ผจก.ฝายตรวจสอบ
ภายใน 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) )/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและใหบริการทางการแพทย 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) )/ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและใหบริการทางการแพทย 

 
 


