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แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

11..  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจินโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) จัดต้ังข้ึนเมื่อปี 2536 เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่น-
แนล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนจัดต้ังบริษัทฯ ในปี 2536 จ านวน 200 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่มีอ านาจ
ควบคุม คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งเป็นผู้ก่อต้ังกลุ่มโรงพยาบาล 

ในปี 2551 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้าง โดยได้เข้าไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด และบริษัท       
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด จากกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้เหมาะสมกับ        
แนวทางการด าเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด และ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด เป็น
บริษัทย่อย 

ต้นปี 2554 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Re-branding) เพ่ือให้มีความ
ทันสมัย และสะท้อนถึงการยกระดับความสามารถในการให้บริการและพัฒนาการที่ต่อเน่ืองของกลุ่มโรงพยาบาล ตลอดจนเพ่ือ    
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ ต้องการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าต่ างประเทศอย่างกว้างขวาง โดย              
กลุ่มโรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย เป็นกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และได้มีการเปลี่ยน    
โลโก้ใหม่ด้วยเช่นกัน  

ปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีทุน        
จดทะเบียนทั้งสิ้น 535 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เป็นทุนที่ช าระแล้ว
จ านวน 535 ล้านบาท 

ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 35,666,666 หุ้น    
ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนทีช่ าระแล้ว 570,665,433 บาท 

ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด ท าการซื้อหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ เป็นผลให้
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจภาคโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์            
ที่หลากหลายให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึนในอนาคต  

ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด จ านวน 89,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท 
ตามมติอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 570,666,666 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
570,666,666 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยเปน็ทุนจดทะเบยีนช าระแล้วจ านวน 570,665,433 ล้านบาท 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และ   
มีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์-
เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย        
ซึ่งด าเนินงานโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท  สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (บริษัท
ย่อย) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) และบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด (บริษัทย่อย) ตามล าดับ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด ซึ่ งด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ        
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รวมถึงพนักงานผู้ช่วยพยาบาล และยังใช้ เป็นสถานฝึกอบรม
พนักงานผู้ช่วยพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินกิจการภายใต้การบริหารงานโดย      
ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองประธานกรรมการต้ังแต่ก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้าท่ัวไป (Non-Capitation) 
ได้แก่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าประเภทคู่สัญญา ลูกค้าประเภทสมาชิก ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน และลูกค้าต่างประเทศ  
(2) กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม ลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
และลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีแผนในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   2 แบบ 56-1 
 

ให้มาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน เช่น (1) กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต       
(3) กลุ่มลูกค้าข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยตามเกณฑ์กลุ่ม
วินิจฉัยโรครวม (DRGs) และ (4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมารักษาในประเทศไทยรวมถึงที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
ที่พ านักอยู่ในประเทศไทย และที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวหรือท างาน  

รายได้หลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะของลูกค้า คือ (1) รายได้จาก
ลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation)  และ (2) รายได้จากลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ (Capitation) ส าหรับรายได้ Non-
Capitation ประกอบด้วยรายได้จากผู้ป่วยนอก (Non-Capitation OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (Non-Capitation IPD)         
ในส่วนของรายได้ Capitation ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม รายได้จากผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และรายได้จากผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ Non-Capitation ต่อรายได้ 
Capitation เท่ากับ 74 : 26  , 76 : 24  และ 77 : 23 ในปี 2558 – 2560 ตามล าดับ ทั้งน้ีรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม
โรงพยาบาลมีการแปรผันตามฤดูกาล ดังที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาส ปี 2558 – 2560 

ในด้านผลการด าเนินงานน้ัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการของกลุ่มโรงพยาบาล ในปี 2558 – 2560 
เท่ากับ 1,344.34 ล้านบาท, 1,718.60 ล้านบาท และ 1,962.08 ล้านบาท ตามล าดับประเภทรายได้ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือรายได้
จากผู้ป่ วยใน Non-Capitation รองลงมาคือ รายได้จากผู้ป่ วยนอก  Non-Capitation และรายได้จากโครงการภาครัฐ 
(Capitation) ตามล าดับ นอกจากน้ี ในช่วงเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดของกลุ่มโรงพยาบาลคือโรงพยาบาล
วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รองลงมาคือ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวช 
แยกไฟฉาย  ตามล าดับ   

ในปี 2558 – 2560 กลุ่มโรงพยาบาลมีก าไรสุทธิจ านวน 101.64  ล้านบาท 153.46 ล้านบาท และ 125.68 ล้านบาท 
ตามล าดับ ทั้งน้ี กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 8.14  ร้อยละ 10.53 และร้อยละ 7.97 
ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามล าดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ านวน 
1,814.94 ล้านบาท ซึ่ งมีองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ คือ  ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์  จ านวน 1 ,112.43 ล้านบาท               
กลุ่มโรงพยาบาลมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ท้ังสิ้น 751.70 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 1,061.63 ล้าน
บาท ซึ่งประกอบด้วยก าไรสะสม จ านวน 434.35  ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยน้ันอาจมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ความเสี่ยงบางประการ ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้ก าหนดแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง 

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจุดเด่นในการให้บริการที่แตกต่างกันไป ดังน้ี 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก 
(OPD) ด้วยแพทย์เฉพาะทางถึงเวลาเที่ยงคืน  คลินิกเฉพาะทางที่ เปิดให้บริการ เช่น ศัลยกรรมผ่านกล้องครบวงจร ศัลยกรรม
กระดูก  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมโรคหลอดเลือด  อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไตและศูนย์ไตเทียม  
อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร คลินิกกุมารเวช  คลินิกสูติ-นารีเวช ศูนย์อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน  ศูนย์ทันตกรรม  ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ศูนย์สุขภาพและความงามไทย-ฟิลอส  โดยมีห้องผ่าตัดระบบ Positive Pressure 
ปราศจากเชื้อโรค ฝุ่นละออง และความชื้น 100% ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดสมุทรสาคร  และ
จังหวัดข้างเคียง  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม มีคลินิกบริการครบถ้วนเช่นเดียวกับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  โดยมี  
ศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช ให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจ ต้ังแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาตลอดถึงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อม           
ทีมพยาบาลและบุคลากรที่ฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ซึ่งพร้อมดูแลท่านตลอด 24 ชม. น าทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคหัวใจและหลอดเลือด นายแพทย์วัฒนา บุญสม ผู้อ านวยการ  ศูนย์หัวใจวิชัยเวช กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 
และทีมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก นอกจากน้ี ยังให้บริการศูนย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์ตรวจวิเคราะห์            



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   3 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึงระดับประเทศ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ศูนย์การแพทย์ชะลอ
วัย I-SHA ศูนย์อณูพันธ์ุศาสตร์ และ การให้บริการลูกค้าต่างชาติ  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีศักยภาพบริการทุกสาขาโรคเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  
และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เช่น ในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาครัฐ และ           
ภาควิสาหกิจ ท่ัวประเทศ นอกจากน้ี โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ยังมีคลินิกทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือให้บริการแก่
ลูกค้าคนไทยและพม่า และได้ร่วมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ เมืองย่างกุ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สามแยกไฟฉาย เป็นโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อกลางปี 2559 โดยมุ่งเน้น
พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง เน่ืองจากอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ อาทิ ศูนย์ความงาม iSKY 
ศูนย์ทันตกรรม Ismile ศูนย์มีบุตรยาก ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น และในขณะน้ีได้
ทยอยปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยเหมาะกับศูนย์เฉพาะโรคแต่ละสาขา โดยเฉพาะการเป็นศูนย์ผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะ
ทางสาขาต่างๆ 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
รวมทั้งติดตามให้มีการน ากลยุทธ์ของไปบริษัทฯ ไปปฏิบัติตาม เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีพิจารณาและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกๆ ปี  ซึ่งใน
ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมและกลยุทธ์
ของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้คง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไว้ดังเดิม ดังน้ี 

ก. วิสัยทัศน์ 

    “ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นน า ในระดับมาตรฐานสากล 
ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพ่ือให้บริการที่ดี โดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรม “ 

ข. พันธกิจ 

เรามีความมุ่งมั่นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม ด้วยเครื่องมือและ
บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

ค. เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลจะให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการเป็น
อันดับหน่ึง และเน้นการรักษาเฉพาะทางควบคู่กับการป้องกันโรค ภายใต้สโลแกน “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ” ( V care  V 
cure  V can) โดยมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ดังน้ี 

ข้อ 1.  พัฒนากลุ่มโรงพยาบาล  ให้เป็นหน่ึงใน กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าที่มีความพร้อมด้านการ
รักษาพยาบาลทุกสาขา โดยเน้นด้านอุบัติเหตุและโรคกระดูกและข้อ เป็นศูนย์รักษาพยาบาลเฉพาะโรค และพัฒนาสู่
ความเป็นตติยภูมิทางการแพทย์ (Tertiary Medical Care) ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากร และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนย่ิงข้ึน 

ข้อ 2.   สร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยค่านิยมว่า “ลูกค้าคือ
บุคคลส าคัญที่พนักงานทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่ เพ่ือให้ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้าน
ต่างๆ จากโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด” 

ข้อ 3.   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร  และบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญกับพนักงานของบริษัทฯ  ด้วยการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและปรับปรุงองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนจัดช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความผูกพันกับ
โรงพยาบาล 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   4 แบบ 56-1 
 

ข้อ 4.   การพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยให้มีการเชื่อมโยงและท างาน
ร่วมกันระหว่างทีมฝ่ายบริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือวางเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาล โดย
มุ่งเน้นการประเมินและลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร   ยาและเวชระเบียน การแก้ไขข้อร้องเรียน การ
พยาบาล เป็นต้น เพ่ือสร้าง Patient Safety Goal และ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

ข้อ 5.   แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม โดยเพ่ิมจ านวนคลินิกเฉพาะทาง และ
พัฒนาคลินิกเหล่าน้ันให้เป็นศูนย์เฉพาะทางแบบครบวงจร เพ่ือขยายฐานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 6.   ให้ความส าคัญและใส่ใจดูแลสังคมและชุมชนที่โรงพยาบาลต้ังอยู่ โดยสร้างความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านอย่างต่อเน่ือง 

ง. เป้าหมายและกลยุทธ์ 

ข้อที่ 1 โรงพยาบาลคุณภาพ 

 โรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนที่มีมาก ท าให้การแข่งขันมีสูงข้ึน โรงพยาบาลจึงเน้นนโยบายเพ่ิมคุณภาพ
ในกระบวกการดูแลรักษาทุกข้ันตอน เพ่ือให้ธ ารงคุณภาพระดับประเทศ(HA) และก้าวเข้าสู่ระดับสากล (JCI)
  

ข้อที่ 2 ความเป็นเลิศด้านบริการ 

 ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงกระแสสิทธิของผู้บริโภคในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีคุณภาพ ท าให้โรงพยาบาลต้องปรับตัวให้พร้อมกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มี
มากข้ึน 

ข้อที่ 3 การบริหารต้นทุน 

 เรามีการบริหารต้นทุนที่ละเอียด รอบคอบ เพ่ือไม่ให้กระทบผลประกอบการ และให้ผลประกอบการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางโรงพยาบาลก าหนดไว้ 

จ. ค่านิยม (values) 
1. การท างานอย่างมีระบบ (Systematic Perspective)  
2. มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Focus)  
3. การมอบอ านาจ การตัดสินใจให้พนักงาน (Employee Empowerment)  
4. การพัฒนาการท างานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 
5. การท างานเป็นทีม (Team Work): ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ผลงานและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ผลงานที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ในปี 2560 บริษัท ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทให้ความส าคัญกับการเพ่ิมคุณภาพในกระบวกการดูแล
รักษาทุกข้ันตอน เพ่ือก้าวเข้าสู่ระดับสากล และให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทก าหนดไว้ 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ยกเว้น โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย) ได้มีการพัฒนาระบบ SSB ให้
สามารถใช้งานระบบ SSB ได้ตามมาตรฐาน เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน มีความ
มั่นคงปลอดภัยและเปน็ไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจ านวน 350,000 บาท เพ่ือสร้างอาคารนวมินท
รบพิตร 84 พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของศิริราช ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
พระราชทาน เพ่ือผู้ป่วยด้อยโอกาส ใน กิจกรรม “1 ล้าน 5 แสนก้าว ว่ิงเพ่ือชีวิต เชียงใหม่ – ศิริราช 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) Representative Officer กับ     
K. Trading Co., Ltd. ณ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในการส่งผู้ป่วยพม่ามารักษาท่ีโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   5 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

 กลุ่ม รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล น าทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ แสดงศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพ ในงาน 
Amazing Thailand Health and Wellness Showcase 2017และเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งเป็นตัวแทนขายบริการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพจากทั่วโลก จาก จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิหร่าน กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) ลาว เมียนมา 
เวียดนาม ออสเตรเลีย รัสเซีย เป็นต้น ณ Centara Grand Central World 

 คณะแพทย์จากเมืองศรีโสภณ และ พระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยเป็นกลุ่มคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน
จ านวน 5 แห่ง และคณะแพทย์จากคลินิก จ านวน 2 แห่ง มาเย่ียมชมกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดย
ผู้บริหารทุกโรงพยาบาล ต้องยึดนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นข้ึนในทางปฏิบัติและชี้แจง ติดตามให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการย่ืนขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 15189:2012 และข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15190:2003 ส าหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ท าให้ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในคุณภาพของการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ซึ่งคาด
ว่าจะได้รับผลการรับรองในปี 2561 และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อยู่ระหว่างการย่ืนขอมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO9001:2015 คาดว่าจะยื่นขออนุญาติในปี 2561 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ 
(MOU) การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนานักกีฬาฟันดาบไทยไปโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญ่ีปุ่น 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปิดศูนย์หัวใจวิชัยเวช ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม บริการตรวจวินิฉัยและรักษา 
พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สนับสนุนสโมรสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ลงนามความร่วมมือในการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และ
การให้บริการทางสังคม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้รับรองการตรวจสุขภาพคนงานก่อนไปท างานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้น 
ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ประเทศอิสราเอล ประเทศบรูไน และไต้หวัน 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้รับประกาศนียบัตร จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเน่ืองในการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยาธนาคารเลือด / จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง “โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตาม
เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรครวม (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน” ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ผ่านการรับรองจากกรมการประกันภัยให้เป็นสถานพยาบาลในระบบ E-Claim (ระบบ
สินไหมอัตโนมัติ) ของบริษัทกลางเพ่ือบริการผู้ประสบภัยจากรถ ต้ังแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้ังแต่ปี 2552 จนถึง
ปัจจุบัน 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการร่วมกัน และเป็นสถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย และในปี 
2553 กลุ่มโรงพยาบาลได้จัดท าบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกแห่งหน่ึง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการร่วมกัน 
รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของ นักศึกษาพยาบาล เพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล (Practical 
Nurse, PN) 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นประธานฝ่ายการแพทย์และการปฐมพยาบาลในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช และ พิธีเฉลิมพระกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชทุกปีต้ังแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   6 แบบ 56-1 
 

นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพัฒนาการและผลงานที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่    
ผ่านมาสรุปได้ดังน้ี 

ปี 2560 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร MRI และ OPD ประกันสังคม 5 ชั้น ซึ่ง

คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2561 
  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารห้องอาหาร และร้าน 7-eleven ซึ่งคาด

ว่า อาคารห้องอาหาร และร้าน 7-eleven จะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2561 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital 

Accreditation (HA) ข้ันที่ 3 ครั้งที่ 2 จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ระยะเวลาการรับรอง 10  ตุลาคม  2560 – 9  ตุลาคม  2563 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตร จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบั ติการกรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผล
อย่างต่อเน่ืองในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยาธนาคารเลือด / จุล
ชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนกห้องฉุกเฉิน ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงแล้ว
เสร็จในเดือนมกราคม 2561 และสามารถเปิดด าเนินการได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร พัฒนาศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยเพ่ิมอุปกรณ์ทาง

การแพทย์เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มากข้ึน ได้แก่ รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ , เครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ,  เครื่องตรวจการได้ยิน และเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร  ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 
 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ ISky  
 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม Smile by ISky  
 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร 
 ผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001: 2015  จาก บริษัทยูไนเต็ดรีจีสตร้า ประเทศไทยจ ากัด 
 ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพ

คนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศ  
 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 รวมถึง Ward 

และห้องผ่าตัด  

โรงเรียนศรีวิชัยอาชวีศึกษา 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ผ่านการตรวจประเมินติดตามการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขา
บริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับที่ 1- 4 โดยส านักคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2560 

ปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้เปิดหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU 2)  เพ่ิมอีก 16 เตียง โดยมีห้องรองรับ 

VIP จ านวน 8 เตียง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากทีมรักษา 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   7 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้เปิดศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟีลอส และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟิตเนส 
บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการอย่างครบวงจร และเพ่ือรองรับ life style ของคน
รักสุขภาพและความงาม โดยมีศูนย์สุขภาพและความงามไทย-ฟิลอส, ศูนย์ชะลอวัย, ศูนย์เวชศาสตร์การ
กีฬา&ฟิสเนส การแพทย์แผนไทย , การแพทย์แผนจีน รวมไปถึงศูนย์ตรวจสุขภาพ พร้อมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ
และการพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยน าเวชศาสตร์การกีฬาเข้าไปพัฒนาร่างกาย 
เสริมสร้างความแข็งแรง ตลอดจนการดูแลรักษา บ าบัด และฟ้ืนฟูร่างกายของนักมวยไทยให้มีความพร้อม
ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการ (HA) ข้ันที่  3 โดยได้รับ
ประกาศนียบัตรกิตติกรรมประกาศจากสถาบันพัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและศูนย์โรคกระดูกและข้อ ศูนย์

กายภาพบ าบัด 
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital 

Accreditation (HA) ข้ันที่  3 จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลา
การรับรอง 26 กันยายน 57 – 25 กันยายน 2560  

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจ าปี 2559 (โครงการ EIA 
Monitoring Award 2016) 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร พัฒนาศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยเพ่ิมอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มากข้ึน ได้แก่  รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ , เครื่องตรวจการได้ยิน ,เครื่อง
ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น , เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายต่างๆ  เป็นต้น 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครได้รับเกียรติบัตร เรื่องการให้การสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยและ
เด็กจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  

     โรงพยาบาลวิชัยเวขฯ สมุทรสาคร ร่วมกับ โรงเรียนวัดคลองครุ และ บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรี จ ากัด จัด
พิธีลงนาม MOU ด าเนินงานกิจกรรม CSR ด้านทันตกรรมในกลุ่มเด็กปฐมวัย เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาวะใน
ช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในชุมชน แก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชนในชุมชน 

     โรงพยาบาลวิชัยเวขฯ สมุทรสาคร จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการต้นแบบด้าน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการด าเนินกิจกรรม CSR 
ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสถานประกอบการ 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ข้ันที่ 3 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 
 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จ ากัด และ สน.บางกอกน้อย 

จัด โครงการจิตอาสากู้ชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (CPR), การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และความรู้เก่ียวกับ พรบ.ผู้ประสบภัย
จากรถ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   8 แบบ 56-1 
 

โรงเรียนศรีวิชัยอาชวีศึกษา 
 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ผ่านการตรวจประเมินติดตามการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขา

บริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับที่ 1- 4 โดยส านักคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2559 

ปี 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดอาคาร 3 และย้ายคลินิกกุมารเวช คลินิกสูตินารีเวช คลินิกศัลยกรรม 

และศูนย์โรคกระดูกและข้อ จากอาคาร 1 มา อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกอาคาร 1 ขยายบริการ
คลินิกอายุรกรรม คลินิก ตา หู คอ จมูก ส าหรับอาคาร 3 ชั้น 2 เป็นศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟิตเนส 
ศูนย์ชะลอวัยไทยฟิลอส  ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบ าบัด  อาคาร 3 ชั้น 3 และ 4 เป็นอาคารรับ
ผู้ป่วยใน มีห้องพิเศษ VIP  และห้องเด่ียวรวม 46 เตียง 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ขยายบริการแผนกผู้ป่วยนอกถึงเท่ียงคืน โดยแพทย์เฉพาะทาง 
    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดขยายการบริการแผนกผู้ป่วยนอก เปิดศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบ

ทางเดินอาหาร ศูนย์โรคน่ิวและต่อมลูกหมาก และเปิดคลินิก ตา หู คอ จมูก 
    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับบริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัท ธนาพลาส

แพค จ ากัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดงาน Open House ต้อนรับตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆ อาทิ

เช่น บริษัทประกัน เอไอเอ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จ ากัด  
    ได้รับประกาศนียบัตร “E-Claim Awards 2014” จาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด

เรื่องการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ระดับจังหวัดนครปฐม 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 
    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมเปิดบริการศูนย์หัวใจ โดยได้รับอนุญาต จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดให้บริการต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย OPD ศูนย์หัวใจ, ward หัวใจ, หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) และ ห้องสวนหัวใจ 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรวัตถุดิบอาหารสด เป็นอาหารที่ผ่านการรับรอง 
“ความปลอดภัยด้านอาหาร” (FOOD SAFETY) โดยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระทรวง
สาธารณสุข 

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ประจ าปี 2558 จาก
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี”  

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม สถานีต ารวจนครบาลหนองค้างพลู และสถานีดับเพลิงหนองแขม 
ร่วมกันฝึกซ้อม “การดับแพลิงข้ันต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2558” กรณีเกิดเหตุการณ์ยามวิกาลผ่าน
การฝึกซ้อม  

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานองค์กรด้านความปลอดภัย
ทางถนน ประเมินโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  

    โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้เข้าร่วมโครงการ “จราจรกู้ชีพ” โดยจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับต ารวจจราจร สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ขยายและปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการคลินิกทันตกรรม 
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ขยายและปรับปรุงพ้ืนที่คลินิกกายภาพบ าบัด 
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เพ่ิมจ านวนรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่  
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เพ่ิมจ านวนห้องตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก 
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ เพ่ือรองรับการให้บริการตรวจ

สุขภาพก่อนเข้าท างานและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แบบครบวงจร 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   9 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เพ่ิมการให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพและจุลวิทยาคลินิก 
      โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าทรายในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนต าบลท่าทราย  
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผ่านการรับรองศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ

ไร้พุง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจ าปี 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับเลือกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  

 
รางวัลและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ 

 ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2007 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวง
สาธารณสุข 

 ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานไปท างาน
ต่างประเทศ ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2540 ถึงปัจจุบัน 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย หนองแขม และสมุทรสาคร ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ 
Hospital Accreditation (HA) ข้ันที่  3 จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

 โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลทุกโรงพยาบาล ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 
ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ 

 โรงพยาบ าล ในกลุ่ ม โร งพ ยาบาล วิชั ย เวช  อิ น เตอร์ เนชั่ นแนลทุ ก โร งพ ยาบาล  ได้ผ่ าน การรับ รองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานไปท างานต่างประเทศ ต้ังแต่
วันที่ 16 ตุลาคม 2540 ถึงปัจจุบัน 

 บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับดีมาก ต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัล Be Strong Be Healthy @ Hospital Roadshow โดย
นิตยสารสุขภาพดี ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี 

 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม) ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน  MEA Energy 
Saving Building 2017 ตราสัญลักษณ์ระดับ 1  อาคารประหยัดพลังงานประเภทโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2560 

 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม) ได้รับเกียรติบัตรด าเนินการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” 
จากคณะแพทย์ ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นบุคคลากรผู้สร้างชื่อเสียง แก่
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 

 
 
 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   10 แบบ 56-1 
 

99.43% 

สัดส่วนการถือครองหุ้น 99.56% 

99.98% 

99.99% 

10% 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

โครงสร้างรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆที่ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท 
ทุนจด

ทะเบียน 
(บาท) 

ทุนจด
ทะเบียน 

ที่ช าระแลว้ 

จ านวน
เตียง 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือครองหุ้นโดย
บริษัท 

จ านวนหุ้น % 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  อ้อมน้อย 

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

บริษัทย่อย 
บริษัท สายวิชัยพฒันา จ ากัด  
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

150,000,000 150,000,000 172 30,000,000 29,829,500 99.43 

บริษัท ศรีสาครเวชววิัฒน์ จ ากัด  
: โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

99,200,000 99,200,000 120 19,840,000 19,752,654 99.56 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด  
: โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย 

9,000,000 9,000,000 59 90,000 89,998 99.99 

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชวีศึกษา จ ากัด 
:โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

100,000 100,000 - 20,000 19,996 99.98 

บริษัทอื่นๆ 

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 
: โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 

405,000,000 405,000,000 59 81,000,000 8,100,000 10 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 - ไม่มี -  

 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 

 

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   11 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

22..  ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการผู้ป่วยทุกสาขาโรค เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ เช่น แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกอายุรกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกกุมารเวช 
แผนกศัลยกรรม แผนกจักษุ แผนกหู คอ จมูก แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกโรคผิวหนัง แผนกไตเทียม แผนกทันตกรรม 
แผนกกายภาพ  แผนกระบบประสาท และศูนย์ความงาม เป็นต้น ส าหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลมีเตียงรองรับ
ผู้ป่วยในจ านวน 551 เตียง โดยมีห้องพักผู้ป่วยหลายประเภท เช่น 1) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเด่ียว ประกอบด้วย             
ห้อง GRAND VIP  ห้อง VIP  ห้อง Deluxe และห้อง Standard 2) ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่ 3) ห้องพักผู้ป่วยประเภท    
พิเศษ 4 เตียง 4) ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม 8 เตียง 5) ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU) และ 6) ห้องเด็กอ่อน 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้และก าไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2558 –2560 (ตามโรงพยาบาล) 

รายการ 
2560 2559 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย             

: รายได้จากการขายและบริการ 799,475.60 40% 787,995.17 44% 678,533.37 50% 

: ก าไรสุทธ ิ 105,111.86 58% 92,354.81 53% 84,339.43 75% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม             

: รายได้จากการขายและบริการ 623,840.28 31% 533,951.01 30% 386,231.48 28% 

: ก าไรสุทธ ิ 56,621.80 31% 51,766.05 30% 19,503.96 17% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร             

: รายได้จากการขายและบริการ 398,615.79 20% 359,389.10 20% 299,065.80 22% 

: ก าไรสุทธ ิ 19,382.14 11% 21,909.52 13% 7,831.76 7% 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย             

: รายได้จากการขายและบริการ 188,337.39 9% 92,094.73 5% -  -  

: ก าไรสุทธ ิ 653.72 0% 5,910.58 3% -  -  

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา             

: ก าไรสุทธ ิ 903.64 0% 750.51 0% 1,232.04 1% 

รวมรายได้ก่อนตัดรายการระหว่างกัน 2,010,269.06 100% 1,773,430.01 100% 1,363,830.65 100% 

มูลค่ารายการระหวา่งกัน 48,187.72 - 54,826.70 - 19,492.63 - 

รวมรายได้หลังตัดรายการระหว่างกัน 1,962,081.34 - 1,718,603.31 - 1,344,338.02 - 

รวมก าไรก่อนตัดรายการระหว่างกัน 182,673.16 100% 172,691.47 100% 112,907.19 100% 

มูลค่ารายการระหวา่งกัน 56,990.13 -  19,226.84 -  11,269.17 -  

รวมก าไรหลังตัดรายการระหว่างกัน 125,683.03 -  153,464.63 -  101,638.02 -  

หมายเหตุ  :   1) บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (บริษัทย่อย) มีรายได้ในปี 2560, ปี 2559 และ ปี 2558 มีจ านวน 3.35 ล้านบาท, 
2.72 ล้านบาท และ 3.35 ล้านบาท ตามล าดับ  ขณะที่ ปี 2560, ปี 2559 และปี 2558 ก าไรสุทธิ 0.90 ล้านบาท, 0.75 ล้าน
บาท และ 1.23 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งรายได้ของบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (บริษัทย่อย)  อยู่ในรายการ
รายได้อื่นๆ ในงบการเงินรวม 

  2) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ปี 2559 เป็นรายได้จากการขายและบริการ  และก าไรสุทธิ ส าหรับงวดสะสมวันที่ 1 
กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 จากการเข้าซื้อหุ้น บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   12 แบบ 56-1 
 

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 –2560 (ตามประเภทของลูกค้า) 

โรงพยาบาล 
2560 2559 2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

รายได้ Capitation     253,753.69  12.62%     239,819.72  13.52%     240,478.85  17.63% 

รายได้ Non-Capitation     545,721.91  27.15%     548,175.45  30.91%     438,054.52  32.12% 

รวมรายได้จากการให้บริการ     799,475.60  39.77%     787,995.17  44.43%     678,533.37  49.75% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

รายได้ Capitation        2,470.55  0.12%        1,786.51  0.10%        2,329.44  0.17% 

รายได้ Non-Capitation     621,369.73  30.91%     532,164.50  30.01%     383,902.04  28.15% 

รวมรายได้จากการให้บริการ     623,840.28  31.03%     533,951.01  30.11%     386,231.48  28.32% 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร  

รายได้ Capitation     141,766.56  7.05%     131,075.85  7.39%     106,400.74  7.80% 

รายได้ Non-Capitation     256,849.23  12.78%     228,313.25  12.87%     192,665.06  14.13% 

รวมรายได้จากการให้บริการ     398,615.79  19.83%     359,389.10  20.27%     299,065.80  21.93% 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 

รายได้ Capitation      63,416.64  3.15%       35,982.75  2.03% -  -  

รายได้ Non-Capitation     124,920.75  6.21%       56,111.98  3.16% -  -  

รวมรายได้จากการให้บริการ     188,337.39  9.37%      92,094.73  5.19% -  -  
รวมรายได้จากการให้บริการ 
ก่อนหักรายการระหว่างกัน 

 2,010,269.05  100%  1,773,430.01  100%  1,363,830.65 100% 

หักรายการระหวา่งกัน      48,187.71  -        54,826.70  -       19,492.63  -  
รายได้จากการให้บริการ 
ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

 1,962,081.34  -   1,718,603.31  -   1,344,338.02  -  

หมายเหตุ : 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ปี 2559 เป็นรายได้จากการขายและบริการและก าไรสุทธิ ส าหรับงวดสะสมวันที่ 1 
กรกฎาคม - 31 ธันวาคม  2559 จากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิค จ ากัด เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 

จ านวนเตียงที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  มีเตียงรองรับการให้บริการผู้ป่วยใน ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังน้ี 

โรงพยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

จ านวนเตียงจดทะเบียน จ านวนเตียงให้บริการจริง ราคาห้อง (บาทต่อคืน) 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 200 196 400 – 4,500 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 172 104 1,500 – 4,200 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 120 95 520 – 3,800 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 59 51 600 – 2,600 

รวม 551 446 400 – 4,500 

หมายเหตุ :         ราคาค่าห้องที่แสดงเป็นราคาสูงสุดและต่ าสุด โดยราคาต่ าสุดเป็นห้องเตียงรวม ส่วนราคาสูงสุดเป็นห้อง Grand VIP 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
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แบบ 56-1  ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   13 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

2.1 การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

2.1.1 ลักษณะการให้บริการ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในรูปของกลุ่มโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล และมี
สัญญาการให้บริการกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (Supra Contractor) 12 โรงพยาบาล เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยตามความ
เหมาะสมในแต่ละกรณี และมีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 16 แห่ง ส าหรับการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยประกันสังคม ท าให้
บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายขอบเขตการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมมาก
ข้ึน  

กลุ่มโรงพยาบาลให้บริการลูกค้า 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มลูกค้าท่ัวไป ซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าเงินสด กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทน กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา กลุ่มลูกค้าสิทธิพรบ. และอื่นๆ 2) 
กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสังคม กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพต่างด้าว  

2.1.2 บริการทางการแพทย์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาพยาบาลทุกสาขาโรค ด้วยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรคทุกสาขา  ดังน้ี  

ศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช 

ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจ ต้ังแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาตลอดถึงการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ , ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทีม
พยาบาลและบุคลากรที่ฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ซึ่งพร้อมดูแลท่านตลอด 24 ชม. น าทีมโดย     นายแพทย์วัฒนา บุญสม 
ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจวิชัยเวช พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้จัดต้ังศูนย์โรคกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า -ข้อตะโพกเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์น าวิถี 
การผ่าตัดจากการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย การรักษาน้ิวล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษา การผ่าตัด
ผ่านกล้องท าให้ แผลเล็ก เจ็บน้อย หายไว ปลอดภัย และไม่เจ็บปวดมาก การผ่าตัดต่อน้ิว มือ แขนและขาจากอุบัติเหตุด้วยวิธีจุล
ศัลยศาสตร์ รวมถึงคลินิกโรคกระดูกและข้อทั่วไป คลินิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก คลินิกโรคเท้า และคลินิกเวชศาสตร์การกีฬา 

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์กู้ชีพ เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อพร้อมอายุรแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรถพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างครบถ้วนทั้ง 
Advance Life Support (ALS) และ Basic Life Support (BLS) ฉุกเฉินทีม่ีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง  

ศูนย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมผ่านกล้อง 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการรักษาและผ่าตัดศัลยกรรมทุกชนิด เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบประสาทและสมอง การแก้ไขความพิการบกพร่องต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งวิธีน้ีช่วยท าให้แผลหายเร็วข้ึน 
อาการเจ็บปวดแผลลดลง มีบาดแผลจากการผ่าตัดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากการผ่านตัดแบบเดิมที่ท าให้มีรอยแผลเป็นมีขนาดยาวและ
ใหญ่ และอาจกลายเป็นรอยนูนดูแล้วไม่สวยงาม พร้อมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมโดยเฉพาะเช่น ศัลยกรรมทั่วไป 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อศัลยกรรมเด็กศัลยกรรมทางนรีเวช ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมล าไส้และทวารหนักเป็นต้น 
นอกจากน้ันการดูแลจากพยาบาลช านาญการที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกในแต่ละข้ันตอนของการรักษา 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   14 แบบ 56-1 
 

ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการดูแลตรวจรักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้ค าแนะน า ปรึกษาทางสูติและนรีเวชโรคเฉพาะสตรี 
เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ คลินิกวัยทอง คลินิกผู้มีบุตรยาก การตรวจภายใน โดยวิธีส่องกล้อง
ท าให้การตรวจรักษาถูกต้อง แม่นย า มากข้ึน เพ่ือวินิจฉัยโรคและวิธีรักษาให้หายขาดจากโรคหรือจากการบาดเจ็บของสตรี จากทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ลดความเจ็บปวด มีปลอดภัย 
และลดระยะเวลาในการฟ้ืนตัว รวมถึงให้การบริการรักษาด้านอนามัยสตรี ปรึกษาและแนะน าการวางแผนครอบครัว การฝาก
ครรภ์และการคลอด การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ การตรวจภายใน 

ศูนย์โรคเต้านม 

 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ให้ความส าคัญกับโรคมะเร็งเต้านมเป็นอย่างมาก พร้อมกันน้ีได้ต้ังศูนย์โรคเต้านมข้ึนเพ่ือให้
บริการตรวจรักษา ให้ค าปรึกษา แนะน าและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหรือผู้ที่ต้องการทราบวิธีป้องกันการเกิดของโรค และ
ยังให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ถูกต้อง แม่นย า 
มากข้ึน โดยการท า Mammogram และ Ultrasound ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย และมีการติดตามฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง       ทีมพยาบาล นักโภชนาการ นัก
กายภาพบ าบัด ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ 

ศูนย์โรคน่ิวและระบบทางเดินปัสสาวะ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคน่ิวและระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคน่ิวในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ น่ิวในไตและท่อไต น่ิวในถุงน้ าดี โรคมะเร็งในไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสสาวะ มีเลือดใน
ปัสสาวะ เป็นต้น ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับและทีมพยาบาลที่จะคอยเอาใจใส่ผู้ป่วย
ตลอดข้ันตอนการรักษาจนหายเป็นปกติ 

ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษามารดาและทารกต้ังแต่ การฝากท้อง การดูแลบ ารุงครรภ์ การคลอดจนถึงอายุ 
15 ปี หรือเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กุมารแพทย์เฉพาะโรคภูมิแพ้ โรคระบบประสาท และโรคต่อมไร้
ท่อ พร้อมศัลยแพทย์เด็กในกรณีที่ต้องผ่าตัดรักษา  

คลินิคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อเช่น โรคไทรอยด์ โรคของต่อม
หมวกไต โรคต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเก่ียวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมีประสบการณ์สูง เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจในทุก
กระบวนการรักษา และส่งเสริมให้ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เพ่ือท าความ
เข้าใจกับโรคและสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

  ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น กล้องส่องตรวจ
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้ส่วนต้น ล าไส้ใหญ่ ท าให้การวินิจฉัยโรคถูกต้อง แม่นย า ชัดเจนและยังสามารถส่องกล้องเพ่ือ
ท าการรักษาได้อีกด้วย ท าให้ปัญหาท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและครบ
วงจร รวมถึงการให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร    

คลินิคอายุรกรรมทั่วไป 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคอายุรกรรมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง ทุก
วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสาทสมอง โรคเลือด โรคไต โรคผิวหนัง ระบบประสาท
และสมอง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าค าปรึกษาและวิธีดูแลตัวเองให้ปราศจากโรคเหล่าน้ี อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ
สุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   15 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

คลินิคจักษุ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาเก่ียวกับโรคตาทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์
พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ตามาตรฐานสากล ปรึกษา ให้ค าแนะน าและตรวจรักษาส าหรับผู้ที่มีปัญหา
ทางสายตา เช่น การตรวจวัดสายตา การรักษาต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม ผ่าตัดจอประสาทตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง 
เบาหวานข้ึนตาหรือการติดเชื้อในตา เป็นต้น 

คลินิค หู คอ จมูก 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับ หู คอ จมูก ทุกชนิด ทั้งที่เกิดจากอาการผิดปกติต่างๆ 
รวมถึงเกิดจากภาวะการหายใจไม่สม้ าเสมอ อาการนอนกรน รวมทั้งโรคที่เก่ียวกับกล่องเสียงหรือโรคที่เก่ียวกับล าคอทุกประเภท 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต สอ นาสิก พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย ปลอดภัยตลอดการรักษา ไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรค หู คอ จมูก  

ศูนย์ไตเทียม 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการส าหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน รองรับผู้ป่วยที่มีสิทธิการักษาทุกประเภททั้งของภาครัฐและเอกชน จากทีมแพท ย์เฉพาะ
ทางด้านโรคไต อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านมาตรฐานสากล ท าให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเป็นไปอย่างปลอดภัย 

ศูนย์ทันตกรรม 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการงานด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์ประจ าและนอกเวลาทุกวันที่มีประสบการณ์สูงได้
มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ ทันตกรรมส าหรับเด็ก และทันตกรรมส าหรับผู้ใหญ่ โดยมีงานทันตกรรมสาขาต่างๆ เช่น 
ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมรักษารากฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์หรือการใส่ฟัน ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมฝังรากฟันเทียม ทันตก
รรมความงาม พร้อมเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ 180 องศา (Panoramic) ด้วยระบบดิจิตอล พร้อมการดูแลจากทันตแพยท์และ
พยาบาลมืออาชีพ ท าให้คุณมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงและรอยย้ิมที่สดใส 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล และหมู่คณะของสถาบันหรือในสถานประกอบการ 
ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างาน ตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสุขภาพไปท างานต่างประเทศ โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โปรแกรมตรวจสุขภาพชายและหญิงวัยทอง 
โปรแกรมตรวจค้นหาโรคมะเร็ง รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพ่ือให้บริการนอกโรงพยาบาลเป็นรายบุคคลหรือหมู่
คณะ ฯลฯ ด้วยทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีประสบการณ์สูง 
พร้อมรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เครื่องมือครบวงจร 

      คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีการให้บริการฟ้ืนฟูผู้ป่วยหรือการท ากายภาพบ าบัด โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและนัก
กายภาพบ าบัดที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งยังให้ค าปรึกษาแนะหากผู้ป่วยต้องการกลับไปท ากายภาพบ าบัดที่บ้าน อีกทั้งยังมี
เครื่องมือทางกายภาพบ าบัดที่ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น เครื่องดึงหลัง -คอด้วยไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ 
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องอบความร้อน เครื่องก าเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น เครื่องผลิตกระเสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง เตียง
ฝึกยืน ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงสภาวะปกติมากท่ีสุด 

คลินิคโรคผิวหนัง 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิด เช่น โรคผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ 
โรคด่างขาว ฝ่า กระ โรคต่อมน้ าเหลืองผิดปกติ แพ้ยา โรคผิวหนังในเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงความสวยความงาม อาทิ การฉีด
Botox และ Filler เพ่ือแก้ไขริ้วรอย ร่องแก้มลึก เติมริมฝีปากอวบอิ่ม และปรับแต่งรูปหน้าให้ดูเรียวงาม การฉีดยารักษาเส้นเลือด
ขอด การผ่าตัดแก้รอยนูนแดงหรือแผลเป็น การรักษาสิว ฝ้า กระ โรคที่เกี่ยวกับเส้นผมและเล็ก เป็นต้น 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   16 แบบ 56-1 
 

ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส 

ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการปรึกษา และดูแลด้านความสวยความงามครบวงจร 
ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและศัลยแพทย์ความงาม พร้อมเทคโนโลยีความงาม ประยุกต์เข้ากับแพทย์แผนไทย
ศาสตร์แพทย์จีนและสปา  ศูนย์สุขภาพและความงาม ไทย-ฟิลอส เน้นการดูแลจากสุขภาพภายในสู่ความงามภายนอก ด้วยการ
ให้บริการ กระชับใบหน้า บ าบัด ฟ้ืนฟู รวมถึงดูและผิวพรรณ กระชับสัดส่วนเพ่ือความงามและการลดน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ การยก
กระชับใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบตึง ริ้วรอยท าให้หน้าขาวใสเปล่งประกาย ลดรอยด า รอยแดง ฝ้า กระ กระชับรูขุมขน นอกจากน้ัน 
การบริการนวดแผนไทย นวดผ่อนคลาย นวดรักษาอาการปวดหัวไมเกรน เคล็ดขัดยอกกล้ามเน้ือ ปวดหลัง ปวดไหล่ บริการโดย
แพทย์แผนไทยประยุกต์และเทอราปิสมืออาชีพ พร้อมกับการนวดแบบตะวันตก สวีดิสและอโรม่าเพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสุขกับ
ความงามท่ีเราบรรจงรังสรรค์ให้ท่าน 

ศูนย์เอกซเรย์ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยความห่วงใย ใส่ใจทุกกระบวนการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทค
โนดลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การรักษามีคุณภาพ รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพสูง ท าให้ผู้ป่วยวางใจในการรักษาและมั่นใจได้ว่า
จะได้รับการบริการที่ดีและพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.1.3 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล โดยโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด เพ่ือใช้
เป็นสถานที่ผลิต ฝึกสอนและพัฒนาบุคลากรส าหรับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการผลิตพนักงานผู้ช่วย
พยาบาล (Nurse Aid) ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลความสะดวกสบายคนไข้ เช่น การดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีส่วน
ส าคัญในการผลิตบุคลากรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแก่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร
และบุคลากรด้อยคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนผลิตบุคลากร
เป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด 900 คน เพ่ือไปท างานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รวม 768 คน นอกจากน้ันได้ท าความตก
ลงร่วมกับวิทยาลัยเซ็นหลุยต์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล (Practical 
Nurses) โดยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล  ท าให้โรงพยาบาลมีบุคคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงข้ึน สร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ป่วยและลูกค้าที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และยังเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคคลากรของโรงพยาบาลที่จะก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path)  

2.1.4 งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์ 
 

 แผนกเวชระเบียน  แผนกรังสีวินิจฉัย 

 แผนกกายภาพบ าบัด   แผนกตรวจวิเคราะห์ 

 แผนกโภชนาการ   แผนกยานพาหนะ 

 ฝ่ายอาคารสถานที่  ฝ่ายปฏิบัติการ 

 

2.2 . การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

จากประสบการณ์กว่า 28 ปี กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  ได้ขยายการบริการอย่างต่อเน่ือง ให้ทันต่อความต้องการและ
ตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพ้ืนที่บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  ซึ่งขยายจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมเป็นพ้ืนที่อยู่
อาศัย การจราจรที่หนาแน่นข้ึนท าให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าเดิม การให้บริการรักษาพยาบาลส าหรับการเจ็ บป่วยโดย
แพทย์เฉพาะทาง จากเวลา 07.00 – 20.00 น. ได้ขยายเวลาตรวจแผนกผู้ป่วยนอกไปถึง 24.00 น. และมีแพทย์กุมารเวช 24 
ชั่วโมง  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   17 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

นอกจากน้ัน กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  ได้ขยายพ้ืนที่บริการในแผนกผู้ป่วยนอกเพ่ือรองรับกับปริมาณผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน 
โดยเปิดศูนย์รับบริการเฉพาะสาขาโรค อาทิ ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ศูนย์โรคน่ิวและต่อม
ลูกหมาก คลินิกตา หู คอ จมูก รวมถึงศูนย์ชะลอวัยไทยฟีลอส และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ที่ตอบสนองคนยุคใหม่ที่มา
โรงพยาบาลไม่ใช่เพราะเจ็บป่วย แต่มาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้ยาวนานที่สุด 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลและการบริหารเครือข่าย การรักษาพยาบาล ดังน้ี 

1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินการในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ประกอบด้วย 4 โรงพยาบาล มีขอบเขตการ
ให้บริการครอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถส่งผู้ป่วยระหว่างกันหากมีความจ าเป็นต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางที่
เชี่ยวชาญ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยากต่อการขนย้าย 

2) โรงพยาบาลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้จัดระบบการรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ และคลินิก  ท าให้
กลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน และท าให้เกิดความคุ้มทุนจากขนาด (Economies of Scale) ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
ต่างๆของโรงพยาบาลด้วย 

3) กลุ่มโรงพยาบาลมีสัญญากับคลินิกเครือข่ายประกันสังคม เพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลข้ันต้นกับผู้ใช้บริการ 
และหากมีความจ าเป็น จึงจะส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในกลุ่มต่อไป สัญญาดังกล่าวท าให้ผู้ป่วยมี
ทางเลือกมากข้ึน และท าให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถลดต้นทุนการให้บริการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ในการด าเนินงานศูนย์กู้ชีพและป้องกันอุบัติเหตุ กลุ่มโรงพยาบาลได้ประสานงานกับหน่วยกู้ชีพต่างๆ เพ่ือให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรและประสบภัยต่างๆ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดต้ังโครงการจิตอาสามอเตอร์ไซค์กู้ชีพ โดยจัด
อบรมให้ความรู้เรื่องการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานให้กับผู้ขับข่ีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ท าให้
บริษัทฯ มีโอกาสในการให้บริการรักษาพยาบาลกับผู้ประสบอุบัติเหตุมากข้ึน 

5) โรงพยาบาลได้ท าสัญญาดูแลรักษาพยาบาลกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  บริษัทประกัน
ชีวิต  บริษัทประกันวินาศภาย สถานประกอบการ  และสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกลุ่มลูกค้าของบริษัท
ดังกล่าว 

2.2.2 ลักษณะและที่มาของรายได้ที่มีความหลากหลาย จากลูกค้าทั่วไปและลูกค้าโครงการภาครัฐ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และรายได้ประจ าจากโครงการกองทุนประกันสังคม (ยกเว้น
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม)  โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (โรงพยาบาล
วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร) กลุ่มลูกค้าตามโครงการของภาครัฐท าให้กลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนและได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจน้อย เพราะโครงการเหล่าน้ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการ
แก่ประชาชน  

กลุ่มลูกค้าตามโครงการภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้เหมาจ่าย ราคาจึงถูกก าหนดโดยนโยบายของรัฐ การบริหารรายได้ในส่วน
น้ี จึงใช้การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้นโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน เพ่ือให้ผู้ประกันตนดูแล
สุขภาพตนเอง ท าให้อัตราการมาใช้บริการรักษาพยาบาลลดลง 

  จ านวนผู้ประกันตน (Capitation) ในแต่ละโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 

จ านวนผู้ประกันตน 
วิชัยเวชฯ 
อ้อมน้อย 

วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

วิชัยเวชฯ   
สมุทรสาคร 

วิชัยเวช 
แยกไฟฉาย 

รวม 

โครงการประกันสังคม (จ านวนคน) 
     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

88,186 
698 

- 
- 

38,734 
288 

- 
- 

126,920 
986 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จ านวนคน) 
     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 
- 

- 
- 

7,282 
68 

35,251 
151 

42,533 
219 

โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (จ านวนคน) 
     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 
- 

- 
- 

24,169 
33 

- 
- 

24,169 
33 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   18 แบบ 56-1 
 

  จ านวนผู้ประกันตน (Capitation) ในแต่ละโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนผู้ประกันตน 
วิชัยเวชฯ 
อ้อมน้อย 

วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

วิชัยเวชฯ   
สมุทรสาคร 

วิชัยเวช 
แยกไฟฉาย 

รวม 

โครงการประกันสังคม (จ านวนคน) 
     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

91,226 
702 

- 
- 

41,814 
272 

- 
- 

133,040 
974 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จ านวนคน) 
     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 
- 

- 
- 

7,082 
59 

34,388 
146 

41,470 
205 

โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (จ านวนคน) 
     การใช้บริการ (จ านวนคน/วัน) 

- 
- 

- 
- 

9,873 
39 

- 
- 

9,873 
39 

   จ านวนผู้ป่วย (Non-Capitation) แยกตามประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 
2559 (หน่วย: คนต่อวัน) 

ประเภทการใช้บริการ 
วิชัยเวชฯ 
อ้อมน้อย 

วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

วิชัยเวชฯ  
 สมุทรสาคร 

วิชัยเวช 
แยกไฟฉาย 

รวม 

ผู้ป่วยนอก (จ านวนคน/วัน) 391 324 267 150 1,132 

ผู้ป่วยใน (จ านวนครองเตียง/วัน) 63 50 16 15 144 

   จ านวนผู้ป่วย (Non-Capitation) แยกตามประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 
2560 (หน่วย: คนต่อวัน) 

ประเภทการใช้บริการ 
วิชัยเวชฯ 
อ้อมน้อย 

วิชัยเวชฯ 
หนองแขม 

วิชัยเวชฯ  
 สมุทรสาคร 

วิชัยเวช 
แยกไฟฉาย 

รวม 

ผู้ป่วยนอก (จ านวนคน/วัน) 440 336 248 148 1,172 

ผู้ป่วยใน (จ านวนครองเตียง/วัน) 62 46 14 8 130 

2.2.3 การจัดการและบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินกิจการในลักษณะกลุ่มโรงพยาบาลท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้มากบางชนิดร่วมกับโรงพยาบาลในระดับ
ใกล้เคียงกันท าให้บริษัทฯ มีอ านาจต่อรองราคาและระยะเวลาการช าระเงินกับผู้ขาย ส่งผลให้ได้รับส่วนลดที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับการ
จัดซื้อแยกแต่ละโรงพยาบาล นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้จ าหน่ายในการขอเช่าเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง และไม่ได้ใช้เป็น
ประจ า เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้งาน แทนการลงทุนจ านวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายการใช้ทรัพยากรเครื่องมือทาง
การแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล ท าให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาสินค้าเหลือใช้จนหมดอายุ ทั้งน้ี ในปัจจุบัน 
บริษัทฯ มีฝ่ายจัดซื้อกลางส าหรับรับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าเวชภัณฑ์และยาร่วมกันกับบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  
เมื่อความต้องการสินค้าต่างๆของกลุ่มโรงพยาบาลมีปริมาณมากเพียงพอที่จะใช้ต่อรองกับผู้ขาย เพ่ือให้ได้รับเงื่อนไขที่ดี 

2.2.4   การเน้นการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเคร่ืองมือที่ครบครัน ทันสมัยในอัตรา
ค่าบริการที่แข่งขันได้ในตลาด 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  ให้ความส าคัญในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของแพทย์ประจ า และแพทย์ที่
ปรึกษา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา อีกทั้งยังมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยในส่วนของการสรรหาคณะแพทย์  จะ
ผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาล และในส่วนของพยาบาลจะสรรหาจากนักศึกษาพยาบาลที่มาฝึกงานที่
โรงพยาบาลตามโครงการ MOU และวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง เช่น  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   19 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

 ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) ได้ศึกษาต่อในระดับผู้ช่วย
พยาบาล (Practical Nurse) โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  

 ข้อตกลงกับวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็น
สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และการฝึกงานก่อนเรียนจบ 

 ข้อตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็นสถานที่
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและการฝึกงานก่อนเรียนจบ 

 ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การดูแลสุขภาพของ 
บุคลากร และนักศึกษา และรับนักศึกษาฝึกงานที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 เทอม ในปีการศึกษาสุดท้าย ท าให้กลุ่มโรงพยาบาล
สามารถดึงดูดนักศึกษามาร่วมงานภายหลังจากจบการศึกษา  

 โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) ผลิตบุคลากรประเภทพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับกลุ่ม
โรงพยาบาล ภายใต้หลักสูตร 6 เดือน ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มโรงพยาบาล มีนโยบายให้พนักงานของโรงพยาบาลทุกคนได้รับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการได้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี   
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 

  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนบุคลากร 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 
รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 
รพ. วิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร 

รพ. วิชัยเวช 
แยกไฟฉาย รวม 

 แพทย์ประจ า 37 15 17 10 79 

 แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์นอกเวลา 152 143 73 132 503 

 ทันตแพทย์ 2 0 1 1 4 

 ทันตแพทย์นอกเวลา 1 11 2 5 19 

 พยาบาลประจ า 124 100 57 23 286 

 พยาบาลนอกเวลา  15 6 24 13 58 

 ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 83 39 41 13 176 

 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 71 44 38 24 177 

 เภสัชกร 12 10 4 3 29 

 นักรังสีเทคนิค 4 3 3 1 11 

 นักกายภาพ 4 4 3 3 14 

 เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์ 11 8 10 4 33 

พนักงานทั่วไป 375 253 261 116 1,005 

พนักงานทั่วไป (Part time) 46 0 0 0 46 

รวม 937 626 534 348 2,455 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   20 แบบ 56-1 
 

2.2.5   สถานที่ต้ังและความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย อยู่ในพ้ืนที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และนครปฐม จึงสะดวกกับ
ผู้รับบริการจากทั้ง 3 จังหวัด พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นย่านอุตสาหกรรมและย่านชุมชนที่มีโรงงานไม่ต่ ากว่า 5,400 แห่ง ท าให้มีผู้คนอาศัย
อยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานและจากรถยนต์สูง อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ อาทิ ห้าง Tesco Lotus 3 แห่ง  Big C  เซนทรัลศาลายา เดอะมอลล์ บางแค โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ นักเรียนมากกว่า
สองพันคน 3 แห่ง มากกว่า 1 พันคน 3 แห่ง นอกจากน้ันยังมีสถานที่ท่องเท่ียว อาทิ ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน วัดไร่ขิง วัดดอน
หวายซึ่งใกล้ชิดธรรมชาติ และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านบนสายน้ านครไชยศรี  พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง  เป็นต้น นอกจากน้ี สถานที่ต้ังบนถนน
เพชรเกษมใกล้แยกตัดกับพุทธมณฑลสาย 5 เป็นถนนทางหลวงสายหลักสู่จังหวัดในภาคใต้ มีสายเดินรถประจ าทางผ่านด้านหน้า
ของโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ต้ังอยู่ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ล้อมรอบ  
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 3 แห่ง โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่จ านวน 8 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีจ านวนนักเรียนไม่ต่ ากว่า 
4,000 คน มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ และ แหล่งศูนย์การค้ามากมาย มีการคมนาคมที่สะดวก ติดถนนเพชรเกษม ผู้มาใช้บริการ
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ต้ังอยู่บนถนนเศรษฐกิจ 1 ซึ่งเป็นสถานที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีจ านวน
ลูกจ้างมากกว่า 3,000 คน มากกว่า 5 แห่ง และถูกแวดล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นน า ขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง คือ ห้างเทสโก้โลตัส
และห้างบิ๊กซี อาคารส านักงาน หมู่บ้านจัดสรรทั้งเก่าและใหม่ ธนาคารพาณิชย์ และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ซึ่งห่างจาก
โรงพยาบาลเพียง  1- 2 กิโลเมตร ท าให้ผู้ป่วยเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน  อ าเภอบ้านแพ้ว และจังหวัด
ใกล้เคียง นครปฐม  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ต้ังอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองย่านฝั่งธนบุรีมีการ
คมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟและทางน้ า ซึ่งมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ล้อมรอบ และมีท าเลที่ต้ังใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช 
รวมถึงสามแยกไฟฉายก าลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ท าให้การเดินทางมารับบริการสะดวกย่ิงข้ึน 

 

2.3.  ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์ 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงมาจากผู้ให้บริ การทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีการปรับโครงสร้างการให้บริการสุขภาพประชาชน โดยทางภาครัฐได้มีการขยายความคุ้มครองในหลาย
รูปแบบในโครงการประกันสุขภาพของรัฐ เช่น โครงการประกันสังคม โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว และโครงการการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ท าให้เงื่อนไขการคุ้มครองและ
การให้บริการมีความครอบคลุมและซับซ้อนย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ให้บริการภาคเอกชนก็มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ภาวะการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจอยู่เสมอ  

ทั้งน้ี เพ่ือรองรับนโยบายดังกล่าว การมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย หรือการบริการที่ครบวงจร 
(One-Stop Service) เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงจึงไม่เพียงพอที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โรงพยาบาลจึงต้องผสมผสานจุดขายเฉพาะ
ด้านข้ึนมา เพ่ือปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้ึนมาเป็นกลยุทธ์การ
แข่งขันใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เน้นการบริการครบวงจรในทุกๆด้าน ด้วยสาเหตุดังกล่าว ท าให้มีการเพ่ิมข้ึนของโรงพยาบาลที่
ประชาสัมพันธ์ตัวเองในรูปแบบของ Specialist Hospital นอกจากน้ี เพ่ือรับมือกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โรงพยาบาลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลายอย่าง เพ่ือรับมือกับการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และการ
แข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีการพัฒนาตนเองเพ่ือแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน กลยุทธ์หน่ึงซึ่งปรากฏให้เห็นอย่าง
เด่นชัดมากข้ึน และส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญ คือ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจและการประกอบธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาล (Chain Hospital)  ที่สามารถด าเนินการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการบริหารต้นทุนและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และด้านการขยายฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่และครอบคลุม
หลายพ้ืนที่ นอกจากน้ี ยังท าให้เกิดการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลมากข้ึน และท าให้ชื่อของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง  
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2.3.2 สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการเก่ียวกับสุขภาพถือเป็นธุรกิจหน่ึงที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เน่ืองจากผู้บริโภคใน
ปัจจุบันได้ให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพและอนามัยเพ่ิมข้ึน ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้ภาวะการแข่งขันมีความเข้มข้นข้ึน ท้ังจากการ
แข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และการแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐที่มีการปรับตัวเข้าสู่ ตลาดผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน  ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการก็มีความรู้มากข้ึน และมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคามากข้ึน จึงท าให้โดยทั่วไปราคาในการ
ให้บริการน้ันจะถูกก าหนดภายใต้ปัจจัยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ สินค้าทดแทน อ านาจของผู้ซื้อ และอ านาจการต่อรองของ
บริษัทคู่ค้า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการสร้างจุดเด่นทางการแข่งขัน อันรวมถึงการบริหารการจัดซื้อร่วมกันใน
กลุ่มและร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆ เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองกับบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัทตัวแทนจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือ
ลดราคาต้นทุนสินค้าให้ต่ าลง เป็นต้น 

การแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไม่ได้มีเฉพาะโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครตอนใต้ 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เท่าน้ัน โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก รวมถึง
ร้านขายยาและคลินิก ต่างพยายามเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  
เน่ืองจากพ้ืนที่ต้ังของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานไม่ต่ ากว่า 5,400 แห่ง และเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คน
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 - 20 กิโลเมตร มีดังน้ี 

 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออ้มน้อย 

- โรงพยาบาลเกษมราษฏร ์บางแค 
- โรงพยาบาลกรงุเทพสนามจันทร์ 
- โรงพยาบาลธนบุรี 2 
- โรงพยาบาลมหาชัย 2 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

- โรงพยาบาลพญาไท 3 
- โรงพยาบาลเกษมราษฏร ์บางแค 
- โรงพยาบาลเพชรเกษม 
- โรงพยาบาลบางไผ ่
- โรงพยาบาลธนบุรี 2 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

- โรงพยาบาลมหาชัย 1 
- โรงพยาบาลมหาชัย 3 
- โรงพยาบาลเอกชัย 
- โรงพยาบาลวิภาราม-สมุทรสาคร 

โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย 

- โรงพยาบาลพญาไท 3 
- โรงพยาบาลธนบุรี 
- โรงพยาบาลบางไผ ่
- โรงพยาบาลยันฮี 
- โรงพยาบาลเจ้าพระยา 

 

2.4. นโยบายด้านการตลาด 

2.4.1 ลักษณะลูกค้าปัจจุบัน 

ลูกค้าปัจจุบันของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้าท่ัวไป และกลุ่มลูกค้าโครงการ
ภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) 

1. กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่อยู่อาศัยหรือมีสถานที่ท างานบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลและที่อยู่นอกพ้ืนที่
โรงพยาบาลแต่มีความเชื่อถือและศรัทธาแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาล โดยเฉพาะด้านโรคกระดูกและข้อ  ลูกค้าฐานะ    ปานกลาง
ถึงดี และเลือกมาใช้บริการโรงพยาบาลด้วยตนเอง โดยโรงพยาบาลจะท าการประชาสัมพันธ์ การจัดท า Event  กิจกรรมจิตอาสา



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   22 แบบ 56-1 
 

เพ่ือชุมชน  กิจกรรม Home Health Care โดยเดินทางไปเย่ียมผู้ป่วยและชุมชนตลอดจนบ้านเรือนใกล้เคียง เพ่ือให้ลูกค้ารู้จักถึง
โรงพยาบาลและบริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลน าเสนอ ส าหรับลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว  

2. ลูกค้าประเภทคู่สัญญา เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ หรือลูกค้าของของ
บริษัทประกัน ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดท าสัญญาไว้กับโรงพยาบาลเพ่ือใช้บริการรักษาพยาบาล หรือที่บริษัทประกันได้ท าสัญญาไว้กับ
โรงพยาบาลว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาตามพระราชบัญญัติประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยมี
ลักษณะการใช้บริการรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การเข้ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย เป็นต้น ท้ังน้ี 
บริษัทคู่สัญญาเหล่าน้ีจะให้โรงพยาบาลเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทคู่สัญญาตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  

กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) 

1.  ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้สิทธิเหมาจ่ายรายหัวต่อปี ซึ่งโรงพยาบาลจะได้รับ
ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง 
และสิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  

2.  กลุ่มลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง โดยเป็นกลุ่มลูกจ้าง ใน
สถานประกอบการซึ่งถูกหักค่าจ้างรายเดือนเข้ากองทุนประกันสังคม และสามารถใช้บริการรั กษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยใน
โรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตาม ข้อก าหนดของ พ.ร.บ. ประกันสังคม 2533 โดยส านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ช าระเงินค่าบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนให้กับโรงพยาบาล 

3.  กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครแห่งเดียว 
โดยเป็นการบริการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนโดยก าหนดโรงพยาบาลให้ประชาชนเข้ารับบริการตามพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย 
โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ช าระเงินค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลตามจ านวนประชาชนที่
อยู่ในพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงพยาบาล 

4.  กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว มีการให้บริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครโดย
โรงพยาบาลได้รับมอบหมายจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้รับผิดชอบประชากรต่างด้าวที่พักอาศัย และท างานอยู่
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  

2.4.2 ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1. กลุ่มผู้อยู่อาศัยในบริเวณรัศมี 10 – 20 กิโลเมตรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยโรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการรักษาโรคกระดูกและข้อของกลุ่มโรงพยาบาล 
รวมถึงมาตรฐานและความพร้อมในการรักษาโรคอื่นๆ ตลอดจนได้มีการขยายการให้บริการใหม่ๆที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ หรือ
การป้องกันโรค นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เพ่ือดึงดูดลูกค้าประเภทที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมากข้ึน 

2. กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา ธนาคาร โรงเรียน หน่วยงานราชการ กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม 
ที่ยังไม่มีสัญญาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงพนักงานระดับผู้บริหารให้มาใช้บริการรักษาพยาบาลให้มากข้ึน โดยกลุ่ม
โรงพยาบาลได้มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเพ่ือรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับบริษัทต่างๆ 

3. กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มโรงพยาบาลให้ความส าคัญในการท าการตลาดกับบริษัทประกันชีวิตมากข้ึน
เน่ืองจากเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง อันสืบเน่ืองจากการเปลี่ยนไปของทัศนคติที่ให้ความส าคัญกับก ารดูแล
สุขภาพมากข้ึน ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญต่อสุขภาพมากข้ึน 
รวมถึงนโยบายการอนุญาตให้น าเบี้ยประกันมาใช้ประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อนภาษีเพ่ิมข้ึน โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มจะ
จัดเจ้าหน้าที่การตลาดเพ่ือติดต่อและท าสัญญากับบริษัทประกัน เพ่ือเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในการรับผู้ป่วยของบริษัทประกัน
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการเข้ามารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล 

4. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ที่พ านักอยู่ในประเทศไทยและที่เดินทางเข้ามาท าธุรกิจหรือท างาน หรือกลุ่มที่เป็น
นักท่องเท่ียว เน่ืองจากโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลได้เริ่มมี
การติดต่อกับตัวแทนและพันธมิตรในต่างประเทศเพ่ือส่งผู้ป่วยต่างชาติในแถบอาเซียนและตะวันออกกลางเข้ามารักษาพยาบาล  

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   23 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

2.4.3 การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  มุ่งเน้นในเรื่องงานบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มารับบริการดังที่ก าหนดไว้เป็น
หน่ึงในเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยการวางระบบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ระบบสมาชิก
สัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการเข้ารับบริการอย่างต่อเน่ือง การท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้มารับบริการอย่างสม่ าเสมอ และการ
สร้างสรรค์บริการเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้ลูกค้า โรงพยาบาลได้เพ่ิมช่องทางในการรับข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้าเพ่ือ
การปรับปรุงการบริการและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที การจัดโครงการ Hot Line สาย
สุขภาพเพ่ือเป็นช่องทางการบริการด้านการตอบข้อซักถามต่างๆ ท้ังเรื่องสุขภาพ การใช้ยา และสอบถามเก่ียวกับการบริการต่างๆ 
รวมทั้งการจัดให้มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความพร้อมในการบริการ โดยในแต่ละปีมีการก าหนดให้พนักงานที่
เก่ียวข้องกับการบริการลูกค้าเข้าฝึกอบรมที่กลุ่มโรงพยาบาลจัดต้ังให้ครบ 20 ชั่วโมง นอกจากน้ี ยังได้มีการเริ่มจัดต้ังคณะท างาน
ส าหรับดูแลลูกค้าต่างชาติ เพ่ือช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งบริการทั้งหมดน้ี
จะค านึงถึงความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้มารับบริการเป็นส าคัญ 

โรงพยาบาลมีนโยบายการแยกห้องพักในแต่ละชั้นตามแต่ประเภทของผู้ป่วยใน โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
เป็นหลัก ท้ังในด้านความปลอดภัย การดูแลรักษาพยาบาล ความสะดวกของผู้ป่วย นอกจากน้ี ท่ีผ่านมา นอกเหนือจากการบริการ
รักษาพยาบาลที่กลุ่มโรงพยาบาลมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอแล้ว โรงพยาบาลยังได้มีการพัฒนาเพ่ือน าเสนอบริการอื่นๆที่มีความ
หลากหลายและต่อยอดจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น การบริการที่เก่ียวกับการตรวจสุขภาพและป้องกันโรค และการบริการที่
เก่ียวกับความสวยความงาม  รวมไปถึงการให้บริการเพ่ือสังคม อาทิ การจัดหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ การบริการตรวจรักษา
แก่ชุมชนต่างๆ และการให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในงานเทศกาลต่างๆ เพ่ือเป็นการช่วยสร้างฐานลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการมากย่ิงข้ึน และเป็นการช่วยขยายฐานรายได้ให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลด้วย 

2.4.4. ด้านการแพทย์ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้ความส าคัญในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของแพทย์ประจ า และแพทย์ที่
ปรึกษา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา เพ่ือพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมทั้งยังมีคณะพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ความช านาญในแต่ละสายงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือดูแลผู้มารับ
บริการ นอกจากน้ี กลุ่มโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยน าเอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล ะครบ
วงจรมาใช้ในการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในตรวจและวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นย าย่ิงข้ึน 

2.4.5 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์   

งานประชาสัมพันธ์เป็นวิธีหน่ึงในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนในความสามารถและมาตรฐานการ
ให้บริการที่มีคุณภาพของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยมีการจัดโครงการสร้างความผูกพันกับชุมชน เช่น ให้ความรู้เรื่องสุขภาพใน
โรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี   เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังได้ท าการประชาสัมพันธ์ในระดับชาติ เพ่ือท าให้ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลได้เป็นที่รู้จักและ
คุ้นเคยต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดยวิธีการต่างๆ เช่น 

 การใช้สื่อกระแสหลักและกระแสรอง เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาลสม่ าเสมอ 
เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  หนังสือพิมพ์มติชน ฯลฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ิน และสื่อโทรทัศน์ 

 การให้ความรู้แก่ชุมชนในหลายๆโครงการ จัดรายการวิทยุสัมภาษณ์สดนายแพทย์วัฒนา บุญสม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่านคลื่น FM 89.50 MHz ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00  

 การจัดท าวารสารเพ่ือสุขภาพ  V care รายไตรมาส เพ่ือจัดส่งให้กับลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาล ห้องสมุดโรงเรียน สถาน
ประกอบการ 

 เว็บไซต์กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ http://www.vichaivej.com/ รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, 
Instagram, Twitter, Google plus, YouTube,  Pinterest และ Line 
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2.4.6 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย   

กลุ่มโรงพยาบาลมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายประเภท ท้ังการขายตรงโดยเน้นกลุ่มลูกค้าเงินสด ประกันชีวิต บริษัท
คู่สัญญา และการขายเหมาจ่ายผ่านส่วนราชการ เช่น กรณีของผู้ป่วยประกันสังคม  

2.4.7. การจัดท าโครงการเพื่อสังคม   

กลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้การดูแลประชาชนด้าน
การรักษาพยาบาลและด าเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ เป็นปัจจัยช่วยให้โรงพยาบาลมีความได้เปรียบในการแข่งขัน   เช่น 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน เรารักตับ เพ่ือให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรีให้กับประชาชน
ทั่วไป พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพ่ือห่างไกลโรคตับ ทุกปี 

 จัดกิจกรรมเน่ืองในวันไตโลก ภายใต้ชื่อโครงการ “รักไต...ใส่ใจแต่เน่ินๆ” เพ่ือให้บริการตรวจคัดกรองโรคไต เพ่ือ
เป็นการรณรงค์การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไต ทุกป ี

 จัดกิจกรรมตรวจคัดครองกรองเบาหวานให้ประชาชนทั่วไปและกิจกรรมให้ความรู้และให้ค าปรึกษาภายใต้ชื่อ
โครงการ “เบาหวาน เบายา เบาใจ” เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวาน ทุกป ี

 จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผู้ประกันตนหญิง ในสถานประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 จัดชมรม Vichaivej Aerobic Club เปิดด าเนินการต้ังแต่ 2549 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายแก่

ชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น. 
 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่ปี  2549 จนถึง

ปัจจุบัน 
 จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้ค าปรึกษาปัญหา

สุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ 
 จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะ

โภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” 
 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบ

ฟลูออไรด์ 
 เปิดโครงการ "GPS บอกพิกัด...มัดใจผู้ใช้บริการ" เพ่ือการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่บ้าน ได้รวดเร็วที่สุด และได้รับ

การดูแลจากทีมรักษาได้ทันการ และอ านวยความสะดวกให้ผู้เจ็บป่วย ด้วยรถบริการฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือทุก
ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง 

2.4.8 การก าหนดราคาค่ารักษาพยาบาล  

ส าหรับกลุ่มลูกค้าเงินสด กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีนโยบายการก าหนดราคาโดยค านึงถึงปัจจัยต้นทุนต่างๆในการด าเนิน
ธุรกิจและราคาท่ีแข่งขันได้กับราคาตลาด เช่น ค่าแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ ในส่วนของห้องพัก 
การก าหนดราคาจะอ้างอิงกับราคาตลาดของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงเครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก ซึ่งทั้งหมดน้ี จ าเป็นต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมทางด้านราคากับผู้บริโภคเป็นส าคัญ โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
ในกลุ่มมีการพิจารณาระดับรายได้ของประชาชนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แล้วจึงก าหนดมาตรฐานราคาให้สอดคล้องและเหมาะสม 
ทั้งน้ี กลุ่มโรงพยาบาลได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับราคาค่าบริการรักษาพยาบาลให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลอื่นๆใน
ระดับเดียวกัน เน่ืองมาจากปัจจุบันโรงพยาบาลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าข้ึนมาก และมีความเพียบพร้อมในด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แต่ยังมีระดับราคาท่ีค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่น 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงพยาบาลไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง เว้นแต่การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าสมาชิกของ
พันธมิตรธุรกิจต่างๆ เช่น บัตรเครดิตธนาคาร และการต้ังราคาแบบเหมาจ่าย (Package) ในราคาพิเศษตามช่วงระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้เกิดการใช้บริการจากกลุ่มลูกค้า เช่น โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โปรแกรมตรวจสุขภาพ การ
ท าศัลยกรรมความงาม การลดกระชับสัดส่วน และการปรับสภาพผิว เป็นต้น โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าวมีข้ึนเพ่ือช่วยกระตุ้นการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากลูกค้าสามารถทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการตัดสินใจซื้อ 
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2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.5.1 การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 

ในการด าเนินกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ   ถือว่า คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร เป็นทรัพยากรหลักในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยโรงพยาบาลมีนโยบายในการสรรหาคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาใน
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในส่วนของการสรรหาคณะแพทย์ จะผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาลซึ่งบาง
ท่านเป็นอดีตอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลรัฐบาลมาก่อน จึงท า
ให้มีเครือข่ายแพทย์ที่มีความสามารถสูงอย่างกว้างขวางและสามารถเชิญชวนบุคลากรดังกล่าวเข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ือง ในส่วนของพยาบาลจะสรรหาผ่านทางวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหาร และผ่านการให้
ทุนนักศึกษาพยาบาล นอกจากน้ี กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังได้มีการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเป็นสถาบันฝึกนักศึกษาพยาบาล และเพ่ือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันด้วย ในส่วนของพนักงาน
ผู้ช่วยพยาบาล         กลุ่มโรงพยาบาลได้คัดเลือกผู้ จบหลักสูตรจากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) เข้าท างานกับ
โรงพยาบาลภายในกลุ่มต่อไป  

2.5.2 การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 

การจัดหายาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของโรงพยาบาล ผู้ใช้สินค้าจะเป็นผู้ก าหนดความต้องการสินค้าใน
ใบขอซื้อสินค้า โดยระบุรายการ ประเภท ปริมาณ และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ระยะเวลาท่ีต้องการสินค้า โดยในการพิจารณาอนุมัติการ
น ายาแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลน้ัน จะมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบ าบัด ซึ่งประกอบด้วย 
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฝ่ายจัดซื้อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดยหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบ าบัด คณะกรรมการจัดซื้อกลางจะท าการพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง   ในด้านคุณภาพ ราคา (ซึ่งบริษัทฯ  ได้จัดท า
ราคากลางยาและเวชภัณฑ์) ปริมาณ และความน่าเชื่อถือของผู้แทนจ าหน่ายแต่ละราย ก่อนด าเนินการสั่งซื้อ  

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านผู้แทนจ าหน่ายยาภายในประเทศ ในปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลได้ท าการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์บางประเภทร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร โดยมีนโยบายที่จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อกลางของกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองของกลุ่มโรงพยาบาลในการ
สั่งซื้อ   ท้ังน้ี  บริษัทฯ มีการบริหารระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดเก็บสินค้าคงคลังแต่ละประเภทไว้ในสถานที่ ที่เหมาะสมส าหรับสินค้าคงคลังประเภท
น้ันๆ ทั้งในด้านอุณหภูมิ แสงแดด และความชื้น เพ่ือรักษาอายุการใช้งานและคุณภาพของยาเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 
รวมทั้งมีการท าฉลากสีต่างๆ เพ่ือให้สะดวกในการพิจารณาเรื่องวันหมดอายุ  

2.5.3 การจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละชนิดน้ัน คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ
เครื่องมือ จากน้ันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวในโรงพยาบาล คณะกรรมการ
จัดซื้อจะพิจารณาเปรียบเทียบทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการจัดส่ง การบริการหลังการขาย และความน่าเชื่อถือของผู้แทน
จ าหน่ายแต่ละราย ก่อนด าเนินการสั่งซื้อ โดยที่ผ่านมา จะพิจารณาจัดซื้อจากในประเทศและต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ าหน่าย
ในประเทศทั้งหมด  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องมือแพทย์ ตามระยะเวลา
เพ่ือให้เครื่องมือต่างๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน อน่ึงฯ ได้จัดให้กลุ่มโรงพยาบาลมีความพร้อมในการ
รักษาพยาบาล โดยการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีการซื้อและจัดหาเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ CT Scan 4 Slice (MDCT), เครื่องเอกซเรย์ General X- ray จ านวน 2 ห้องตรวจ, เครื่องเอกซเรย์ General X- ray 
Fluoroscope จ านวน 1 ห้องตรวจ , เครื่อง Panoramic เพ่ือเอกซเรย์กระดูกใบหน้า แบบ 180 องศา , เครื่อง Mammogram 
ส าหรับเอกซเรย์เพ่ือตรวจหาโรคที่เกี่ยวกับเต้านมโดยเป็นเครื่อง Ultrasound จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องอัลตราซาวด์ 4D 
ส าหรับแผนกสูตินรีเวช เป็นต้น และในอนาคตทางแผนกรังสีวินิจฉัยมีแผนการเพ่ิมศักยภาพในด้านการบริการ โดยการจัดหาและ
เปิดให้บริการเครื่อง MRI 1.5 T (เทสลา) ประมาณวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และจะเพ่ิมการให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วย
เครื่องความเร็วสูง 64 - 128 Slice ภายในปี 2561 ต่อไป 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   26 ปัจจัยความเส่ียง 
 

33..  ปัจจัยความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง  

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจภายใต้การก ากับดูแล ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk 
management Committee) เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการบริการจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลรวมทั้ง
ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทัน
ต่อสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

3.1.ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา  นอกจากการแข่งขันกับ
โรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ  และโรงพยาบาลภาครัฐที่เริ่มขยายการบริการนอกเวลาในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลา  บริษัทฯ มีการ
ปรับปรุงและขยายพื้นท่ีให้บริการ โดยมีการลงทุนเพิ่มศูนย์หัวใจวิชัยเวช การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพอา
ชีวเวชศาสตร์ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และคลินิกเท่ียงคืน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและที่อยู่อาศัยของลูกค้า  

3.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริหารส าคัญไว้ได้ 

ปัจจุบันธุรกิจในประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ต้อง
พึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก และที่ผ่านมาจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความช านาญซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีมาตรฐานก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน  อีกทั้ง 
โรงพยาบาลสร้างระบบการประเมินที่ชัดเจน ยุติธรรม สร้างบรรยากาศในโรงพยาบาล ให้มีความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
รวมทั้งมีการให้ทุนการศึกษากับบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรต่อไป 

3.3 ความเสี่ยงจากการถกูเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นการให้บริการด้านการแพทย์ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการ 
บริษัทฯ และโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริการทาง
การแพทย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อบริษัทฯ และโรงพยาบาลในเครือข่าย นอกจากนี้
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  ซึ่งก าหนดระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิ์เรียกร้องของผู้บริโภค  
กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็วโดยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิทาง
ศาลซึ่งท าให้มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้อาจถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการบริการทางการแพทย์โดยผู้รับบริการ
เพิ่มมากข้ึน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้แพทย์มีการท าประกันในเรื่องการถูกฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหาย  และโรงพยาบาลได้ท าประกัน
ความรับผิดชอบทางการแพทย์ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานก าหนดให้มีแผนในการวิเคราะห์กระบวนการท างานของ
หน่วยงาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงและน ามาจัดระบบงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต 

การประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและมีเป้าหมายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้แก่ผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด รวมทั้งการก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุขเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและอัตราตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขก าหนด  ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจ
รับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือการก าหนดนโยบายใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีระบบตรวจสอบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ
ก าหนดช่องทางในการเข้าถึงกฎหมาย มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภายในผ่านทางระบบ Intranet  ของบริษัทฯ  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ปัจจัยความเส่ียง ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   27 แบบ 56-1 
   

3.5 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภณัฑ์ 

ปัจจัยที่มีความส าคัญมากประการหนึ่งส าหรับการให้บริการรักษาพยาบาลคือการจัดหาและมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ในประเทศไทยมี
จ านวนไม่มาก บริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ จ านวน 5 ราย บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออ านาจต่อรองหรือต้นทุนการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจฐานะการเงินผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจ าหน่ายเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ สามารถท่ีจะสั่งซื้อยาจากผู้ผลิต
โดยตรงได้  หรือ จากบริษัทจัดจ าหน่ายรายอื่นๆ แทน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณียาและเวชภัณฑ์มีแนวโน้มขาดตลาด ท าการ
ติดต่อผู้ขายหรือส ารองยาฯ และติดต่อ โรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อหาทางต่อรองกับผู้ขาย หรือใช้ระบบการยืมยาระหว่างกันในกลุ่ม
โรงพยาบาล เพิ่มความสามารถ ความรู้ทางด้านยา เวชภัณฑ์ ของจัดซื้อกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงป้องกันแนวโน้ม
ขาดตลาดของยาและเวชภัณฑ์   

3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 

เนื่องจากการให้บริการการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ เป็นการให้บริการก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงในการที่อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยได้ครบตามจ านวน บริษัทฯ จึงได้จัดท ากระบวนการเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ และสถานะการเงินของผู้รับบริการ แต่ยัง
พบว่ามีบางรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยได้ เนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต จ าเป็นต้องให้การรักษาทันที 
มิฉะนั้นอาจถึงแก่ชีวิต ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นต้องให้การรักษาตามจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

แผนการท างานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk management Committee) ปี 2558 – 2560 จะท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและหามาตรการที่ท าให้มั่นใจว่ากลยุทธ์จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยงออกเป็น  4 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อขยายกิจการและบริหารรายได้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

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

3.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operation Risk) ซึ่งได้มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะห์
กระบวนการ การท างานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาส
เกิดและผลกระทบความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงท่ีส าคัญ  

4.  ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk) ซึ่งได้มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิานดังน้ี วิเคราะห์กระบวนการ การท างานของกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบความ เสี่ยง 
และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   28 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

44..  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดังน้ี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าทาง
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังน้ี 

ทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
ทางบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีดินและอาคาร       
1. ที่ดิน (เน้ือที่ 31-2-38 ไร่) ต้ังอยู่บนถนนเพชรเกษม 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าของ 286.13 

ภาระค้ าประกันวงเงินกู้ 405 ลา้นบาท  ( ณ 31 ธ.ค. 60 
เงินต้นคงเหลือ 258.15 ลา้นบาท) วงเงินค้ าประกัน 15 
ล้านบาท และ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 20 ล้านบาท 2. อาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น  เจ้าของ 

339.36 3. อาคารโรงพยาบาล 3 ชั้น  เจ้าของ 
4. อาคารโรงพยาบาล 4 ชั้น เจ้าของ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจ้าของ 67.66 ไม่มี 
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้
ส านักงาน เจ้าของ 20.66 ไม่มี 
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือ
ติดต้ัง เจ้าของ 15.14 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจ้าของ 9.99 มูลค่าสุทธิ  4  ล้านบาท มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

การเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 738.94 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ท่ีดินและอาคาร      
1. อาคาร 4 ทั้งหมด 4 ชั้น (พื้นที่ 3,962 ตร.ม.) เจ้าของ 14.87 

ไม่มี 
2. ส่วนปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 4.52 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจ้าของ 81.66 ไม่มี 
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้
ส านักงาน เจ้าของ 13.76 ไม่มี 
ยานพาหนะ เจ้าของ 11.69 มูลค่าสุทธิ 3.77 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามสญัญาเชา่

การเงิน 
รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 126.50 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ท่ีดินและอาคาร      
1. ที่ดิน (เน้ือที่ 5-2-75 ไร่) ต้ังอยู่บน ถนนเศรษฐกิจ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าของ 76.54 ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อ ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา และบริษัท ศรีสาครเวชววิัฒน์ และ
วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) รวม 207 ล้านบาท 2. อาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น และส่วนเพ่ิมเติม 

 (พื้นที่ 11,182.10 ตร.ม.) เจ้าของ 23.67 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจ้าของ 31.98 ไม่มี 
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้
ส านักงาน เจ้าของ 8.77 ไม่มี 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   29 แบบ 56-1 
   

ทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
ทางบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสรา้งหรือ
ติดต้ัง เจ้าของ 2.29 

ไม่มี 

ยานพาหนะ  14.68 มูลค่าสุทธิ 9.47 ล้านบาท มีภาระในการจ่ายช าระตาม
สัญญาเชา่การเงิน 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 157.93 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ท่ีดินและอาคาร      

1. ที่ดิน (เน้ือที่ 56 ตารางวา) ต้ังอยู่บนถนนจรัญสนิท
วงศ์ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  เจ้าของ 8.40 ไม่มี 
2. อาคาร 1 จ านวน 3 คูหา (5 ชั้น) เลขที่ 240/5 , 
240/6 และ 240/7 (พื้นที่ 144 ตร.ม.) เจ้าของ 5.05 ไม่มี 
3. อาคาร 3 จ านวน 1 คูหา (5 ชั้น) เลขที่ 240/100 
(พื้นที่ 48 ตร.ม.) เจ้าของ 0.48 ไม่มี 

4. ส่วนปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 20.22 ไม่มี 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจ้าของ 27.92 ไม่มี 
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้
ส านักงาน เจ้าของ 5.64 ไม่มี 
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือ
ติดต้ัง เจ้าของ 11.18 ไม่มี 

ยานพาหนะ เจ้าของ 0.57 ไม่มี 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 79.46 

ประเมินทรัพย์สิน บริษัท สามแยกไฟฉาย                
โพลีคลินิค จ ากัด (เพ่ิม) 9.60 

รวมบริษัทฯและบริษัทย่อย 1,112.43 

หมายเหตุ : ที่ดินอาคารและอุปกรณ์รวมบริษัทฯและบริษัทย่อย จ านวน 1,112.43 ล้านบาท  เน่ืองจากมีการประเมินราคา
สินทรัพย์เพ่ิมข้ึน จากการประเมินทรัพย์สิน ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด จ านวน 9.60 ล้านบาท 

 

สิทธิการเช่า 

ทรัพย์สิน คู่สัญญา 
ระยะเวลาการเช่า/ปีท่ี

สิ้นสุดสัญญา 

มูลค่าสุทธิ 
ทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อย) 

1. ที่ดิน เน้ือที่ 7 ไร่ 63 ตารางวา 
(2,863 ตารางวา) 
*มูลคา่ 72.21  ล้านบาท มูลค่าการ
เช่า 2.07 ล้านบาท 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด            กับ 
นายวิชัย จิตกล้า 

24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78 0.19 ไม่มี 

2.  อาคารบนพื้นที่เช่า 
 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด             กับ 
นายวิชัย จิตกล้า 

24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78 140.00 ไม่มี 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   30 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สิน คู่สัญญา 
ระยะเวลาการเช่า/ปีท่ี

สิ้นสุดสัญญา 

มูลค่าสุทธิ 
ทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อย) 

3. อาคารบนพื้นที่เช่า ระหว่างก่อสรา้ง บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด             กับ 
นายวิชัย จิตกล้า 

24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78 5.30 ไม่มี 

รวม สิทธิการเช่า 145.49 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด (บริษัทย่อย) 

1. ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 
240/102 ถึง 240/108 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด กับ 
นางวิภา อัศวนฤมล 

3 ปี สิ้นสุด ธ.ค.61 0.40 ไม่มี 

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 
240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด กับ 
นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา  

และนางพัฎ โรจน์มหามงคล  
และนายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 

12 ปี สิ้นสุด ธ.ค.70 2.75 ไม่มี 

รวม สิทธิการเช่า 3.15 

หมายเหตุ:  1) เมื่อสัญญาเช่าหมดลงในปี 2578 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด ได้รับสิทธิจากเจ้าของที่ดิน ในการซื้อที่ดินตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาเช่า ในราคาที่จะตกลงกันในภายหลัง และได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า โดยจะต้องแจ้งกับผู้ให้เช่ าก่อน
สัญญาจะครบก าหนดเป็นเวลา 1 ปี โดยจะต้องเจรจาต่อรองค่าเช่าส าหรับสัญญาที่ต่ออายุใหม่อีกครั้ง 

 2) เมื่อสัญญาเช่าหมดลงในปี 2561 บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด ได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า โดยจะต้อง
แจ้งกับผู้ให้เช่าก่อนสัญญาจะครบก าหนดเป็นเวลา 1 เดือน โดยจะต้องเจรจาต่อรองค่าเช่าส าหรับสัญญาที่ต่ออายุใหม่
อีกครั้ง 

 3) เมื่อสัญญาเช่าหมดลงในปี 2570 บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด ได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า โดยจะต้อง
แจ้งกับผู้ให้เช่าก่อนสัญญาจะครบก าหนดเป็นเวลา 1 เดือน โดยจะต้องเจรจาต่อรองค่าเช่าส าหรับสัญญาที่ต่ออายุใหม่
อีกครั้ง  

 

ใบอนุญาตที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

ใบอนุญาต 
หน่วยงานท่ีเป็น 

ผู้อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื่อนไข 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                 
สถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ จ ากัด (มหาชน) มีอายุถึง ธ.ค. 2561 
โดยมี ต่ออายุประมาณ 

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ วัฒนา ทุกๆ 2 ป ี
เป็นผู้ด าเนินการ  

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                  
สถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2561 
โดยมี ต่ออายุประมาณ 

นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ ทุกๆ 2 ป ี
และนายศักดา ต้ังจิตวัฒนากร  

เป็นผู้ด าเนินการ  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   31 แบบ 56-1 
   

ใบอนุญาต 
หน่วยงานท่ีเป็น 

ผู้อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื่อนไข 

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสขุ 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2561 
โดยมี ต่ออายุประมาณ 

ร.ศ. ดร. นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ทุกๆ 2 ป ี
เป็นผู้ด าเนินการ  

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                      
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสขุ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวฒัน์ จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2561 
โดยมี ต่ออายุประมาณ 

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ทุกๆ 2 ป ี
เป็นผู้ด าเนินการ  

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                      
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสขุ 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2561 
โดยมี  ต่ออายุประมาณ 

นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ  ทุกๆ 2 ป ี
และนายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล  

เป็นผู้ด าเนินการ  
ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยมี  ต่ออายุประมาณ 
นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม  ทุกๆ 2 ป ี

เป็นผู้ด าเนินการ  

วิชัยเวชสหคลินิก 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                      
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสขุ 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2567 
โดยมี ต่ออายุประมาณ 

นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ  ทุกๆ 2 ป ี
และนายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล  

เป็นผู้ด าเนินการ  
ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2561 

โดยมี ต่ออายุประมาณ 
นพ. มานัส จินตนานุรักษ์  ทุกๆ 2 ป ี

เป็นผู้ด าเนินการ  

ศรีวิชัยคลินิกเวชกรรม (30 บาท) 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ                      
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสขุ 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2564 
ต่ออายุประมาณทุกๆ 

2 ป ี
โดยมี 

นางนงโพธ สุทธิกุล 
และนายถนอมชัย คู่ทวีธรรม 

เป็นผู้ด าเนินการ 
ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด มีอายุถึง ธ.ค. 2562 

ต่ออายุประมาณทุกๆ 
2 ป ี

โดยมี 
นพ. สมภพ ธีระตระกูลชัย 

  เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   32 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ใบอนุญาต 
หน่วยงานท่ีเป็น 

ผู้อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื่อนไข 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 

ใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 
โดยมี 

ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ 
เป็นผู้ด าเนินการ 

 

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลออกโดยกรมสนับสนุนบริกา รสุขภาพ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล หากผู้ขอ
อนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นนิติบุคคล ดังในกรณีของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล การขออนุญาต
จะต้องมีการระบุชื่อของผู้แทนของนิติบุคคลในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และระบุผู้ด าเนินการในใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาล ทั้งน้ี ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสามารถเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการสถานพยาบาลได้โดยการจัดหาบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติตามก าหนด และย่ืนค าขอและหลักฐานตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

นโยบายลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มโรงพยาบาลมีนโยบายลูกหน้ีการค้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะของลูกค้า คือ 

1.  ลูกค้าคู่สัญญาและบริษัทประกัน มีการก าหนดระยะเวลาเก็บหน้ี 60 วัน 
2.  ลูกค้าภาครัฐและกองทุนทดแทน ยกเว้นโครงการประกันสังคม มีการก าหนดระยะเวลาเก็บหน้ี 120 วัน 
3.  ลูกค้าประกันสังคมและลูกค้าท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง มีการก าหนดระยะเวลาเก็บหน้ี 180 วัน 
ส าหรับการคิดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ัน จะพิจารณาจากลูกหน้ีที่มีอายุเกิน 1 ปีนับจากวันที่เกินก าหนดช าระ โดยจะมี

การวิเคราะห์ในแต่ละรายการว่ามีโอกาสที่หน้ีจะสูญหรือไม่ จากน้ันจึงท าการบันทึกลงบัญชีต่อไป ส่วนการตัดหน้ีสูญน้ัน ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีการเงินจะด าเนินการติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แล้วจึงแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี หากไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน (CFO) จะเสนอต่อ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เพ่ือขออนุมัติตัดจ าหน่ายจากบัญชีลูกหน้ีต่อไป 

เคร่ืองหมายการค้า 

กลุ่ ม โร งพยาบาลด า เนินการจดทะเบี ยนตราโล โก้ กั บก รมทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญ า กระทรวงพ าณิ ช ย์                               
โดยโลโก้ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้ย่ืนขอจดทะเบียนต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2554 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธี
ราคาทุน 159.53 ล้านบาท)  บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 108.50 ล้านบาท) และ บริษัท โรงเรียน
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อย
ตามวิธีราคาทุนรวม จ านวน 268.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558  ประมาณร้อยละ  22.21 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธี
ราคาทุน 159.53 ล้านบาท)  บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 108.50 ล้านบาท)  บริษัท โรงเรียนศรี
วิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) และ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคจ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธี
ราคาทุน 142.87 ล้านบาท)  ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จ านวน 411.00 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ประมาณร้อยละ  30.09 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   33 แบบ 56-1 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธี
ราคาทุน 159.53 ล้านบาท)  บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 108.50 ล้านบาท)  บริษัท โรงเรียนศรี
วิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) และ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคจ ากัด (มูลค่ารวมตามวิธี
ราคาทุน 142.87 ล้านบาท)  ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จ านวน 411.00 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ประมาณร้อยละ  30.50 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล โดยจะพิจารณาเข้าร่วม
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้มีอ านาจควบคุมดูแลในการบริหารงานและก าหนดนโยบายโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็น
ตัวแทนในบริษัทย่อยในจ านวนมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และหากบริษัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจที่กระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทย่อยจะต้องมาขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน โดยองค์ประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุนน้ันจะข้ึนอยู่กับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ, ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม, ความพร้อมของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจที่เอื้ออ านวย
ด้วย ท้ังน้ี การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการ
ในข้ันตอนต่อไป 

นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในบริษัทร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการ
สร้างผลก าไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ หรืออาจเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ 
(Synergy) หรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับบริษัทฯ ซึ่งช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯให้มี
ความครบวงจรมากข้ึน โดยการลงทุนในบริษัทร่วมน้ัน บริษัทฯ มีความต้องการที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัท
ดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท ทั้งน้ี ตัวแทนของบริษัทฯอาจ
เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   34 ข้อพิพาททางกฏหมาย 
   

55..  ข้อพิพาททางกฎหมายข้อพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   35 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
   

66..  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืนข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน  

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
   อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

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

โทรศัพท ์    (+662) 441-7899   และสายด่วน 1792 
โทรสำร     (+662) 431-1404 
Website     www.vichaivej.com  
Email     bod@vichaivej.com 
จ ำนวนเตียง    200  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท    0107554000062 
วันจดทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัด  1 มีนาคม 2554 
วันที่เริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย ์  9 พฤษภาคม 2555 

 ทุนจดทะเบียน    570,666,666     บาท    
 ทุนช ำระแลว้    570,665,433     บาท          
 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน     570,665,433   หุ้น       
 มูลค่ำที่ตรำไว ้    หุ้นละ     1      บาท 
 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย   

บริษัท สำยวิชัยพฒันำ จ ำกัด ( บริษัทย่อย ) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 

สถำนที่ต้ัง    456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท ์    (+662) 441-6999 
โทรสำร     (+662) 421-1784 
Website     www.vichaivej.com 
Email     nongkhaem@vichaivej.com 
จ ำนวนเตียง    172  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท    0105530047130 
ทุนจดทะเบียน    150, 000,000   บาท 
ทุนช ำระแลว้    150, 000,000   บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน    30,000,000 หุ้น         
มูลค่ำที่ตรำไว ้    หุ้นละ      5        บาท 
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ ถือหุ้น  99.43% 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   36 แบบ 56-1  
 

บริษัท ศรีสำครเวชววิัฒน์ จ ำกัด ( บริษัทย่อย ) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

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

โทรศัพท ์    (+6634) 410-700-6 
โทรสำร     (+6634) 410-710 
Website     www.vichaivej.com 
Email     samutsakhon@vichaivej.com 
จ ำนวนเตียง    120  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท    0105537019778 
ทุนจดทะเบียน    99,200,000   บาท 
ทุนช ำระแลว้    99,200,000   บาท                
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน    19,840,000   หุ้น   

 มูลค่ำที่ตรำไว ้    หุ้นละ      5    บาท 
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ ถือหุ้น  99.56% 

 
บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ ำกัด ( บริษัทย่อย ) 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช  
     สามแยกไฟฉาย 
สถำนที่ต้ัง    240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย  

      กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท ์    (+662) 412-0055-60 
โทรสำร     (+662) 412-7581-2 
Website     www.vichaivej.com 
Email     yeakfaichai@vichaivej.com 
จ ำนวนเตียง    59  เตียง 
เลขทะเบียนบริษัท    0105525008687 
ทุนจดทะเบียน    9,000,000   บาท 
ทุนช ำระแลว้    9,000,000   บาท                
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน    90,000   หุ้น   

 มูลค่ำที่ตรำไว ้    หุ้นละ      100    บาท 
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ ถือหุ้น  99.99% 

 

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอำชวีศึกษำ จ ำกัด( บริษัทย่อย ) 

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

จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
โทรศัพท ์    (+662) 431-0070 ต่อ 1703 
โทรสำร     (+662) 431-1404 
Website     www.srivichai.ac.th  
Email     teacher@srivichai.ac.th 
เลขทะเบียนบริษัท    0745553005535 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1 ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ    หน้าที่   37 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
   

ทุนจดทะเบียน    100,000  บาท 
 ทุนช ำระแลว้    100,000   บาท     
 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน    20,000    หุ้น   
 มูลค่ำที่ตรำไว ้    หุ้นละ     5     บาท 

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ ถือหุ้น  99.98% 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

บริษัท มหำนครแม่สอดเวชกำร จ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ    ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนคร   
      แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 

สถำนที่ต้ัง    222 หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จ ำนวนเตียง    59  เตียง 
โทรศัพท ์    (+6655) 518-200   
โทรสำร     (+6655) 518-205 
Website     www.nakornmaesot.com  
Email     nakornmaesod@gmail.com 
เลขทะเบียนบริษัท    0105556060761 
ทุนจดทะเบียน    405,000,000 บาท 

 ทุนช ำระแลว้    405,000,000 บาท      
 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ    จ านวน  81,000,000   หุ้น   
 มูลค่ำที่ตรำไว ้    หุ้นละ     5     บาท 

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ ถือหุ้น  10% 
 
 
ข้อมูลอ้ำงอิงอื่น 
 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
      โทรศัพท ์ 0 2009-9000  
      โทรสาร 0 2009-9991 
 
ผู้สอบบัญช ี     บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
      ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
      คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
      โทรศัพท ์02-264-9090 
      โทรสาร  02-264-0789-90  
 
6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

 -ไม่มี- 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   38 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

77..  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

ทุนจดทะเบียน  : 570,666,666 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 570,666,666 หุ้น  
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน 

: 
 
: 

570,665,433 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 570,665,433 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)   

7.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น  

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  29 ธันวาคม 2560  

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 29 ธันวำคม 2560 ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละ 
ของทุน

ช ำระแล้ว 
จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละของ
ทุนช ำระ

แล้ว 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

1.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 123,608,106 21.66 123,608,106 21.66 - - 

2.พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล 116,000,000 20.33 116,000,000 20.33 - - 

3.บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด 114,240,000 20.02 114,240,000 20.02 - - 

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

5.นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล 12,000,200 2.10 5,160,000 0.90 6,840,200 57.00 

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

7.น.ส.ศราวดี วิชญาโนทัย 6,000,000 1.05 5,922,400 1.04 77,600 1.29 

8.นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ 5,180,000 0.91 5,340,000 0.94 (160,000) (3.09) 

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

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

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

กำรกระจำยกำรถือครองหุ้นจ ำแนกตำมประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล    
สัญชาติไทย 7 11,8568,856 20.78 
สัญต่างด้าว 1 1,300,000 0.23 
รวมนิติบุคคล 8 119,868,856 21.01 

บุคคลธรรมดำ    
สัญชาติไทย 3,072 450,718,311 78.98 
สัญต่างด้าว 2 78,266 0.01 
รวมบุคคลธรรมดำ 3,074 450,796,577 78.99 

รวมท้ังสิ้น 3,082 570,665,433 100 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   39 แบบ 56-1 
   

กำรกระจำยกำรถือครองหุ้นจ ำแนกตำมอัตรำส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล    
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 2 117,139,000 20.53 
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 5 2,729,843 0.48 
ถือหุ้นต่ ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 1 13 0.00 
รวมนิติบุคคล 8 119,868,856 21.01 

บุคคลธรรมดำ    
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 16 336,443,293 58.95 
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 2,561 114,336,896 20.04 
ถือหุ้นต่ ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 497 16}388 0.00 
รวมบุคคลธรรมดำ 3,074 450,796,577 78.99 

รวมท้ังสิ้น 3,082 570,665,433 100 

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกในปี 2560 ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  29 ธันวาคม 2560  

รำยชื่อผู้ถือห้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทุนช ำระแล้ว 

1. กลุ่มวนดุรงค์วรรณ 284,248,083 49.81 
 พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 123,608,106 21.66 
 พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล 116,000,000 20.33 
 น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ 28,000,000 4.91 
 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 4,792,320 0.84 
 นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 3,940,107 0.69 
 นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล 3,940,106 0.69 
 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 3,841,624 0.67 
 น.ส.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ 68,266 0.01 
 นายวิชา วนดุรงค์วรรณ 57,482 0.01 
 นายสมศักด์ิ โอภาเจริญสุข 72 0.00001 

2. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ำกัด 114,240,000 20.02 
3. กลุ่มเบญจกุล 14,783,200 2.59 

 นายคเชนทร์ เบญจกุล 10,608,000 1.86 
 น.ส.ณัฐวิภา เบญจกุล 3,505,200 0.61 
 นางสิวินีย์ เบญจกุล 440,000 0.08 
 นางพานี เบญจกุล 130,000 0.02 
 นายนครินทร์ เบญจกุล 100,000 0.02 

4. นำยวิชิต ชินวงศ์วรกุล 12,000,200 2.10 
5. กลุ่มหวังธีระประเสริฐ 6,768,000 1.19 

 นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ 5,180,000 0.91 
 น.ส.รุจิรา หวังธีระประเสริฐ 1,180,000 0.21 
 นายสิทธิชัย หวังธีระประเสริฐ 220,000 0.04 
 นายธนพล หวังธีระประเสริฐ 160,000 0.03 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   40 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

รำยชื่อผู้ถือห้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทุนช ำระแล้ว 

 นางวรรณี หวังธีระประเสริฐ 24,000 0.004 
 น.ส.พิชชาพร หวังธีระประเสริฐ 4,000 0.001 

6. น.ส.ศรำวดี วิชญำโนทัย 6,000,000 1.05 
7. น.ว.สวคนธ์ เมฆำสวัสด์ิ 4,760,953 0.83 
8. นำยคณิศร  อุ่นแสงจันทร์ 3,664,207 0.64 
9. กลุ่มอนันต์โรจน์วงศ์ 3,632,033 0.64 

 นายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์ 3,317,033 0.58 
 สุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์ 150,000 0.03 
 วันชัย อนันต์โรจน์วงศ์ 75,000 0.01 
 สุกัลยา อนันต์โรจน์วงศ์ 60,000 0.01 
 จิรภา อนันต์โรจน์วงศ์ 20,000 0.004 
 ฉัตร อนันต์โรจน์วงศ์ 10,000 0.002 

10. กลุ่มจตุรพิธพร 3,394,137 0.60 
 นายสุชาติ จตุรพิธพร 3,285,437 0.58 
 นายจุลวัจ จตุรพิธพร 108,700 0.02 

รวม 453,490,813 79.47 
11.ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ 117,174,620 20.53 

รวมท้ังสิ้น 570,665,433 100.00 

หมำยเหตุ:  ที่มา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  
กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร (ตามค านิยามของ ก.ล.ต.)     

รำยชื่อ กำรถือครอง 29 ธ.ค. 2560 ซื้อระหว่ำงปี ขำยระหว่ำงปี 30 ธ.ค. 2559 
รศ.ดร.นพ.วชิัย วนดุรงค์วรรณ  
(เป็นสามีของผศ.พญ.สายสุณี) 

ทางตรง 
4,792,320 - - 4,792,320 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 
(เป็นภรรยาของรศ.ดร.นพ.วิชัย) 

ทางตรง 
3,841,624 - - 3,841,624 

นายวิระ  มาวิจักขณ์ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ศ.(วุฒคิุณ)ดร.นพ.พรเทพ  
ศิริวนารังสรรค ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

1,828,571 
- 

- 
- 

- 
- 

1,828,571 
- 

นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นายทินวรรธน์  มหธราดล 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   41 แบบ 56-1 
   

รำยชื่อ กำรถือครอง 29 ธ.ค. 2560 ซื้อระหว่ำงปี ขำยระหว่ำงปี 30 ธ.ค. 2559 
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

3,940,107 
12,360,8106 

- 
- 

- 
- 

3,940,107 
123,608,106 

นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

3,940,106 
116,000,000 

- 
- 

- 
- 

3,940,106 
116,000,000 

ดร.ศักดา  ต้ังจิตวัฒนากร 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

1,720,416 
13,500 

- 
- 

- 
- 

1,720,416 
13,500 

นางสาวนิชาภา เรือนทองดี 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ทางตรง 
ทางอ้อม 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม  259,684,750 - - 259,684,750 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามค า
นิยามของ ก.ล.ต.) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันจ านวน 259,684,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.51 ของหุ้นที่ช าระ
แล้วของบริษัทฯ  

หมายเหตุ:  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย 
 
7.3 หลักทรัพย์อื่น         
 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่น
แนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด คิดเป็นเงิน 40.50 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน  
 เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด ได้มีการเพ่ิมทุกจดทะเบียนบริษัทอีก 135 ล้านบาท 
เป็น 405 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนของถือครองหุ้นของบริษัทฯ เหลือเพียงร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มหานครแม่สอดเวช
การ จ ากัด 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 

 1.) ชื่อบริษัท :   บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด 
 2.) การประกอบธุรกิจ :   โรงพยาบาลเอกชน 
 3.) ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว :  405 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 81,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
 4.) ท่ีต้ังส านักงานแห่งใหญ่ :   222 หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหัก
ส ารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูก
น าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   42 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยทั้งสี่ของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงิน
สด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทย่อยทั้งสามผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย 

สถิติกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ 

ปี 2559 2558 2557 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.16 0.15 0.15 

จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.11 0.10 0.0941 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 67.97 67.66 62.02 
 
หมายเหตุ :  1) ปันผล ปี 2557 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจ าปี    

    2) ใช้ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการในการค านวณ  
    3) การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) 

และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2561  
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   43 โครงสร้างการจัดการ 
 

88..  โครงสร้างการจัดการโครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยโครงสร้าง
การบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 6 ท่าน โดยในจ านวนน้ี 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 6 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และสามารถใช้ดุลยพินิจ
อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความช านาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยกรรมการมีความ
เชียวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี กฏหมาย การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ และการแพทย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปน้ี  

รายชื่อ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทฯ 

และกรรมการชุดยอ่ย ณ 31 ธันวาคม 2560 
วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบรษิัทฯ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
1.นายวิระ มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ระธาน ค ณ ะกรรม การส รรห าแล ะ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คร้ังที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 
คร้ังที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 
คร้ังที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน  

2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คร้ังที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 
คร้ังที่ 2 : 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 
คร้ังที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน 

3.นายวิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คร้ังที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 
คร้ังที่ 2 : 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 
คร้ังที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน 

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

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2559 – 29 เมษายน 2560 
คร้ังที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน 

5.นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล กรรมการ คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน คร้ังที่ 1 : 17 ตุลาคม 2557 – 29 เมษายน 2560 
คร้ังที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน 

6.นายทินวรรธน์  มหธราดล กรรมการ คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน คร้ังที่ 1 : 17 ตุลาคม 2557 – 29 เมษายน 2560 
คร้ังที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธาน
กรรมการ 

 คร้ังที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 
คร้ังที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 
คร้ังที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน 

8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธาน 
กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คร้ังที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 
คร้ังที่ 2 : 25 เมษายน 2557– 29 เมษายน 2560 
คร้ังที่ 3 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน 

9.นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา กรรมการ รองประธานจ้าหน้าที่บริหาร คร้ังที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 
คร้ังที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 
คร้ังที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   44 แบบ 56-1 
 

รายชื่อ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทฯ 

และกรรมการชุดยอ่ย ณ 31 ธันวาคม 2560 
วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบรษิัทฯ 

10.นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณ ะกรรมการสรรห าและพิ จ ารณ า
ค่าตอบแทน 
ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและ
การลงทุน 

คร้ังที่ 1 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 
คร้ังที่ 2 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน 

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณ ะกรรมการสรรห าและพิ จ ารณ า
ค่าตอบแทน 
คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

คร้ังที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 
คร้ังที่ 2 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 
คร้ังที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน 

12.นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล กรรมการ คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน คร้ังที่ 1 : 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน 

 

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ข้อบังคับบริษัทฯ  ข้อที่ 14 ก าหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหน่ึงเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อยห้า (5) คน  สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทจะก าหนดเป็นครั้งคราวทั้งน้ีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

8.1.2 การแต่งต้ังกรรมการ 

กรรมการน้ันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
1  ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกต้ัง 
2  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

กรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
3  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ใน

กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก  
เพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

4 ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนให้น้ันอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

8.1.3 การถอดถอน และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

1  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง
ไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

2  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(5)  ศาลมีค าสั่งให้ออก 

3 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   45 โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1.4 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ  นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ  นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อร่วมกับ      
นายพงษ์ศักด์ิ วัฒนา  รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ     
นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท 

ข้อจ ากัดอ านาจ - ไม่มี- 

8.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

8.1.6 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านนโยบาย และการ
บริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน 

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมี

บทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุม 
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบและตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ 
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 

8.1.7 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ดังน้ี 

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯและบริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เรื่องที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอื่นๆก าหนด เป็นต้น 

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระส าคัญ ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณการลงทุนใน
โครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ าปี โครงสร้างการบริหาร อ านาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ การท า
ธุรกรรมหรือการกระท าใดๆอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หน้ีสิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก าหนด 

3. ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
4. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   46 แบบ 56-1 
 

5. พิจารณาแต่งต้ังและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปน้ี 
 จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งต้ังข้ึน 

6. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย อย่างเป็นธรรม 

7. จัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อ
สัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 

8. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะท าให้สามารถ
ปฏิบัติตามอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

9. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯและ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัด ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 

10. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการที่มีอ านาจเซ็นผูกพันบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ 
11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
ที่มีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

12. อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ีจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งน้ีก าหนดให้
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องน้ัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

12.1 เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
12.2 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

13. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได้ ท้ังน้ี การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใด 
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จ านวน 6 ท่าน ดังน้ี 

ล าดับ  รายชื่อ          ต าแหน่ง 

1. ผศ.พญ.สายสุณี      วนดุรงค์วรรณ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นพ.พงษ์ศักด์ิ          วัฒนา   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นพ.มงคล               วณิชภักดีเดชา  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. น.ส.วิลาวรรณ    วนดุรงค์วรรณ   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
5. ดร.ศักดา               ต้ังจิตวัฒนากร  รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ  

        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน  
6. น.ส.นิชาภา           เรือนทองดี  ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1)  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
  

แบบ 56-1  ส่วนที่  2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ    หน้าที่  47        โครงสร้างการจัดการ 
 

8.3   โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   48 แบบ 56-1 
 

8.4 เลขานุการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ัง ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ  ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ  ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 
เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการและ
ผู้บริหารต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งการท าหน้าท่ีจัดท าและเก็บรักษาเอกสารที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ (แบบ 56-2) และการเก็บ
รักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประวัติโดยย่อ ดังน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ  

วุฒิการศึกษา  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์  
 นิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการท างาน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและปฎิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขานุการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 
 เลขานุการบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
 เลขานุการบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 
 กรรมการบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด  

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Company Reporting Program (CRP) 2/2011 
 Company Secretary Program (CSP) 41/2011 
 Effective Minute Taking (EMT) 20/2011 
 Board Reporting Program (BRP) 9/2012 
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 
 Director Certification Program (DCP) 185/2014 
 Corporate Governance for Executives (CGE) 3/2015 
 Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) 32/2016 
 Advances for Corporate Secretaries 2/2017 

8.5  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ก ) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ   
ที่ประชุมส ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   49 โครงสร้างการจัดการ 
 

ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี  2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออ านาจให้ประธาน
กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ และในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเบี้ย
ประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังน้ี 

กรรมการ 

ค่าตอบแทน ปี 2560 (บาท) 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะท างาน
วางแผน

การเงินและ
การลงทุน 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประเมิน 
CEO 

กรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการ 
รวม 

คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   
1.นายวิระ มาวจิักขณ์   117,000     144,000                -           12,000     12,000               -      285,000  
2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ   108,000       99,000                 -             9,000              -                  -      216,000  
3.นายวิสุทธิ์ มนตริวัต   108,000        90,000                 -             9,000       9,000        12,000   228,000  
4.ศ.(วุฒคิุณ)ดร.นพ.พรเทพ 
   ศิริวนารังสรรค ์

 117,000      108,000                -                   -                -                 -      225,000  

5.น.ส.นพพร  ติรวัฒนกุล   117,000                -         108,000                 -                -                  -      225,000  
6.นายทินวรรธน์  มหธราดล   117,000                -         108,000                 -                -                 -      225,000  

คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   

7.รศ.ดร.นพ.วชิัย วนดุรงค์วรรณ   156,000                -                  -                   -                -                  -      156,000  
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ   130,000                -                   -             7,000              -                 -      137,000  
9.นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา     91,000                -                   -                   -                -                 -       91,000  
10.น.ส.วิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ     91,000                -         144,000           7,000       7,000                -      249,000  

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

วงเงิน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
1. คณะกรรมการบริษัท 
          ประธานกรรมการบริษัท      
          รองประธานกรรมการบริษัท  
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
          เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
รายเดือน (เฉพาะกรรมการ) 

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

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

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
          ประธาน 
          กรรมการ 

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

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

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
          ประธาน 
          รองประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

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

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

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

4. คณะท างานวางแผนและการลงทุน 
          ประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

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

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

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

5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
          ประธาน 

 
12,000 บาท/ครั้ง 

 
- 

 
- 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   50 แบบ 56-1 
 

กรรมการ 

ค่าตอบแทน ปี 2560 (บาท) 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะท างาน
วางแผน

การเงินและ
การลงทุน 

กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประเมิน 
CEO 

กรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการ 
รวม 

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา     91,000                -          70,000           7,000              -                  -      168,000  
12.นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล     91,000                -           70,000                 -                -                  -      161,000  
รวม 1,334,000     441,000     500,000         51,000    28,000       12,000  2,366,000  

นอกจากค่าเบี้ยประชุมตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุมที่แสดงในตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการจ่ายค่าตอบแทนราย
เดือนให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 10,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 720,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วในจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี  

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่าน้ัน)  

ในปี  2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารอง เลี้ยงชีพ และ
ค่าตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.) ของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 
ท่าน เป็นเงินจ านวนรวมกันทั้งสิ้น 30,833,220 บาท (โดยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 

ในปี  2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 
ท่าน เป็นเงินจ านวนรวมกันทั้งสิ้น 28,744,887 บาท (โดยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และค่าตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  

8.5.2  ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษาพยาบาลและตัดชุดสูทให้แก่ผู้บริหาร 

8.5.3  การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร      

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการอย่างเป็นธรรม  และเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มี
ขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันส าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงน้ัน  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก าหนดไว้ส าหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ  โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

 
8.6 การประชุมคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ได้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตลอดปี  โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน  เพ่ือให้
กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้า  และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง  โดยในการ
ประชุมจะมีการก าหนดวาระการประชุมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า  และมีวาระสืบเน่ือง  เพ่ือติดตามงานที่ได้รับมอบหมายไว้  ซึ่ง
เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ  เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   51 โครงสร้างการจัดการ 
 

     ทั้งน้ี การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะท างาน
วางแผนและการ

ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล

กิจการ 
ประเมิน CEO 

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

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

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงคว์รรณ 13/13 15/15 2/2 2/2 - - - - - - - -   

นายวิระ มาวิจักขณ ์ 13/13 14/15 2/2 2/2 12/12 11/12 - - - - - - 1/1 1/1 

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 12/13 15/15 2/2 2/2 11/12 12/12 - - - - - -   

นายวิสุทธิ ์มนตริวตั 12/13 14/15 2/2 2/2 11/12 11/12 - - - - 2/2 - 1/1 1/1 

ศ.(วุฒคิุณ)ดร.นพ.พรเทพ  
   ศิริวนารงัสรรค ์

13/13 13/13 - - 12/12 10/12 - - - - - -   

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 13/13 14/15 - - - - - - - - - -   

น.ส.วิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ 13/13 14/15 2/2 2/2 - - 12/12 10/10 20/20 21/22 - - 1/1 1/1 

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

นายทินวรรธน์  มหธราดล 13/13 14/15 - - - - 12/12 10/10 - - - -   

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 13/13 13/15 2/2 2/2 - - 10/12 8/10 - - - -   

นายพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล 13/13 9/9 - - - - 10/12 9/10 - - - -   

หมายเหตุ : 1. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

 2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  

 3.นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2559 โดยเข้าร่วมประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  

 4. คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จึงท าให้ใน
ปี 2559 ยังไม่มีการประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 5. ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 11 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง และ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง 

 

8.7 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย) 
จ านวน  2,455  คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ      

จ านวนบุคลากร 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 
รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 
รพ. วิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร 

รพ. วิชัยเวช แยก
ไฟฉาย รวม 

 แพทย์ประจ า 37 15 17 10 79 

 แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์นอกเวลา 152 143 73 132 503 

 ทันตแพทย์ 2 0 1 1 4 
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   52 แบบ 56-1 
 

จ านวนบุคลากร 
รพ. วิชัยเวชฯ 

อ้อมน้อย 
รพ. วิชัยเวชฯ 

หนองแขม 
รพ. วิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร 

รพ. วิชัยเวช แยก
ไฟฉาย รวม 

ทันตแพทย์นอกเวลา 1 11 2 5 19 
 พยาบาลประจ า 124 100 57 23 286 

 พยาบาลนอกเวลา  15 6 24 13 58 

 ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 83 39 41 13 176 

 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 71 44 38 24 177 

 เภสัชกร 12 10 4 3 29 

 นักรังสีเทคนิค 4 3 3 1 11 

 นักกายภาพ 4 4 3 3 14 

 เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 11 8 10 4 33 

พนักงานทั่วไป 375 253 261 116 1,005 

พนักงานทั่วไป (Part time) 46 0 0 0 46 
รวม 937 626 534 348 2,455 

8.7.1 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น จ านวน 2,455 คน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น จ านวน 2,030 คน 

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

8.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการมีการก าหนดโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัท
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังน้ี 

 ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทได้ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่าง
เหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพ่ือรักษาและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากน้ัน บริษัทได้
ก าหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปีโดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เพ่ือจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีน้ันๆ 

 ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนเพ่ือรักษาและสร้างแรงจูงใจ
พนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะ
ยาว เช่น แนวทางการข้ึนค่าจ้างประจ าปี เงินค่าครองชีพ เงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น 

บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ท้ังทางด้าน 
เศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ 
ทุกๆ ปีและการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล 
พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจ าปี 
และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยังได้รับ
เงินช่วยเหลือส าหรับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจ าปี การลาคลอดบุตร หรือเงิน
ช่วยเหลืองานบวช เป็นต้น ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯและ
บริษัทย่อย เท่ากับ 618,097,165.83 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   53 โครงสร้างการจัดการ 
 

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ณ 31 ธันวาคม 2560               หน่วย: บาท 

เงินเดือนค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 253,091,326.85 
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 159,270,237.51 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 142,675,308.73 
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 62,704,447.74 
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 355,845.00 

รวม 618,097,165.83 
 

8.7.3 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 
กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน และเพ่ือ
จูงใจให้พนักงานท างานกับบริษัทฯและบริษัทย่อยในระยะยาว  อน่ึง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด เป็นบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จ ากัด โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม แต่งต้ัง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด ให้บริหาร
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน 

8.7.4 ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษาพยาบาลและตัดเครื่องแบบและชุด
สูทให้แก่พนักงาน 

8.7.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้ท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ันในการจัดฝึกอบรมยังให้ความส าคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับ
ในแต่ละฝ่าย และจะค านึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตราฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี   โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย์ 

ทั้งน้ี  จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2560 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

 

 
8.7.6 การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท างาน 

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ท้ังสุขอนามัย 
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดย 
บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

ปี ชั่วโมง/คน/ปี 
2558 22.17 
2559 20.72 
2560 21.66 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   54 แบบ 56-1 
 

ในปี 2560 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ส าคัญ เช่น การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน เพ่ือป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่ผู้ป่วย บุคลากรผู้รั บบริการและ
สิ่งแวดล้อมมให้ปลอดภัย เป็นต้น  และก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานตามที่กฎหมายก าหนด 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ คือ ลด
การใช้พลังงาน การบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  

แนวทางการปฏิบัติ 

 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการท างานอย่างจริงจังให้แก่พนักงาน
ทุกคน  รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน   เพ่ือความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และให้ตระหนัก
ในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่างๆเช่น การอบรมเรื่องการจัดการขยะติด
เชื้อในโรงพยาบาล 

 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน  เพ่ือความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน 
เพ่ือป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า 

ทั้งน้ี  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงานบริษัทและ
บริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ปี ร้อยละ 
2558 2.95 
2559 1.86 
2560 0.75 

 8.7.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจ านวน 2,455 คน และที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่
มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   55  การก ากับดูแลกิจการ 
   

99..  การก ากับดูแลกิจการการก ากับดูแลกิจการ  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน และมีกำรทบทวนเป็นระยะ โดยมี
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ที่ช่วยก ำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีธรรมำภิบำลและมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน รวมถึงดูแลเรื่องนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่น จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัทฯ มีกำรปรับปรุงครั้งล่ำสุดในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติที่
เก่ียวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เน้ือหำให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ส ำคั  และบริษัทฯ ได้ท ำกำรเผยแพร่นโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร และแนวปฏิบัติผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเปิด
โอกำสให้ผู้สนใจสำมำรถศึกษำและดำวน์โหลดได้ โดยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก 
ดังน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ในปี 2560  บริษัทฯ  ได้รับผลกำรประเมินในโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังน้ี 

 ผลกำรประเมินรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ จดทะเบียนไทย ประจ ำปี 2560 ตำมโครงกำรส ำรวจ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน  (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 – CGR) โดย
บริษัทฯ ได้รับคะแนน 89 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Very Good (4 ดำว) ซึ่งมำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ท ำ
กำรส ำรวจทั้งหมดในปี 2560 จ ำนวน 620 บริษัท โดยบริษัทได้คะแนนในหมวดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน กำรค ำนึงถึงบทบำท ของผู้มีส่วนได้เสีย และกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  อยู่ในเกณฑ์“ดีเลิศ” หมวดควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร ได้คะแนนในเกณฑ์ “ดีมำก” นอกจำกน้ันบริษัทฯ เป็น 1 ใน 47 ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัท
จดทะเบียนที่มีมูลค่ำทำงกำรตลำดสูงกว่ำ 3,000 – 9,999 ล้ำนบำท จำกผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 
2560 

 ผลกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมั ประจ ำปี 2560 (Annual General 
Meeting –AGM) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมำคม
บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2560  ด้วย
คะแนน 100 คะแนนเต็ม  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะท ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน และ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือกลั่นกรองและ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เฉพำะเรื่องและให้เป็นไปตำม
กฎระเบียบและข้อบังคับของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก ำหนด และเป็นกรรมกำรอิสระทั้ง
คณะ โดยอย่ำงน้อย 1 คน ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน เพ่ือท ำหน้ำที่สอบ
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การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   56  แบบ 56-1 
 

ทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน และรำยงำนควำม
เหมำะสมของผู้สอบบั ชี รวมทั้ง กำรพิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งต้ัง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จ ำนวน 4 
คน ดังน้ี 

1. นำยวิระ                        มำวิจักขณ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสุรินทร์            เปรมอมรกิจ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยวิสุทธ์ิ            มนตริวัต กรรมกำรตรวจสอบ 
4. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ   ศิริวนำรังสรรค ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมี นำยวิสุทธ์ิ มนตริวัต นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และ นำงนำรี เพชรด ำ เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตำมวำระ ตำมข้อบังคับของ  บริษัทฯ ซึ่ง
อำจจะได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ ำนำจ 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  รวมทั้ง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดังน้ี 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดย
ประสำนงำนกับผู้สอบบั ชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี  

2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งต้ัง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบั ชีของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบั ชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือขอรับกำรแต่งต้ังจำกที่
ประชุมให ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบั ชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละครั้ง 

5. มีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำอิสระหำกมีควำมจ ำเป็น และเห็นว่ำจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

7. ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือสงสัยในรำยกำรหรือกิจกรรมใดต่อไปน้ี ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคั ต่อสถำนะกำรเงินหรือผลประกอบกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือให้มีกำรแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวได้ทันท่วงที 

 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 กำรทุจริต หรือรำยกำรที่ไม่ปกติ หรือกำรบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคั ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯหรือ

บริษัทย่อย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   57  การก ากับดูแลกิจการ 
   

 กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที สมำชิกของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนรำยกำรหรือกิจกรรมดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ ตลำด
หลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. หำกผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ พบเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัยเก่ียวโยงกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลใดๆซึ่งมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมำย และผู้สอบบั ชีได้รำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรโดยไม่ชักช้ำในกำรตรวจสอบเพ่ิมเติมและรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบเบื้องต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผู้สอบบั ชีภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ได้รับรำยงำนจำกผู้สอบบั ชี 

9. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปน้ี 

 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบั ชี 
 ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร (Charter) 
 รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

10. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร  

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขต หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจให้ฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร 
หรือพนักงำนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเก่ียวข้องและ
จ ำเป็น 

ทั้งน้ีในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำม
เอกสำรแนบ 4 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 16 ท่ำน ดังน้ี 
1. ผศ.พ .สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
2. นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนำ กรรมกำรบริหำร/ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
3. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ กรรมกำรบริหำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
4. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมกำรบริหำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
5. นำยศักดำ ต้ังจิตวัฒนำกร กรรมกำรบริหำร /รักษำกำรรองประธำนกรรมกำรบริหำร 
6. นำยพฤทธ์ิ โรจน์มหำมงคล กรรมกำรบริหำร 
7 รศ.นพ.สุชำติ   อำรีมิตร   กรรมกำรบริหำร 
8 พ .สุนีย์ ธีรกำรุณวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 
9 นพ.วัชระ เชื้อปำกน้ ำ กรรมกำรบริหำร 
10. ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สำรเนตร์ ไวคกุล กรรมกำรบริหำร 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
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การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   58  แบบ 56-1 
 

11 นำงสุณีย์ จ้อยจ ำรัส กรรมกำรบริหำร 
12. นำงสำวขวั ยืน สุขสมโภชน์ กรรมกำรบริหำร 
13. คุณพัชรพรรณ   วนดุรงค์วรรณ   กรรมกำรบริหำร 
14. คุณคมฤทธ์ิ   กวินอัครฐิติ   กรรมกำรบริหำร 
15. คุณรุจริัตน์    เกิดรักษ์   กรรมกำรบริหำร 
16. ดร.รัชฎำ ฟองธนกิจ กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1. วำงแผนและก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำน และโครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลัก
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภำพทำงเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขันในตลำด เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ 

2. วำงแผนและก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจกำรบริหำรในสำยงำนต่ำงๆของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี กำรแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และให้น ำ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เพ่ือทรำบต่อไป 

3. ตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ที่ก ำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอ้ือต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมแผน 
5. พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดให ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
6. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคล 
7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

ทั้งน้ีในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรบริหำร ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมที่ได้กล่ำวไว้ในรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร ตำมเอกสำร
แนบ 4 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 6 
คน เป็นกรรมกำรอิสระ 3 คน ดังน้ี 

1. นำยวิระ มำวิจักขณ์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (อิสระ) 
2. ผศ.พ .สำยสุณี วนดุรงค์วรรณ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (อิสระ) 
4. นำยวิสุทธ์ิ มนตริวัต กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (อิสระ) 
5. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
6. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

โดยมี น.ส. เกวลี ไพศำลพยัคฆ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   59  การก ากับดูแลกิจการ 
   

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรสรรหำแล ะพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกระบวนกำรที่ชัดเจน โปร่งใส เหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย ในกำรสรรหำ ถอดถอน หรือเลิกจ้ำง กรรมกำรบริษัทฯ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และที่ปรึกษำ ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของ จ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมกำร น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติแล้วแต่กรณี 

2. พิจำรณำ สรรหำ คัดเลือก และเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทฯ  
กรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และที่ปรึกษำบริษัทฯ  ในกรณีที่มีกำรเพ่ิม หรือต ำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง 
หรือสิ้นสุดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
แล้วแต่กรณี  

3. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติแล้วแต่กรณี 

4. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน 
โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  และคณะกรรมกำรชุดย่อย
ของบริษัทฯ โดยพิจำรณำภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

5. จัดให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคั  และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอโดยประเมินควำมส ำคั ของ
ต ำแหน่ง กำรสรรหำและพัฒนำ เพ่ือให้มีผู้สืบทอดต ำแหน่งที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 

 ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในรำยงำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เอกสำรแนบ 4 

9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 11 คน ดังน้ี 

1.  ดร.วิโรจน์  มำวิจักขณ์  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 
2.  นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ  ประธำนคณะกรรมกำร 
3.  ดร.ศักดำ  ต้ังจิตวัฒนำกร  กรรมกำร 
4.  นำงสำวขนิษฐำ  โปรำณำนนท์  กรรมกำร 
5.  นำงหทัยวัลย์  สุวรรณทวีรักษ์  กรรมกำร 
6.  นำงภควดี       มหำวงศ์ตระกูล  กรรมกำร 
7.  นำงสำวกิจพร    ป้อมสนำม  กรรมกำร 
8.  นำงอั ชลี               สุโภภำค   กรรมกำร 
9. ภ .ประภำพรรณ  เตชธนัง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำงสำวธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   60  แบบ 56-1 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมี
อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนธุรกิจและกำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน รวมถึงควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
และชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

1.  ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนธุรกิจและกำรตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงควำมเสี่ยง
อื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น  เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

2.  ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้  

 3.  พิจำรณำควำมเสี่ยงที่ส ำคั ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีกำรป้องกัน หรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 4.  ดูแล ติดตำม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือลดควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเน่ือง และเหมำะสมกับ
ภำวกำรณ์ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

 5.  ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก ำหนด   

 6.  รำยงำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดควำมเสี่ยง ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ ำ และในกรณีที่มีเรื่องส ำคั ซึ่งกระทบ
ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส ำคั  ซึ่งต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอย่ำงเร็ว 

 7.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในรำยงำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง เอกสำรแนบ 4 

9.2.5  คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะท ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุนประกอบด้วยกรรมกำร 6 คน ดังน้ี 

1.    นำงสำววิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ           ประธำนคณะกรรมกำร  
2.    นำงสำวนพพร  ติรวัฒนกุล           กรรมกำร   
3.    นำยทินวรรธน์  มหธรำดล           กรรมกำร   
4.    นำยแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชำ  กรรมกำร 
5.    นำยพฤทธ์ิ  โรจน์มหำมงคล  กรรมกำร 
6.    ดร.ศักดำ  ต้ังจิตวัฒนำกร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ความรับผิดชอบของคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 
 1.  ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์ทำงกำรเงินและกำรลงทุน 
 2.  วำงแผนทิศทำงในกำรลงทุน 
 3.  จัดหำเงินทุนส ำหรับกำรลงทุนที่เหมำะสม 
 4.  วิเครำะห์และจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน 
 5.  ก ำกับ ดูแล ควบคุม และบริหำรกระแสเงินสดให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัท 
 6.  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนบริษัทมอบหมำย 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   61  การก ากับดูแลกิจการ 
   

ในรอบปี 2560 คณะท ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุนได้ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในรำยงำน
คณะท ำงำนวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุนเอกสำรแนบ 4 

9.2.6  คณะกรรมการกับก าดูแลกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรกับก ำดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำร 6 คน ดังน้ี 

1. นำยวิสุทธ์ิ   มนตริวัต   ประธำนกรรมกำร 
2. ดร.รัชฎำ  ฟองธนกิจ  กรรมกำร 
3. นำงสำวสำยพิณ ไพรสิงห์    กรรมกำร 
4. นำงภควดี มหำวงศ์ตระกูล  กรรมกำร 
5. นำยชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร   กรรมกำร 
6. นำงสำวเกวลี ไพศำลพยัคฆ์  กรรมกำร/เลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกับก าดูแลกิจการ 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) รวมถึงนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่
เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร 
และพนักงำนในทุกระดับ  

2. ก ำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบำย และแนวทำงกำรส่งเสริมให้กรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทปฏิบัติ
หน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate 
Governance Policy) และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดกำรปฏิบัติที่ ดีตำม
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibilities)  

3. พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) นโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) 
และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) อย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยปีละหน่ึง (1) ครั้ง เพ่ือให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ และ
ข้อเสนอแนะขององค์กรภำยใน ที่ท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยตำมท่ีเห็นสมควร  

ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรกับก ำดูแลกิจกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในรำยงำนคณะกรรมกำรกับ
ก ำดูแลกิจกำรเอกสำรแนบ 4 

9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส ำคั ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  ซึ่งได้ก ำหนดไว้ใน
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ในหมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ กล่ำวคือ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรจะต้อง
มีควำมหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนทักษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำ เฉพำะด้ำน และเพศ รวมถึงทักษะที่จ ำเป็นที่ ยังขำดอยู่ใน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยอำจพิจำรณำใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษำหรือฐำนข้อมูลกรรมกำร เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับรำยชื่อ
บุคคลที่เหมำะสมก็จะพิจำรณำน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้รับกำรแต่งต้ังจำกผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนกำรที่โปร่งใส เพ่ือมำเป็นผู้ก ำกับแนวทำงด ำเนินกำรของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ควำมส ำคั กับบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรในกำรชี้แนะทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ กำร
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การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   62  แบบ 56-1 
 

ติดตำมดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร และกำรแสดงควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่ง
สำระส ำคั ส ำหรับแนวปฏิบัติในกำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง มีดังต่อไปน้ี 

9.3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน ก ำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 14. 
โดยมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบั  ัติบริษัทมหำชนจ ำกัด คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มี
ควำมสำมำรถ และต้องมีควำมหลำกหลำยของทักษะ และต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้ง
คณะ และมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เพ่ือให้กรรมกำรที่เป็นอิสระมีจ ำนวนเพียงพอที่จะสำมำรถตรวจสอบถ่วงดุลกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรได้ ซึ่งปัจจุบันจ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีจ ำนวนครบถ้วน
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 6 คน และกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำร จ ำนวน 6 คน โดยในจ ำนวนน้ี ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่สรรหำและคัดเลือกกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด ในกรณีที่ต ำแหน่งว่ำงลง  

นอกจำกน้ัน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรสำมำรถ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในกำรที่กรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถทุ่มเทเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ ส ำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ได้ไม่ควรเกิน 5 บริษัท 

9.3.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด และวิธีสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่หำบุคคลที่เหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ และ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ หรือประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรว่ำงลง หรือทดแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ โดยจะพิจำรณำให้ควำมส ำคั ต่อผู้มีทักษะและประสบกำรณ์ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมพระรำชบั  ัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบั  ัติหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ กฎ
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของบริษัทฯ 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆที่จะเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่ำให้แก่
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทฯ ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศเวลำได้อย่ำง
เต็มที ่

กำรคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสม เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำมคุณสมบัติที่ บริษัทฯ 
ก ำหนดไว้ เพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ โดยจะประกำศเชิ ชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อ
และประวัติบุคคลเข้ำมำยังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก ำหนดสัดส่วนของกำรถือหุ้นข้ันต่ ำ ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมกำร
ล่วงหน้ำ โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละสำม (3) ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่
ก ำหนดปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธ์ิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

จำกน้ันคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะท ำกำรคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำม 
กฎหมำย และหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพ่ือให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวเพ่ือ
ขออนุมัติเลือกต้ังเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชุมส ำมั ผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  
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กรรมกำรน้ันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังตำมหลักเกณฑ์  และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 

(1)  ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกต้ัง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลำย คนเป็น
กรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดก็ได้ 

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีให้
เลือกโดยวิธีจับสลำกเพ่ือให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี 

ในกำรประชุมสำมั ประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) เป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำร
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสำม (1/3) 

ในกรณีที่ต ำแหน่งว่ำงลง เน่ืองจำกเหตุอื่นที่มิใช่กำรครบวำระออกจำกต ำแหน่ง ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดเข้ำเป็นกรรมกำรแทน โดยบุคคล
ซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทนที่ ส่วนกำรคัดเลือก
บุคคล ท่ีเหมำะสม เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงน้ัน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำหลักเกณฑ์
และกระบวนกำรสรรหำบุคคล ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพ่ือเสนอแก่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ  รวมถึงทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง พร้อมทั้งรำยชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมที่จะได้รับ กำรพิจำรณำสืบทอด
ต ำแหน่ง 

9.3.4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระ จะต้องมีควำมเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยให ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยให ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ  มี
ควำมสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงินและทำงธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่ำงเพียงพอ เพ่ือที่จะแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีใน
กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมี หน้ำที่ในกำรจัดท ำ
รำยงำนรับรองควำมเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับกำรแต่งต้ัง และเปิดเผยข้อมูลควำมเป็นอิสระในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ  โดย
กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด และ ตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนด ดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยให ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือ 
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยให ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงก ำรใช้วิจำรณ ำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทให ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือ ผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ บริษัทให ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบั ชี ซึ่งมีผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ 
บริษัทให ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำร เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทให ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รำยให ่ หรือผู้มี
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อ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยให ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำนลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็น
กำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

10. กรรมกำรอิสระมีวำระด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี โดยด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี) 
และให้เปิดเผยวันที่กรรมกำรอิสระได้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง กรณีแต่งต้ังกรรมกำรอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องน ำเสนอถึง
เหตุผลเพ่ือขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ   

9.3.5. คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งต้ังกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพ่ือท ำ
หน้ำท่ีในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ให้ตัดสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทให ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นให ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทให ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
ล ำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก ำหนดว่ำด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบั ชีหรือกำรเงินที่
เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของบกำรเงิน รวมถึงท ำหน้ำท่ีอื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปี 2560 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท สำยวิชัยพัฒนำ จ ำกัด, บริษัท ศรีสำครเวชวิวัฒน์ จ ำกัด  บริษัท 
โรงเรียนศรีวิชัยอำชีวศึกษำ จ ำกัด และ บริษัท สำมแยกไฟฉำยโพลีคลีนิค จ ำกัด และในกำรเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งต้ัง
บุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรในบริษัท
ย่อย มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยน้ันๆ และบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังน้ัน ต้องได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส ำคั  ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคล ที่ได้รับ
แต่งต้ังจำกบริษัทฯ น้ัน ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลและกำรบันทึกบั ชีให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดท ำงบกำรเงินรวมได้ทันก ำหนดด้วย 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทในกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นรำยได้หรือรำยจ่ำยต้องน้อยกว่ำร้อยละ 25 ของรำยได้และ
รำยจ่ำยรวม เว้นแต่กรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นกำรท ำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้
เก่ียวโยงที่ถือหุ้นเกิน 10% และ บริษัทฯ ไม่มีกำรท ำรำยกำรที่เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะต้องรับทรำบนโยบำยที่ส ำคั ต่ำงๆ และ
ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงจรรยำบรรณ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มหำนครแม่สอดเวชกำร จ ำกัด ซึ่งประกอบกิจกำรโรงพยำบำลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 
ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท มหำนครแม่สอดเวชกำร จ ำกัด โดยบริษัทฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำ
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   65  การก ากับดูแลกิจการ 
   

รับกำรสรรหำเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัท มหำนครแม่สอดเวชกำร จ ำกัด  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ  

 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

เน่ืองจำกกำรป้องกันข้อมูลภำยในมีควำมส ำคั อย่ำงย่ิงต่อควำมส ำเร็จของบริษัทฯ เพ่ือให้กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรต่อ
บุคคลภำยนอกเป็นไปในแนวทำงที่จะไม่เกิดผลเสียหำยต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงเห็นควำมส ำคั ในกำรดูแล
กำรใช้ข้อมูลภำยในมำโดยตลอด โดยได้มีกำรก ำหนดให้มีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เรื่อง กำรรักษำควำมลับ กำรเก็บข้อมูล 
กำรใช้ข้อมูลภำยใน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือปฏิบัติ ดังน้ี 

แนวทางปฎิบัติ 

1. ผู้บริหำร หรือบุคลำกรของบริษัทฯ ที่มีหน้ำที่น ำข้อมูลซึ่งเป็นควำมลับของบริษัทฯ ไปใช้ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ต้อง
ระมัดระวัง และเก็บรักษำเป็นอย่ำงดี 

2. บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องรักษำและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้ำซึ่งเป็นควำมลับ แก่ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่
เก่ียวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับทำงกฏหมำย เพ่ือวัตถุประสงค์ทำงคดีควำม หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ ำนำจ และลงนำม
อนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. ห้ำมบุคลำกรของบริษัทฯ น ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหำผลประโยชน์โดยทำงมิชอบ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ท ำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ  

4. บุคลำกรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษำข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสำรและข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด หรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เน่ืองจำกเอกสำรบำงประเภทต้องมีกำรเก็บรักษำตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด 

ส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรน้ัน จะมีกำรท ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำรซื้อ ขำย หรือโอนหลักทรัพย์ 
ต่อ ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกครั้ง และ ต้องรำยงำนให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรทรำบถึงข้อมูลและสถำนกำรณ์กำรถือครองหุ้นของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะทุกครั้ง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีกำรประชุม  โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูง ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีในหัวข้อ รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร
บริษัทฯ และผู้บริหำร  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

มติที่ประชุมสำมั ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 มีมติให้แต่งต้ัง นำงสำววิสสุตำ จริยธนำกร ผู้สอบบั ชีรับอนุ ำตเลขที่ 3853 
และ/หรือ นำยกฤษดำ เลิศวนำ ผู้สอบบั ชีรับอนุ ำตเลขที่ 4958 และ/หรือ นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบั ชีรับอนุ ำต
เลขที่ 5313 จำกบริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบั ชีของบริษัท ประจ ำปี 2560 เน่ืองจำกเป็นบริษัทที่มีควำมเป็นอิสระ มี
ควำมน่ำเชื่อถือ มีผลงำนดี มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีคุณสมบัติที่ได้รับกำรยอมรับเป็นผู้สอบบั ชี และเป็นผู้สอบบั ชี
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2560  เป็น
จ ำนวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บำท (สำมล้ำนหน่ึงแสนหกหมื่นบำท) และค่ำสอบทำนค่ำควำมนิยม อีกจ ำนวน 100 ,000 บำทถ้วน 
(หน่ึงแสนบำทถ้วน)   

ทั้งน้ีผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบั ชีเดียวกันกับผู้สอบบั ชีของบริษัทย่ อย ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยให ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด โดย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่นให้แก่ส ำนักงำนสอบบั ชีที่ผู้สอบบั ชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบั ชีและส ำนักงำนสอบบั ชีที่ผู้สอบบั ชีสังกัด 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบั ชี ให้แก่ 

 ผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ  ในรอบปีบั ชีที่ผ่ำนมำมีจ ำนวนเงินรวม  3,175,000 บำท 
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การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   66  แบบ 56-1 
 

 ไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำนักงำนสอบบั ชีที่ผู้สอบบั ชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บั ชีและส ำนักงำนสอบบั ชีที่ผู้สอบบั ชีสงักัด ในรอบปีบั ชีที่ผ่ำนมำ 

2.  ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น ซึ่งได้แก่ ค่ำเดินทำง และค่ำแบบพิมพ์  ให้แก่ 

 ผู้สอบบั ชีของบริษัทฯ  ในรอบปีบั ชีที่ผ่ำนมำมีจ ำนวนเงินรวม 108,189 บำท โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยที่
ต้องจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบั ชีที่ผ่ำนมำ  

 ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำนักงำนสอบบั ชีที่ผู้สอบบั ชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บั ชีและส ำนักงำนสอบบั ชีดังกล่ำว ในรอบปีบั ชีที่ผ่ำนมำ และไม่มีค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำยในอนำคต
อันเกิดจำกกำรตกลงที่ให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบั ชีที่ผ่ำนมำ 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคั ของกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำย และหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเคร่งครัดสรุปได้ 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปน้ี 

1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคั ต่อกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิข้ัน
พ้ืนฐำนของผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำย อันได้แก่ สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิ
ในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำ สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมกำรบริษัทฯ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัทฯ  กำรแต่งต้ังผู้สอบบั ชี ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบั ชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจัยพ้ืนฐำน ของบริษัทฯ อันได้แก่ กำรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน และกำรอนุมัติ
รำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดูแลผู้ถือหุ้นมำกกว่ำสิทธิข้ันพ้ืนฐำนตำมกฎหมำย โดยกำรให้สิทธิในกำร
ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่มีนัยส ำคั ของบริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ ทันกำล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบกำรค ำวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ จดหมำยข่ำวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยและสะดวก 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมสำมั ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบั ชีของ
บริษัทฯ และหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยที่ใช้
บังคับจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสำมั ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมกำรมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบัน เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยก ำหนดให้ภำยในหนังสือเชิ ประชุมผู้ถือหุ้นมีกำรชี้แจงรำยละเอียดข้ันตอนกำรลงทะเบียนและเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียน
ส ำหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงก ำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ท้ัง 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้อมจัดให้
มีช่องทำงกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรประชุมฯ ภำยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ โดยในปี 
2560 บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมสำมั ผู้ถือหุ้นประจ ำปีเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2560 และได้เผยแพร่หนังสือเชิ ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
สมบูรณ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 27 มีนำคม 2560   
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   67  การก ากับดูแลกิจการ 
   

1.2.1 การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเพ่ือรับกำรพิจำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรส่งค ำถำมที่เก่ียวข้องกับระเบียบวำระ
กำรประชุม เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมั ผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี 2560 ตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงทั่วถึง ผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2559 

 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมกำร ถึงก ำหนดวันประชุมสำมั ผู้ถือหุ้น วันก ำหนดสิทธิ (Record 
Date) ในกำรเข้ำประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น และกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันทีภำยในวันที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 บริษัทฯ ได้จัดท ำหนังสือเชิ ประชุมสำมั ผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้ งในรูปแบบ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ โดยมีรำยละเอียด
ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวกับ วัน / เวลำ / สถำนที่ประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมแยกเป็นแต่ละ
วำระพร้อมระบุถึง เหตุผลประกอบ ควำมเห็นคณะกรรมกำร และประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ พร้อม
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม 
รวมถึงข้ันตอนกำรออกเสียงลงมติในแต่ละวำระกำรประชุม 

 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ ได้
เผยแพร่หนังสือเชิ ประชุมสำมั ผู้ถือหุ้น และเอกสำรประกอบกำรประชุมต่ำงๆ ผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่ง
หนังสือเชิ ประชุมและเอกสำรประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้ำเป็นเวลำ 21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมำกกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
อีกทั้งให้มีกำรลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวัน ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 3 วันก่อนกำรประชุม 

1.2.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นที่
จะเข้ำร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถำนที่ที่มีขนำดเพียงพอ และสำมำรถเดินทำงไปได้สะดวก (มีรถ
โดยสำรประจ ำทำงผ่ำน) และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ำประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็น
เวลำ 2 ชั่วโมง จัดระบบกำรตรวจสอบเอกสำรที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงด้วยกำรมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมกำรอิสระ เพ่ือเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้น
สำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. (ส ำหรับ Custodian) ตำมรูปแบบที่กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำก ำหนดไว้ หรือตำมที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ รวมทั้งได้ระบุเก่ียวกับ
เอกสำร / หลักฐำน ค ำแนะน ำข้ันตอนกำรมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทรำบไว้อย่ำงชัดเจน ไม่มีเงื่อนไขซึ่งท ำ
ให้ยำกต่อกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบำร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน 
(ทุกวำระ) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนเสียง และกำรแสดงผล เพ่ือ
ควำมสะดวกรวดเร็ว และควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล 

 บริษัทฯ ก ำหนดให้ ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำน
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ผู้บริหำรระดับสูงสุดฝ่ำยกำรเงิน และผู้สอบบั ชี เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือตอบค ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
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การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   68  แบบ 56-1 
 

 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง ซึ่งเป็นอำสำสมัครจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่
เป็นอิสระ) ท ำหน้ำท่ีผู้แทนของที่ประชุมเพ่ือเป็นสักขีพยำน ในกำรตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในกำรประชุมสำมั หรือวิสำมั ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร เช่น ในวำระของกำรแต่งต้ังกรรมกำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถลง
มติเลือกต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้ันตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
กำรออกเสียงลงคะแนน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้
ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจนต้ังแต่เริ่มประชุม 

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอย่ำงชัดเจนและโปร่งใส 

 บริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวำระอื่นนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส ำคั ในที่ประชุมอย่ำงกะทันหัน 

1.2.3 การด าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันถัดไปจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่มีสำระส ำคั ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือน ำส่งตล ำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุม 

ในกำรประชุมสำมั ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระและชื่อบุคคลล่วงหน้ำ เพ่ือ
แต่งต้ังเป็นกรรมกำรและเสนอค ำถำม ระหว่ำงวันที่ 21 ตุลำคม – 30 ธันวำคม 2559 และเมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว พบว่ำ ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอระเบียบวำระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

ในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก ำหนดวันประชุมสำมั ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ในวันที่ 29 เมษำยน 2560 เวลำ 
9.00 น. โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้ นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 23 มีนำคม 2560 (Record 
Date) และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบั  ัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนำคม 2560 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิ ประชุมสำมั ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 และเอกสำรประกอบกำรประชุมต่ำงๆ ทั้งภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 27 มีนำคม 2560 นับเป็น 32 วันก่อน
วันประชุม และบริษัทฯ มอบหมำยให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้
จัดส่งหนังสือเชิ ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนต้ังแต่วันที่ 5 เมษำยน 2560 นับเป็น 23 วันก่อนวันประชุม 

กำรประชุมสำมั ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 จัดข้ึนในวันเสำร์ที่ 29 เมษำยน 2560 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวั เมือง 
(อำคำร1 ชั้น 7) โรงพยำบำลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ต ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสำคร โดยมีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ ำนวน 70 รำย นับเป็นจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 441,844,243 
หุ้น คิดเป็น 77.43% ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำน
คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ผู้สอบบั ชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำทำงกฎหมำย เข้ำร่วมประชุม
ครบดังรำยชื่อที่ปรำกฏในรำยงำนกำรประชุมสำมั ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึ่งภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มีกำร
เผยแพร่มติที่ประชุมและผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในวันอังคำรที่ 2 พฤษภำคม 2560 อีกท้ัง บริษัทฯ มีกำรเผยแพร่รำยงำน
กำรประชุมสำมั ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 
พฤษภำคม 2560 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   69  การก ากับดูแลกิจการ 
   

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคั กับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและ
ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติจะได้รับกำรคุ้มครอง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองป้องกันกำรละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
เพ่ือป้องกันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน (Insider Trading) อันเป็นสำระส ำคั ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ

ของหลักทรัพย์ และเข้ำมำท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์โดยอำศัยข้อเท็จจริงดังกล่ำว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่ำวจะถูกเปิดเผยต่อ
ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด(มหำชน) 
ครั้งที่  13/2559 วันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เห็นสมควรให้มีกำรประกำศ เรื่อง นโยบำยกำรป้องกันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดย
ใช้ข้อมูลภำยใน 

โดยกรรมกำร ที่ปรึกษำ พนักงำน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงำนให้กับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะ และบุคคลอื่นใดที่พนักงำนมีอ ำนำจควบคุมหรืออิทธิพลต่อกำรตัดสินใจลงทุน) ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ 
พนักงำนต้องไม่ท ำกำรซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลำที่บริษัทฯ ประกำศก ำหนดให้เป็น “Black Out Period”  คือ 
ช่วงเวลำ 3 วัน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี  และภำยใน 24  ชั่วโมง หลังกำรเปิดเผยงบ
กำรเงินดังกล่ำวต่อสำธำรณะ และถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะไม่ได้ก ำหนดว่ำเป็น “Black Out Period” ก่อนกำรประกำศผลประกอบกำร
ประจ ำไตรมำสหรือประจ ำปี พนักงำนที่ล่วงรู้ถึงผลกำรประกอบกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่ำตนได้
ครอบครองข้อมูลภำยในของบริษัทฯ อยู่ และห้ำมซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบกำรแก่
สำธำรณชนแล้ว 

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบับน้ีอำจเป็นควำมผิดที่ต้องรับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและจะถือเป็นปัจจัยส ำคั ในกำรพิจำรณำ
ประเมินผลงำน กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่งงำน ซึ่งผู้ฝ่ำฝืนจะถูกด ำเนินกำรทำงวินัยตำมควำม
เหมำะสม ซึ่งอำจหมำยรวมถึง กำรคืนผลก ำไร (disgorging of profits) กำรก ำหนดให้ขำยหุ้นที่ยึดครองอยู่ (liquidation of 
holdings) และกำรเลิกจ้ำง เป็นต้น ส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ หำกมีกำรฝ่ำฝืนนโยบำยน้ี จะต้องถูกตักเตือนและรับโทษตำม
บทลงโทษข้ำงต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

2.1.1 แนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของนโยบำยฉบับน้ีอย่ำงเคร่งครัด กำรกระท ำใดๆ ของพนักงำน
ภำยใต้ข้อบังคับของนโยบำยน้ีจะบ่งชี้ถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลพินิจและจริยธรรมของพนักงำน 

 ผู้บังคับบั ชำทุกคนต้องดูแลให้ผู้ ใต้บังคับบั ชำได้เข้ำใจ และปฏิบั ติตำมนโยบำยน้ี โดย
ผู้บังคับบั ชำจะต้องจัดให้มีกำรอบรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบั ชำโดยอำจขอควำมช่วยเหลือจำกกลุ่มงำน
กฎหมำย และก ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงำนได้ทรำบถึงกฎหมำย และข้อบังคับว่ำด้วย
กำรซื้อ หรือขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน และกำรให้ค ำแนะน ำในกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ 
โดยใช้ข้อมูลภำยใน และข้อก ำหนดของนโยบำยน้ี 

 กรณีพนักงำนมีข้อสงสัยเก่ียวกับกำรกระท ำของงำนว่ำสอดคล้องกับข้อก ำหนดของนโยบำยน้ีหรือไม่ 
ให้ขอค ำปรึกษำจำกคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรก่อนที่จะกระท ำกำรดังกล่ำว 

 พนักงำนผู้ใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำมีพนักงำนอื่นไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของนโยบำยน้ี ให้รำยงำน
เรื่องดังกล่ำวต่อผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือจักได้ด ำเนินกำรสืบสวน
เรื่องดังกล่ำว และด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

 พนักงำนจักต้องเข้ำใจว่ำ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทฯ น้ัน ได้มำด้วย
ควำมไว้วำงใจของบริษัทฯ และลูกค้ำของบริษัทฯ ดังน้ัน พนักงำนจะต้องถือปฏิบัติตำมนโยบำยน้ี 
และห้ำมไม่ให้น ำข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
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การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   70  แบบ 56-1 
 

 พนักงำนจักต้องใช้ และปกป้องข้อมูลภำยในทั้งปวงที่ได้รับจำกผู้อื่น และต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงไม่
ว่ำจะเป็นกำรตกลงไว้โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยำยอย่ำงเคร่งครัด โดยอย่ำงน้อยที่สุดต้องปฏิบัติใน
ระดับเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลรักษำข้อมูลของบริษัทฯ เอง 

 หำกพนักงำนเชื่อว่ำข้อมูลที่ตนได้ล่วงรู้มำเป็นข้อมูลภำยใน ให้หำรือกับคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรในทันที โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่ที่จะปกป้องรักษำควำมลับของข้อมูล
ภำยในน้ัน และสั่งกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป เช่น ห้ำมไม่ให้ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 
เป็นต้น 

ทั้งน้ีในปี 2560  ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีเหตุกำรณ์ที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่ำฝืน
มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน หรือมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด 

2.2 การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจซึ่งอำจเกิดสถำนกำรณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์น้ัน อำจเกิดข้ึนได้หลำยรูปแบบ ดังน้ัน เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
โดยปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดแนวทำงที่ ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังน้ี 

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ ของ
บริษัทฯ หรือจำกบุคคลใด อันเน่ืองจำกกำรท ำงำนในนำมบริษัทฯ 

 กำรมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลำกรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจจะก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
หรือไม่ หำกมีจะต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด   

 บริษัท ฯ ต่อต้ำนและไม่สนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรเรียก กำรรับของขวั  หรือประโยชน์ใด ๆ กำรให้
ของขวั  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม  อันอำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ หน้ำที่ หำกพบกำร
กระท ำดังกล่ำว หรือพบกำรทุจริต แสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

 บริษัท ฯ จัดให้มีกำรให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำนทุกคน โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และกำรปฐมนิเทศน์พนักงำน
ใหม่ เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท 

2.3 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กำรท ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท้ังในนำมส่วนตัว ครอบครัว หรือในนำมนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน น้ันมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้ำท ำรำยกำร อีกทั้งห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรหรือกระท ำกำรใดๆ ในนำมบริษัทฯ ผู้ท ำรำยกำรในนำมบริษัทฯ 
มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของคู่ค้ำว่ำเกี่ยวข้องกับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนหรือไม่ ก่อนท ำรำยกำร เพ่ือป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน ท้ังน้ี นิยำมของควำมสัมพันธ์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เรื่อง “กำรเปิดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน” ภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

2.4 การท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะดูแลให้กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันทุกรำยกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ 
และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล ำดับ โดยกำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำร ตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำร
พิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในรำยงำนประจ ำปี และ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
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2.5 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและของบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องที่เข้ำข่ำยกำรมีส่วนได้เสีย รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่เกี่ยวกับกำรได้มำและ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตำมกฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติทุกครั้งก่อนท ำ
รำยกำร โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมพิจำรณำ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรลงมติในวำระที่เก่ียวกับกำรมีส่วนได้เสีย
ของตน  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคั กับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิที่ก ำหนดโดยกฎหมำย หรือ โดย
ข้อตกลงที่ท ำร่วมกัน โดยตระหนักว่ำควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทฯ สำมำรถเจริ เติบโตได้อย่ำงย่ังยืน 

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ควำมส ำคั กับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิที่ก ำหนดโดยกฎหมำย หรือ โดยข้อตกลงที่
ท ำร่วมกัน โดยตระหนักว่ำควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัท
สำมำรถเจริ เติบโตได้อย่ำงย่ังยืน 

3.1.1. ผู้ถือหุ้น 

สิทธ์ิและกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   ปกป้องผลประโยชน์และสิทธ์ิของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงสิทธ์ิในกำร
ได้รับเงินปันผลและรับทรำบข้อมูลที่เก่ียวข้องและเพียงพอจำกบริษัทฯ ในเวลำอันสมควรอย่ำงสม่ ำเสมอ  นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมี
หน้ำท่ีเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและแสดงควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรผ่ำนกำรจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบใน
กำรให้ควำมส ำคั กับสิทธ์ิที่ปรำศจำกอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

3.1.2. พนักงาน 

พนักงำนถือเป็นปัจจัยส ำคั ในกำรด ำเนินธุรกิจ  ไม่ว่ำจะเป็นในส่วนงำนใด ฝ่ำยใดก็ตำม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุน  และจูงใจให้พนักงำนด ำเนินงำนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
โดยได้ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับพนักงำนทุกระดับชั้น   

บริษัทฯ ดูแลสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน ให้ผลตอบแทนทีเป็นธรรม และเหมำะสมตำมควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน ด้วยกำรน ำระบบค่ำตอบแทนทีสะท้อนผลกำร
ปฏิบัติงำนมำเป็นเกณฑ์ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรปรับเงินเดือน และกำรจ่ำยโบนัสประจ ำปี อำทิ ประเมินจำกสถิติกำร
ปฏิบัติงำนและกำรรักษำระเบียบวินัยของบริษัท ประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยหัวหน้ำตำมสำยงำน กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกโดย
ดูจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชีวัด (KPI) และ กำรประเมิน Competency รวมถึงกำรให้สวัสดิกำร เช่น สวัสดิกำรด้ำนกำร
รักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนและครอบครัว จัดต้ังกองทุนส ำรองเลียงชีพ  

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงำน มีควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งสุขอนำมัย และมีสภำพแวดล้อมที่ดี  จึง
ก ำหนดแนวทำงเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และได้ก ำหนดเป็นหลักกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
สุขอนำมัย โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัน และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือดูแลควำมปลอดภัย อำชีวอนำ
มัย และสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรม โดย บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป จ ำกัด เพ่ืออบรมพนักงำน 
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และบริษัทฯ ได้มีกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำน เช่น กำรจัดกำรดูแลตรวจสุขภำพประจ ำปี 
กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดให ่ กำรจัดกิจกรรม 5 ส. กำรจัดสถำนที่ออกก ำลังกำยในร่มเพ่ือให้พนักงำนได้ผ่อนคลำยจำกกำร
ท ำงำน และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยรำยละเอียดไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม” 
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3.1.3. ลูกค้าและผู้บริโภค 

ลูกค้ำและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรต่ำง ๆ  ของธุรกิจ ท ำให้ธุรกิจมีรำยได้ ตลอดจนมีก ำไร สำมำรถท ำ
ให้ธุรกิจด ำรงอยู่ได้อย่ำงย่ังยืนน้ัน  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวทำงและหลักปฏิบัติในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในทุกด้ำนให้แก่ลูกค้ำและ
ผู้บริโภค   

3.1.4. คู่ค้าและเจ้าหน้ี 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคั ในกำรจัดซื้อ จัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพสินค้ำและ
บริกำรที่จะน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  โดยค ำนึงถึงควำมซื่อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหน้ี 
ตำมกฎหมำยหรือข้อก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

3.1.5. คู่แข่ง 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ  คู่แข่งทำงกำรค้ำคือปัจจัยหน่ึงที่ท ำให้ธุรกิจเกิดกำรแข่งขันระหว่ำงกันตำมภำวะกำรเติบโตของ
ตลำด  หรือบำงกรณีอำจะต้องมีควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรท ำกิจกรรมอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด   ดังน้ัน เพ่ือให้ธุรกิจด ำเนินต่อไป
ด้วยดีในภำวะกำรแข่งขันน้ัน  จะต้องค ำนึงถึงควำมชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้ำย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมกฎ
กติกำ 

3.1.6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน  เสมือนเป็นภำรกิจหลักที่จะสร้ำงสรรค์โครงกำร
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นสำธำรณะ บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงำนและชุมชนแวดล้อม มีควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งสุขอนำมัย 
และมีสภำพแวดล้อมที่ดี  จึงก ำหนดแนวทำงเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำร
เป็นองค์กรที่ให้ควำมใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบำยในภำพรวมของบริษัทฯ คือ ลดกำรใช้พลังงำน กำรบ ำบัดน้ ำเสีย
ให้มีคุณภำพมำตรฐำนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ 

3.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ” มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม และตระหนักถึงควำมส ำคั 
ของกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงโปร่งใส ยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และสำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” เพ่ือ แสดงเจตนำรมย์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทำงส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ประกำศต่อ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ไม่ให้กระท ำกำรอันใดที่เป็นกำรเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทำงตรง หรือทำงอ้อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรและกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและคนรู้จัก ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้
เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน ที่บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจ หรือติดต่อ
ด้วย โดยจะปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด และก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรทบทวนแนงทำงกำรปฏิบัติ ข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำย ท้ังน้ีหำกมีกำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรสนับสนุนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น จะได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษัทฯ 

3.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยกันสอดส่องดูแล หำกพบกำรกระท ำใดๆ ท่ีผิดหลักธรรมำภิบำล ผิด
จรรยำบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมำย กำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ ให้พนักงำนหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสำรหรือหลักฐำน 
ระบุชื่อ-นำมสกุลของผู้แจ้ง (หำกมิได้ระบุชื่อนำมสกุล เรื่องดังกล่ำวอำจไม่ได้รับกำรพิจำรณำ) เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดต่อและ
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สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม ให้กับประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยส่งด้วยตนเอง อี -เมล์ หรือส่งไปรษณีย์ มำที่กล่องรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน ระบุ   

เรียน  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรอิสระ   
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน)     

 เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลอ้อมน้อย    
 อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74130     
 โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 4526      
 E-mail : virah@vichaivej.com   

                
หรือ ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท        

   บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน)               
   เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ต ำบลอ้อมน้อย       
   อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74130  

โทรศัพท์ 02 411 7899 ต่อ 1707     
E-Mail:  shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com     

ข้ันตอนกำรพิจำรณำ เมื่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรอิสระได้รับข้อร้องเรียน ให้พิจำรณำเบื้องต้นว่ำมีมูล
กระท ำควำมผิดหรือไม่ หำกพบว่ำมีมูลให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำข้ันต้นให้ผู้
แจ้งทรำบภำยใน 14 วันนับแต่วันรับเรื่อง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ทั้งน้ี ให้คุ้มครองปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแสในกำรกระท ำควำมผิดโดยไม่มีกำรเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในกำรพิจำรณำรับเรื่องร้องเรียน และห้ำมมิให้บริษัทพิจำรณำลงโทษพนักงำนผู้แจ้งเพรำะเหตุเน่ืองจำกกำรแจ้ง
เบำะแสดังกล่ำว 

ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำผิดทุจริต (Fraud) หรือกำรกระท ำผิดจริยธรรม หรือเกิด
กรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทำงลบของบริษัทฯ อันเน่ืองมำจำกกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรลำออก อันเน่ืองมำจำกกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ผิดพลำดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพำททำงกฎหมำยทั้งในเรื่อง
แรงงำน สิทธิของผู้บริโภค และกำรด ำเนินธุรกิจแต่ประกำรใด  

3.4 การไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ์ 

คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปั  ำของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะ
เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั  ำและงำนอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
เป็นธรรม เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั  ำ โดยมีนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1. พนักงำนต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปั  ำที่ถูกต้อง 
โดยจะไม่ละเมิดน ำสิทธิในทรัพย์สินทำงปั  ำท่ีถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทำงที่ผิด 

2. พนักงำนที่น ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้รับมำ หรือ ที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัทฯ 
จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั  ำของบุคคลอื่น 

3. พนักงำนที่ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตำมข้ออนุ ำตของเจ้ำของลิขสิทธ์ิ และ
เฉพำะที่ได้รับอนุ ำตให้ใช้งำนภำยในบริษัทฯ เท่ำน้ัน เพ่ือป้องกันปั หำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั  ำ 

3.5 การไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคั ในหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำรยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐำนที่มนุษย์เกิดมำพร้อมกับควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกันในแง่ของศักด์ิ
และสิทธ์ิ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องถ่ินก ำเนิด เชื้อชำติ สั ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ อำยุ ภำษำ สถำนภำพทำงกำยภำพ
และสุขภำพ และสถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม และควำมเชื่อทำงสังคม กำรศึกษำอบรมหรือควำมคิดเห็น 
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กำรเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หน่ึงผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรตระหนักและส ำนึกในสิทธิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยมีนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1  ส่งเสริมกำรปฏิบั ติตำมข้อก ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชนและปฏิบั ติตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนอันเป็น
มำตรฐำนสำกล ให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจกำร ไม่ว่ำจะเป็น พนักงำน ชุมชนและสังคมรอบข้ำง ก ำหนดให้
มีช่องทำงร้องเรียน วิธีพิจำรณำ กำรเยียวยำ อย่ำงเหมำะสม    

2  สิทธิผู้ป่วย โรงพยำบำลได้ปฏิบัติตำมประกำศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่ำเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือทั้งในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ตลอดจนกำรได้รับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ ฉะน้ันผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลส ำคั ที่จะต้อง
ได้รับกำรพิทักษ์สิทธิ เพ่ือให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงพยำบำลกับผู้ป่วย ต้ังอยู่บนพ้ืนฐำนเข้ำใจอันดีและเป็นที่
ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน   

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ควำมส ำคั กับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคั เก่ียวกับบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ  ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่
ส ำคั  เช่น ฐำนะทำงกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงกำรถือหุ้น  และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ดังน้ี 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล  

คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคั ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำร
ปฏิบัติกำรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นของรัฐ  

โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไม่มีประวัติกำรส่งรำยงำนตำมมำตรำ 56 ท้ัง 
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและรำยปีล่ำช้ำ  

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
เผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังน้ี  

 ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
 รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com) 

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน  

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ข้อมูลข่ำวสำร สื่อโฆษณำ หรือสื่อประชำสัมพันธ์ อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนควำม
จริง โดยมุ่งเน้นกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน ทันเวลำ และ
เท่ำเทียมกัน  

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงินเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท ำหน้ำที่ เป็นนัก
ลงทุนสัมพันธ์ และให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมูลและข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ และประชำชนทั่วไป ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท ำค ำอธิบำย
และวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจ
ผลประกอบกำรได้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งกำรให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพ้ืนฐำนข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยควำม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   75  การก ากับดูแลกิจการ 
   

ระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อ
สำธำรณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพำดพิงบริษัทฯ ไม่ว่ำในด้ำนใด อันอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทั้งน้ี ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทเพ่ือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2441 7899 ต่อ 
1707,1708 หรือที่อีเมล์ shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทให้ควำมส ำคั กับบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรในกำรชี้แนะทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท กำรติดตำม
ดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร และกำรแสดงควำมรับผิดชอบตำมหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  ดังน้ี 

5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

5.1.1 การเข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้

ล่วงหน้ำทุกปี และก ำหนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัทฯ ได้
จัดส่งก ำหนดกำรและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดวัน เวลำประชุมอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กับควำมส ำคั ของวำระกำรประชุมที่จะต้องน ำเข้ำพิจำรณำ  

5.1.2 การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม  

ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำร โดยดูให้แน่ใจว่ำเรื่องที่ส ำคั ได้น ำเข้ำรวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ำสู่วำระกำรประชุม  

5.1.3 เอกสารการประชุม  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม 
และข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจในแต่ละวำระ และจัดส่งให้กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันท ำกำรก่อนกำรประชุม 
เพ่ือให้กรรมกำรพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำและมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำข้อมูล  

5.1.4 การด าเนินการประชุม  

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำในแต่ละวำระของกำรด ำเนินกำรประชุม  

5.1.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกำรเชิ ฝ่ำยจัดกำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือให้รำยละเอียด
เพ่ิมเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปั หำโดยตรง  

5.1.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรได้มีโอกำสประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็น 
เพ่ืออภิปรำยปั หำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำร
ทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย 

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปี  

5.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ  

หลักเกณฑ์  
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การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   76  แบบ 56-1 
 

      บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้
แนวทำงกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มำปรับใช้ ให้เหมำะสมกับลักษณะและ
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท และส่งเสริมให้มี
กำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปั หำ ในประเด็นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปี  

หัวข้อในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร รำยคณะ มีดังน้ี  

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4. กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร 
5. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร 
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

หัวข้อในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร รำยบุคคล มีดังน้ี  
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ข้ันตอน  

บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือประเมินถึงกำรด ำเนินงำนใน
ปีที่ผ่ำนมำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบกำรประเมินดังกล่ำวให้กรรมกำรแต่ละท่ำน เพ่ือท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และน ำผลกำรประเมินไปหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งน้ีส ำหรับข้อเสนอแนะต่ำงๆ ท่ีได้รับจำกกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร บริษัทฯ จะน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิผลของกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

ผลกำรประเมิน ประจ ำปี 2560 

 ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร รำยคณะ ประจ ำปี 2560 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก จ ำนวน 60 
เรื่อง โดยผลประเมินอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องน้ันอย่ำงดีเย่ียม 60 เรื่อง รวมถึงผลกำร
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำร รำยบุคคล ประจ ำปี 2560 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 11 เรื่อง ซึ่งอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วย
อย่ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องน้ันอย่ำงดีเย่ียม ทั้ง 11 เรื่อง 

5.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย  

หลักเกณฑ์  

คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ ำทุกปี 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ควำมเป็นผู้น ำ บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติ 
กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรบริหำรงำน และควำมสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ข้ันตอน  

บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เพ่ือประเมินถึงกำรด ำเนินงำน
ในปีที่ผ่ำนมำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบกำรประเมินดังกล่ำวให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเพ่ือท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ และน ำผลกำรประเมินไปหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ   

ผลกำรประเมิน ประจ ำปี 2560 

ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ ประจ ำปี 2560 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 36 
เรื่อง  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   77  การก ากับดูแลกิจการ 
   

 อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องน้ันอย่ำงดีเย่ียม 35 เรื่อง 

 อยู่ในระดับ 3คือ เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องน้ันดี 1 เรื่อง ดังน้ี 

ข้อ 3.2.3 จัดให้มีโครงกำรส ำหรับพัฒนำและสืบทอดงำนของกรรมกำรและผู้บริหำร  (Succession plan) 

5.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร  

หลักเกณฑ์  

คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นประจ ำทุกปี อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเก่ียวกับ ควำมเป็นผู้น ำ กำรก ำหนดและปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน 
ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร กำรสืบทอดต ำแหน่ง 
ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแลกิจกำร และคุณลักษณะส่วนตัว โดย
ใช้แนวทำงกำรประเมินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ข้ันตอน  

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดต้ังคณะอนุกรรมกำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรข้ึน เพ่ือประเมินกำรด ำเนินงำน
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลกำรประเมินไปหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนดควำม
เหมำะสมของค่ำตอบแทนต่อไป 

ผลกำรประเมิน ประจ ำปี 2560   

ส่วนที่ 1 ประเมินผลงำนด้ำนกำรเงิน  (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 70) แบ่งเป็น 2 ข้อ ย่อย 

-  กำรบริหำรรำยได้ ปี 2560 ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 30  

-  ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสุทธิ ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 35   

ส่วนที่  2  ประเมินผลงำนด้ำนกำรขยำยกิจกำรและกำรลงทุน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 30)     

-  กำรขยำยกิจกำร และกำรลงทุน ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 30 

ซึ่งผลกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO)  ประจ ำปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 72.5  เป็นผลกำรประเมินในระดับ  “ดีมำก” 

5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

5.3.1 การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทส่งเสริมให้กรรมกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง โดยสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมสัมมนำท่ีเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ/อบรม/ประชุมกับสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถำบันอื่นๆ เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองและน ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ประโยชน์
กับกิจกำรต่อไป และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ บริษัทมีกำรจัดปฐมนิเทศและจัดท ำคู่มือกรรมกำรมอบให้แก่กรรมกำร
ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเอกสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร และกำรบรรยำยเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   78  แบบ 56-1 
 

การอบรม สัมมนา ส าหรับกรรมการและผู้บริหารประจ าปี 2560  

ชื่อกรรมการ หลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม 

คุณนพพร ติรวัฒนกุล 
1. National Director Conference 2017 “Steering 
Governance in a  Changing World 
2. Strategic IT Governance (for non-IT)  

IOD 
 

IOD 

ดร.รัชฎำ ฟองธนกิจ Advances for Corporate Secretaries 2/2017 IOD 

5.3.2 แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำและสืบทอดต ำแหน่งเพ่ือเตรียมควำมพร้อม เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีที่ผู้บริหำรระดับสูง
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้จัดให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอโดยประเมินควำมส ำคั ของต ำแหน่ง กำรสรรหำและพัฒนำ เพ่ือให้มีผู้สืบทอดต ำแหน่ง
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครั้งที่มีกำรแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมกำร 
เอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่  อำทิเช่น โครงสร้ำงองค์กร กฎหมำย ข้อบังคับ และ
ระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจัดแนะน ำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมำยให้
เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้แนะน ำกรรมกำรใหม่ให้ทรำบถึงภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   79 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

1100..  ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการด าเนินธุรกิจ
เคียงคู่หลักความรับผิดชอบต่อ บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชน และสังคม  รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก
กระบวนการ การให้บริการ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ โดยมี
การก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง ถือเป็นพันธกิจด้านหน่ึงของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กร
หน่ึงที่ให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการ
ด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน  

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

บริษัทฯ มีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 8 ข้อ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด  เพ่ือน าไปสู่ความย่ังยืนของบริษัทฯ 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

ในปี 2560 บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานความย่ังยืนรวมไว้เล่มเดียวกัน โดยอ้างอิงตามแนวทางของ 
Global Reporting Initiatives (GRI – G3.1)  

ขอบเขตการรายงาน 

รายงานความย่ังยืนฉบับน้ีครอบคลุมการด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 
และ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 

ระยะเวลาที่ครอบคลุม 

ข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับน้ีอยู่ในช่วงการด าเนินงานต้ังแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560  

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน 

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีรายงานการให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานความย่ังยืนโดยหน่วยงานภายนอก แต่บริษัทฯ ได้จัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือด าเนินการในอนาคต ข้อมูลบางส่วนที่เปิดเผยในรายงานน้ีได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยเฉพาะงบการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ 

กระบวนการจัดท ารายงาน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
พัฒนาและบริการสังคมและชุมชน  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ  

 การควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้  และไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับชุมชน และตอบสนองอย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   80 แบบ 56-1 
 

นโยบายและแนวปฎิบัติเก่ียวกับสังคม 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม                      

1.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า ต้องค านึงถึงความ
ซื่อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าตามกฏหมายหรือข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด          

1.2 การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ต้องค านึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือน
ข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฏกติกา  

1.3 สิทธ์ิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น   ปกป้องผลประโยชน์และสิทธ์ิของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึง
สิทธ์ิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอย่างสม่ าเสมอ  นอกจากน้ี
บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง 
รับผิดชอบในการให้ความส าคัญกับสิทธ์ิที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

1.4 ความเท่าเทียมและสิทธ์ิของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่า
จะเป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร  เช่น  ผู้ถือหุ้น  ผู้รับบริการ  เจ้าหน้ี  คู่ค้า  ชุมชน  หน่วยงานราชการ
และองค์กรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  บริษัทตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย  จะสร้างความย่ังยืนและความคง
อยู่ขององค์กรในระยะยาว  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

2.1 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
หรือไม ่หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด              

2.2 บริษัท ฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น การเรียก การรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ 
การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม  อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หากพบการกระท า
ดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท  

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน                      

3.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็น
มาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ก าหนดให้มีช่องทาง
ร้องเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม              

3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะน้ันผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะต้องได้รับการ
พิทักษ์สิทธิ เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม                     

4.1 เคารพสิทธิในการท างาน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ การไม่ใช้แรงงานเด็ก การ
เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มสมาคมเจรจาต่อรองตามกฎหมาย   

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

4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

5.1 ผู้รับบริการได้รับการดูแลสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การก าหนดราคาสินค้า
และบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ท าให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือ
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ละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอันส าคัญ ฉลากสินค้ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ ค าเตือน ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการใช้
ผิดวิธี รวมถึงการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน 

5.2 การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

5.3 ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่น ามาถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายก าหนด หรือได้รับ
ความยินยอมจากผู้รับบริการโดยตรง 

5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าท้ังก่อนและหลังการขาย การคืนสินค้าในระยะเวลาท่ีก าหนด 
การรับประกันสินค้า การเรียกคืนสินค้าหรือหยุดให้บริการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือมีปัญหา รวมทั้งการชดเชยความเสียหาย มี
การทบทวนและปรับปรุงการรับข้อร้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ การรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภค การให้ความช่วยเหลือและบริการ
หลังการขาย 

5.5 การพัฒนาสินค้าและบริการของกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล  

5.6 การให้ความรู้และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

  6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะในโรงพยาบาลและชุมชน  

6.2 การใช้ทรัพยากรและ การควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม    

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม                           

7.1 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

7.2 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนในด้านการศึกษา  

7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการป้องกันโรคภัย และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

7.4 การสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชนและโรงพยาบาล 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  

การสนับสนุนกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์เชิงบวก เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการใช้
ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาความคิด ความรู้ใหม่ ที่ต่างไปจากเดิม อาจครอบคลุมด้านใด
ด้านหน่ึงของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้าหมายเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการ หรือก่อเกิด
ประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

10.3 การด าเนินความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ 

 ผู้ถือหุ้น 

 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องแข่งขันกับเวลาและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นอย่างมากในการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงมีช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข่าวสารที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.vichaivej.com ในเมนู นัก
ลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือคอยให้บริการทั้งในด้านข้อมูลต่างๆ และความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนต่างๆ ได้ทราบ 

 ลูกค้าและผู้บริโภค 

ผู้มารับบริการ  บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการที่จะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่าย เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ  โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพ่ือให้ข้อมูลและค าแนะน าด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
และบริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 10 ประการ ตามที่แพทยสภาก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยก าหนดให้บุคลากรใน
องค์กรรักษาความลับของผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   82 แบบ 56-1 
 

นอกจากน้ันบริษัทยังได้ก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
หน่วยงานระดับต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ ได้แก่ จ านวนอุบัติการณ์เก่ียวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้าน
ความปลอดภัย (safety) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการมีมาตรการป้องกันเพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
ขณะที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบในหน่วยบริการต่างๆ 

การส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในทุกๆเดือน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงในทุกกระบวนการโดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังน้ี 

ตารางข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุในการเลือกใช้บริการ ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2560 

เหตุผลท่ีมารับใช้บริการ จ านวน(ราย) คิดเป็น% 

1. บริการสะดวก รวดเร็ว 2,754 46.33 

2. เดินทางสะดวก ใกล้บ้าน 1,968 33.10 

3. เครื่องมือทันสมัย 874 14.70 

4. มีคุณหมอประจ า 206 3.46 

5. ผู้แนะน า 113 1.90 

6. อื่นๆ 29 0.48 

หมายเหตุ : ปี 2560 มีผู้ท าแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 5,944 คน 

ตารางสรุปการให้บริการแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2560 

แผนก จ านวน(ราย) คิดเป็น% 

ความเชื่อมั่นในความสามารถของแพทย์ 4,658 94.52 

แพทย์พร้อมตอบข้อซักถามและข้อกังวลใจของท่าน 4,251 84.39 

ความสภุาพ อ่อนโยน เอาใจใส่ของลูกคา้สัมพันธ์ 4,365 92.11 

พยาบาลอธิบายขั้นตอนการให้บริการด้วยท่าทีสภุาพ 4,188 93.46 

ความพึงพอใจโดยรวมจากการใช้บริการครั้งน้ี 4,592 92.68 

ความสะดวกของขั้นตอนการลงทะเบียน 4,665 94.22 

เภสัชกรอธิบายรายละเอียดการใช้ยาและผลข้างเคียง 4,197 89.41 

จนท.การเงินอธิบายรายละเอียดค่าใช้จา่ยอย่างสุภาพ 4,214 88.57 

ความสภุาพ นุ่มนวล ระมัดระวังในการเข็นเปล(น าส่ง) 4,451 91.69 

จนท. Labอธิบายการเจาะเลือด / รอผล ด้วยความสุภาพ 3,879 84.07 

เอกซเรย์อธิบายขั้นตอนการตรวจต่างๆ ด้วยความสุภาพ 3,785 82.63 

ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับค่าใชจ้่าย 3,967 87.33 

กายภาพอธิบายขั้นตอนการตรวจต่างๆ ด้วยความสุภาพ 3,481 92.27 

หมายเหตุ : ปี 2560 มีผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 5,944 คน จ านวนผู้ท าแบบสอบถามแต่ละแผนกไม่เท่ากัน 
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   83 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ตารางสรุปข้อมูลการแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการที่โรงพยาบาล ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2560 

การแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการ จ านวน (ราย) คิดเป็น % 

แนะน าเพ่ือนหรือญาติ 4,724 79.47 

ไม่ออกความเห็น 330 5.55 

ไม่แนะน า  890 14.97 

หมายเหตุ : ปี 2560 มีผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 5,944 คน 

พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท างานกับ
บริษัทฯ ในระยะยาว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ันในการจัด
ฝึกอบรมยังให้ความส าคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะค านึงถึงการจัดการ
ฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตราฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่าน
การฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี   โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 

ทั้งน้ี  จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทในปี 2560 เท่ากับ 21.66 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

10.4 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมี
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ 

10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

1. โครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ บริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสุขในด้านต่างๆให้แก่พนักงาน 8 ด้าน คือ   

 ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body ทางชมรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ภายใต้โครงการ 
“วิชัยเวชสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรม ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพของตนเอง และร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการอบรมแล้ว มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ิมข้ึน โดยมีการวัดผลจากการประเมินความรู้แล ะผลการตรวจ
สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ชมรมแบ่งปันรอยยิ้ม Happy Heart ชมรมที่เน้นกิจกรรมน้ าใจงาม อาทิเช่น การร่วมร้องเพลงอวยพรวัน
เกิดให้แก่พนักงงานและร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลน าของขวัญไปมอบให้แก่พนักงานที่เกิดในวันน้ันๆ และ
ในกรณีที่ผู้ป่วยมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรงกับวันคล้ายวันเกิด จะมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ผู้ป่วย
ตาม ward ต่างๆเพ่ือมอบรอยย้ิมให้กับผู้ป่วย 

 ชมรมรู้จักคิด รู้จักใช้  Happy Money ทางชมรมจะเน้นการบริหารเงินให้เกิดความสุข โดยจะมีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารเงิน มีการอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง 

 ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax ชมรมที่เน้นความสุขกับการรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ 
อาทิเช่นสอนการประดิษฐ์ก าไรข้อมูล แหวน และพวงกุญแจต่างๆ โดยมีการสอนงานประดิษฐ์ 3 เดือนต่อ 1 
ครั้ง จัดสอนทุกวันศุกร์สุดท้ายในเดือนที่ครบก าหนดสอน  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   84 แบบ 56-1 
 

 ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy brain ชมรมเพ่ิมพูนการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง โดยมีการจัด blogs ให้ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆของพนักงานผ่าน blogs ความรู้ 

 ชมรมร่วมกันท าบุญ จิตใจเบิกบาน Happy Soul ชมรมธรรมะ มีคุณธรรมในการด าเนินชี วิต มีสิ่งยึด
เหน่ียวในจิตใจ โดยจะมีการตักบาตรเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์แรกของเดือน และมีการแจกหนังสือสวด
มนต์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

 ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society ชมรมที่เน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟ้ือและมีการ
สร้างสาธารณะประโยชน์ โครงการกิจกรรมจิตอาสา อาทิเช่น การเดินทางไปท าบุญ 9 วัด โดยการเชิญ
ครอบครัวพนักงานร่วมท าบุญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เดินทางไปช่วยบริจาคสิ่งของในถ่ินทุรกันดาร และ
ท าบุญวันเกิดไปเย่ียมให้ก าลังใจผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน 

 ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพ่ิมความสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภาพจิต
แจ่มใส โดยเชิญครอบครัวพนักงานมาร่วมท ากิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือเด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส คนชรา 
เช่นบริจาคเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า เลี้ยงอาหาร และมีการจัดประกวดภาพถ่ายครอบครัว  

โดยพนักงานเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ หรือสมัครเข้าทุกชมรม ตัวอย่างผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
ส าหรับชมรม Happy Body พนักงานสามารถลดน้ าหนักได้ถึง 89 ราย โดยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จากเกินมาตราฐาน
มากมาเป็นได้มาตราฐาน โดยมีการประกวดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 

2. จัดอบรม ครรภ์คุณภาพ ภายใต้คอนเซปต์ “ก้าวผ่าน 9 เดือน แบบ Happy MOM ” ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง 
และ ลูกน้อยในครรภ์ โดย นายแพทย์วิจิตร พานิชยธรรม สูติ-นรีเวช ให้เกียรติไขข้อข้องใจทุกปัญหาเรื่องต้ังครรภ์ 
พร้อมทีม พยาบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบ าบัด ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม 

3. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต แพทย์ พยาบาล พนักงานและ ผู้รับบริการที่
สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพ่ือ หน่วยงานสภากากาดไทย ใช้ประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ต่อไป 

4. ออกหน่วย Road  Show สุขภาพดี บริการ ตรวจอายุหลอดเลือด ตรวจวัดความดัน และตรวจคัดกรองเบาหวาน ฟรี 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีพนักงานและผู้รับบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา 

5. แผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ รณรงค์ให้ประชน ล้างมือ อย่างถูกวิธี เพ่ือ
อนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย ตามจุดบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 

6. แผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเรื่องการป้องกันโรค (การล้างมืออย่างถูกวิธี) และการปฐมพยาบาล ที่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลอ้อมน้อย 

7. แผนกส่งเสริมสุขภาพ  ออกหน่วยสอนเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

8. แผนกส่งเสริมสุขภาพ  ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ สอนวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี นักเรียนโรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 
สอนเรื่องการแปรงฟัน และการล้างมือเพ่ือป้องกันโรคติดต่อในเด็ก 

9. จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก เพ่ือให้ความรู้ แก่ผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มเสี่ยง และผู้สนใจ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบบ
องค์รวมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่แพทย์/พยาบาล/นักโภชนา /นักกายภาพ/เภสัชกร และทีมส่งเสริมสุขภาพ 
พร้อมตรวจคัดกรองเบาหวานฟรี 

10. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน เรารักตับ เพ่ือให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรีให้กับประชาชน
ทั่วไป พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพ่ือห่างไกลโรคตับ ผู้มารับบริการปี 2560  

11. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปิดด าเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2549 เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ประชาชน
ในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น. 

12. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่ปี 2549 โดยในปี 
2560 จัดอบรม 11 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม 4,570 คน ในสถานประกอบการ 34 แห่งผู้เข้าอบรม 6,811 คน 

13. กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
พร้อมเกมส์สุขภาพ จ านวนทั้งสิ้น 28 บริษัท ในปี 2560 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   85 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

14. จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะ
โภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จ านวน 4 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าอบรมจ านวน 203 คน  

15. ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้า
ร่วมจ านวน 7 โรงเรียน  

16. จัดกิจกรรมและตรวจสุชภาพให้ผู้สูงอายุ ในโครงการผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพร่วมกับเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ โดยให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพเบื้องต้น  

17. จัดกิจกรรมการ Quality Safety Healthy โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ และให้ความรู้เรื่อง
การตรวจคล าเต้านมเพ่ือค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บริษัท บีทาเก้น 
จ ากัด 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 

1.  จัดอบรมให้กับต ารวจจราจร สน.หนองแขม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2.  มอบเสื้อสะท้อนแสงให้ต ารวจจราจรและอาสาสมัครต ารวจบ้าน ในการปฏิบัติงานการควบคุมจราจรบนท้องถนน  
สน.หนองแขม , สน.หนองค้างพลู , สน.ศาลาแดง , สน.เพชรเกษม และสน.หลักสอง 

3.  จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดท้ายมอเตอร์ไซค์ต ารวจจารจร 

4.  ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ต้ังบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้นในกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้ง
ที่ 24  ACT Family Tour" เส้นทางกรุงเทพฯ - พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี วันที่ 14 มกราคม 2560 

5.  จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี 

6.  บริจาคหุ่นส าหรับ CPR ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ในเขตหนองแขม 

7.  บริจาคเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล ชุมชนและจังหวัด 

8.  ร่วมสนับสนุนทีมปฐมพยาบาล ในงานแข่งขัน ลีคเยาวชน อัสสัมชัญยูไนเต็ด ณ สนามว่องประชานุกูล โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี 

9.  สนับสนุนอาหารและเครื่องด่ืม ให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ในโอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ปีการศึกษา 2559  

10.  เข้าร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทีมรถพยาบาลคอยน าขบวน ในกิจกรรม เดินการกุศล "สตรีวิทยาสัมพันธ์" ครั้ง
ที่ 5 ณ ถนนราชด าเนินกลาง  

11.  สนับสนุนทีมปฐมพยาบาล ให้แก่ผู้แข่งขันในกิจกรรม Superbike Racing Academy & Pirelli Trackday 2017 ณ 
สนามไทยแลนด์เซอร์กิต  

12.  เข้าร่วมกับส านักงานเขตบางแค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล โดยมี พญ.สุนีย์ ธีรกา
รุณวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม และคุณวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน  

13.  จัดกิจกรรมลดน้ าหนักในโรงเรียนจ านวน 3 โรงเรียน 

14.  จัดบรรยายความรู้เรื่องโภชนาการ  2  บริษัท 

15.  ฟรีตรวจสุขภาพในงานวันพ่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ  

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

1.  จัดกิจกรรมCSR ร่วมกับ บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด และ
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จ ากัด ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสถานประกอบการและชุมชน 
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   86 แบบ 56-1 
 

2. มอบชุดท าความสะอาดฟัน ( แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ า ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคลองครุ  โรงเรียนบ้านท่าทรายและโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ  เพ่ือใช้ในกิจกรรมแปรง
ฟันหลังอาหารกลางวัน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย  

3. จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากส าหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพใน
ช่องปากส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย  

4. จัดหน่วยบริการอนามัยโรงเรียนเชิงรุกในโรงเรียน โดยมีการด าเนินกิจกรรม คือ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคและให้สุขศึกษาส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดคลองครุ  
โรงเรียนบ้านท่าทรายและโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ  

5. ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) จัดท าโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย 

6. จัดทีมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้การป้องกันโรคหัดในกลุ่มพนักงานบริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด ( มหาชน ) และ
บริษัทยูนิคอร์ด จ ากัด 

7. จัดทีมพยาบาลวิชาชีพ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับพนักงานบริษัท ยูนิคอร์ด จ ากัด 

8.  จัดกิจกรรม เพ่ือนอาสากู้ชีพ โดยเชิญเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยในพ้ืนที่ มาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะใน
การให้ความช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต่างๆ  

9. จัดทีมแพทย์และพยาบาลออกให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้  

10. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานประกอบการ และห้างร้าน
ต่างๆ อาทิ หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วในการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในเหตุเพลิงไหม้ และ
สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น 

โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย 

1.  ได้ท าการตรวจร่างกายให้กับ แสตมป์ ศิษย์หมอเส็ง แชมป์โลกรุ่นฟลายเวต (น้ าหนักไม่เกิน 112 ปอนด์) ที่จะข้ึนชก
มวยชิงต าแหน่งแชมป์กับราเกส นักมวยชาวอินเดีย พร้อมด้วย เด่นนภา ตราใบห่อ ที่จะข้ึนชกป้องกันต าแหน่งแชมป์ PABA รุ่น 
112 ปอนด์ กับกอราฟ นักมวยชาวอินเดีย 

2.  ร่วมต้อนรับขบวนนักว่ิงในโครงการ 1ล้าน5แสนก้าว และจัดบริการจุดบริการส าหรับนักว่ิงบริเวณถนนพราณนก หน้าที่
ท าการไปรษณีย์บางกอกน้อย 

3.  ได้ท าการตรวจร่างกายให้กับ สิงห์สายัณห์ ซีพีเฟรชมาร์ท แชมป์เยาวชนสภามวยโลก (WBC Youth) รุ่นซุปเปอร์ฟลาย
เวต 115 ปอนด์ และ โจ เทโจนส์ นักมวยผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม ที่จะท าการข้ึนชกอุ่นเครื่อง
กับ เจซิฟเวอร์ เอฟเซย์เดย์ นักมวยชาวฟิลิปปินส์ 

4.  สนับสนุนกิจกรรมต ารวจ สน.บางขุนนนท์ 

5. สนับรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าท่ี งานคืนสู่เหย้า รร.ทวีธาภิเษก 

6. ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟุตบอล  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี 

7. ออกหน่วยปฐมพยาบาล ส านักงานเขตบางกอกน้อย 

8. ออกหน่วยปฐมพยาบาล มวยไทยนานาชาติสมัครเล่น หน้าอาคารนิมิตรบุตร 

9. หน่วยปฐมพยาบาล งานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ ร.9 ณ วัดเจ้าอาม 

10. ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟุตบอล  7 สี ณ อิสลามวิทยาลัย  รร.สุรศักด์ิมนตรี  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย  
รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   87 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10.6 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้สอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้ในนโยบายต่างๆ เช่นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบของสังคม และจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และลงสู่การปฏิบัติ และเพ่ือเพ่ือการก ากับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ 
ด าเนินกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการข้ึน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดน้ีก ากับดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะจัดให้มีการอบรมและทดสอบเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับ
และส าหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ผ่านทางการปฐมนิเทศ นอกจากน้ีเพ่ือให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง บริษัทฯ ก าหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดท าเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์
ความรู้รวมของบริษัท เพ่ือให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนามใน
ประกาศแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2559 เพ่ือร่วมให้สัตยาบรรณ และรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการในเดือนมกราคม ปี 2560 

10.6.1 แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่ าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้า
ข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้ง
ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชา  

 บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับ
สินบน ในทุกรูปแบบ  

 บริษัทจะเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลภายนอกท่ีมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท 
ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน 
การก าหนดงบประมาณ และการประเมินผลงบประมาณท่ีโปร่งใสและชัดเจน 

 บริษัทจัดให้มีระเบียบการจ่ายเงินโดยมีการก าหนดอ านาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติ ซึ่งการ
เบิกจ่ายและการจ่ายเงินที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ต้องมีเอกสารหลักฐานที่
ชัดเจนประกอบเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ก่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม และเพ่ือให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเพ่ือการบริจาคเพ่ือการกุศลใดๆ 
ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการคอร์รัปชั่น และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการ
คอร์รัปชั่น 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่เกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัท หากได้รับ



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   88 แบบ 56-1 
 

ของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานควร
ปฏิเสธหรือไม่รับของขวัญดังกล่าว และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือทราบทันที 

 บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันคอร์รัปชั่น โดย
กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การท าสัญญา การบริหารทรัพยากร
บุคคล การบัญชีและการเงิน การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องมีการด าเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ
ตรวจสอบจากฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคคลากร การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง การอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 บริษัทต้องจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความ
เสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งด้านโอกาส
ในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มี
ความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดข้ึน
ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด กฎระเบียบ 

 บริษัทต้องจัดให้มาตรการปฏิบัติน้ีได้รับการจัดท าเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพ่ือให้
สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัท 

 พนักงานต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ 
เข้าใจ และพร้อมจะน าหลักการในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงานด้วย
ความเคร่งครัดทั้งองค์กร 

10.6.2  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการช่วยเหลือทางการเมือง  

 บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทาง
การเมอืง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ 
ในทุกพ้ืนที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ได้เป็นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่
แอบอ้างความเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ ทรัพยากรใดๆ 
ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 

 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือส่งเสริมระบบประชาธิปไตย 
การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการกระท าไปด้วยความคาดหวังที่จะ
ได้รับผลตอบแทนพิเศษ ท้ังน้ีในการสนับสนุนจะต้องท าใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน
และวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

10.6.3 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพื่อกุศล  

 การบริจาคน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็น
การกระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงต้องไม่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   89 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการบริจาคดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระท าเพ่ือใช้เป็นข้ออ้างหรือ
น าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพ่ือกระท าการคอร์รัปชั่น 

 รูปแบบของการบริจาค อาจให้เป็นตัวเงิน เช่น การบริจาคเงินเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาค
สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนเพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์การศึกษา เป็นต้น 

 การบริจาคน้ัน จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้กระท าไปเพ่ือสนับสนุนให้โครงการเพ่ือการกุศล หรือ การ
สาธารณประโยชน์ ดังกล่าว ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแสดงได้ว่ามีโครงการเพ่ือ
การกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเกิดข้ึนจริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 การบริจาคน้ัน จะต้องจัดท าใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค
พร้อมแนบเอกสารประกอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอ านาจด าเนินการ 

10.6.4 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเงินสนับสนุน  

 การให้เงินสนับสนุนน้ันต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่
เป็นการกระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม และสามารถพิสูจน์ได้ว่าการให้เ งิน
สนับสนุน ไม่เป็นการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการให้เงิน
สนับสนุนดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระท าเพ่ือใช้เป็นข้ออ้างหรือน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพ่ือกระท า
การคอร์รัปชั่น 

 รูปแบบของเงินสนับสนุนน้ัน อาจเป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น 
ค่าท่ีพักและอาหาร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

 การให้เงินสนับสนุนน้ัน ต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุน ได้น าเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้
เพ่ือท ากิจกรรมตามโครงการที่ได้ขอเงินสนับสนุนดังกล่าวจริง เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบ
ผลส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์
ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบตามสมควร เสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบ
อ านาจด าเนินการ ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ  

10.6.5 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถรับหรือให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลอื่น เป็นต้น ได้ในโอกาสต่างๆ 
ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยจะต้องด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส และไม่เป็นการปิดบังซ่อนเร้น โดยการรับหรือการให้ดังกล่าวน้ันจะต้องไม่ท าให้เกิดความ
ได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพ่ือให้
ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือท าให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทาง
ธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ใน
การให้ของขวัญของบริษัทน้ัน จะต้องให้ในนามบริษัทไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดท าเป็นของขวัญที่
มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท หรือติดนามบัตรที่มีตราของบริษัท ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้
ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ เป็นต้น โดยจะต้องไม่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด 
เช่น เช็ค บัตรของขวัญ หรือบัตรก านัล เป็นต้น ยกเว้นเป็นการให้ในรูปของการส่งเสริมการขาย ซึ่งมี
การก าหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจน และปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับทุกคน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะท าให้มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการ
ต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องน้ัน เป็นต้น 

 การให้และรับผลประโยชน์อื่น เช่น การเลี้ยงสังสรรค์รับรอง จะต้องมั่นใจได้ว่าการรับรองน้ัน มิได้มี
ลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท าบ่อยครั้ง จนท าให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการ
สังสรรค์รับรองน้ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ
เก่ียวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านการประชุมประจ าปีและผ่าน
ระบบการสื่อสารอื่นๆที่บริษัทมีอยู่ 

 บริษัทจะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบ ถึงถึง
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท
ผ่านเอกสารแนะน าบริษัท 

10.7 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

เพ่ือให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้ความส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย  รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริห ารและพนักงานทุก
ระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ   

ดังน้ัน  เพ่ือให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง  บริษัทฯ ได้ก าหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ ดังน้ี 

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 

บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงต้องตระหนัก
อยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่  

แนวทางปฎิบัติ 

 บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ด าเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของบริษัทฯ 

 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อ านาจหน้าท่ี หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องพิจารณาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์  
โปร่งใส มีเหตุผล  และเป็นอิสระ โดยค านึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

 หากสงสัยหรือพบว่าการด าเนินการของบุคคลใกล้ชิด มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้เก่ียวข้อง
ต้องเปิดเผยรายการต้องสงสัยดังกล่าวทุกครั้ง 

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน 

ข้อมูลใดที่เป็นความลับของบริษัทฯ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  เพราะ หาก
ถูกเผยแพร่สู่สาธาณชนหรือบริษัทคู่แข่ง  จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างร้ายแรง 

แนวทางปฎิบัติ 
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   ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ  ท่ีมีหน้าที่น าข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทฯ  ไปใช้ ด าเนินงานต่าง ๆ ต้อง
ระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี 

    บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
เก่ียวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

    ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ น าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ท าให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ  

    บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ ก าหนด หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เน่ืองจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามท่ีกฏหมายก าหนด 

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการก าหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่
จะน ามาใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ  โดยค านึงถึงความซื่อสัตย์  โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี ตาม
กฎหมายหรือข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 

แนวทางปฎิบัติ 

    ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

    ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหน้ี อย่างเคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขการค้ า
ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีผิดนัดช าระหน้ี ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจท าให้เจ้าหน้ี
ได้รับความเสียหาย 

    บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพเป็นหลัก  
และปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี ท่ีให้
การสนับสนุนอย่างเสมอภาค โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ 

    ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี ควรเก็บเอกสาร  สัญญา  หรือข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เผื่อเกิด
กรณีขัดแย้งกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี ภายหลัง 

    หากพบว่าบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ก าหนด ท่ี อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการด าเนินงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

ในการด าเนินธุรกิจ  คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหน่ึงที่ท าให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของ
ตลาด  หรือบางกรณีอาจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการท ากิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด   ดังน้ัน เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไป
ด้วยดีในภาวะการแข่งขันน้ัน  จะต้องค านึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎกติกา 

แนวทางปฎิบัติ 

    บริษัทฯ ต้องด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  ชอบธรรม  สุจริต และโปร่งใส 

    ไม่ใส่ร้าย  ท าลายชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่บิดเบือนความจริง 

    ให้การสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทางการค้า เพ่ือประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม 

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลากร  และ
เพ่ือให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการก าหนดให้มีการสอบทานของระบบควบคุมภายในโดยผู้ท าหน้าที่



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   92 แบบ 56-1 
 

ตรวจสอบภายใน  เพ่ือรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  โดยผู้ตรวจสอบสามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม และเป็นอิสระ   

แนวทางปฎิบัติ 

    ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความซื่อสัตย์  โปร่งใส  เท่ียงธรรม  รักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้ดี 

    ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

    ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือกิจการใดที่ขัดต่อกฎหมายก าหนด 

    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

พนักงานถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม  บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน  และจูงใจให้พนักงานด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  โดย
ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุกระดับชั้น   

แนวทางปฎิบัติ 

    จัดให้มีการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน 

    การแต่งต้ังโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระท าด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 

    ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

    รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 

    ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

    จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

    บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ  ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ
พนักงานหรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน  

    ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

    สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง 

    เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการท าผิดกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือบริษัทต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การปฏิบัติของพนักงาน 

พนักงานของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ  ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน 

แนวทางปฎิบัติ 

     ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท้ังในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกค้า และเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการช่วยส่งเสริม
ชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ 

     ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย เสียหาย  และใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่น าไปใช้เพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   93 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

     ท าการแจ้งข่าว หรือเหตุอื่นใดที่อาจเป็นผลเสีย  หรือผลร้ายต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

     ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความรู้ ข่าวสารทางการค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 

     ห้ามมิให้ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เสื่อมค่า ซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

     ห้ามมิให้น าอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ 

     ห้ามวิพากษ์ วิจารณ์ นโยบาย ค าสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหาย แต่ต้อง ส่งเสริม 
นโยบายของบริษัทฯ 

     ห้ามกระท าการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง 

     ห้ามกระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน 

     ห้ามมิให้ชักชวน  ชักจูงเพ่ือนร่วมงาน ให้กระท าการเสียหาย หยาบโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางการค้า
ประเวณี 

     ห้ามกระท าการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และผู้บริหารระดับสูง 

     ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ ท่ีบริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจ 

     ห้ามท าให้ลูกค้ารู้สึกอับอาย 

     ห้ามมิให้กระท าการดูหมิ่น แสดงกิริยาก้าวร้าว ล่วงเกินผู้อื่น 

     ห้ามท าผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษอาญา ต่อบริษัทฯ ลูกค้า และบุคคลอื่น 

     ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้ส าหรับลูกค้า 

     ห้ามมิให้เก็บรักษาทรัพย์สินใดๆ ที่มีผู้หลงลืมไว้ในบริเวณบริษัทฯ 

     ห้ามมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จากบุคคลอื่น เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

     ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าต้องการจะขอเงินรางวัล(ทิป) จากลูกค้า 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน  เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ 

แนวทางปฎิบัติ 

    บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม  
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

    บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด  และส่งผลกระทบน้อยที่สุด 

    บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน  ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 

    ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเน่ือง 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   94 แบบ 56-1 
 

การรับ  การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ 

การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม  อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และอาจท า
ให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์  บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับการกระท าดังกล่าว  

แนวทางปฏิบัติ 

    พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้  การยอมรับหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

    พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีตประเพณี  โดยการรับของขวัญน้ันจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง
ธุรกิจใดๆ  หรือมีเจตนาแอบแฝง และของขวัญน้ันให้เป็นของส่วนกลาง 

    หากได้รับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ ที่มีมูลค่าพอสมควร  จากผู้ที่เก่ียวข้องทาง ธุรกิจกับบริษัทฯ ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท างาน 

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  จึงก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

แนวทางการปฏิบัติ 

    บริษัทฯ ก าหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการท างานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน  รวมถึง
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  

    บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน  เพ่ือความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือป้องกัน
อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า  

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ของธุรกิจ ท าให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีก าไร สามารถท าให้
ธุรกิจด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืนน้ัน  บริษัทฯ  จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่ลูกค้าและ
ผู้บริโภค   

แนวทางการปฏิบัติ 

    บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่าง
เท่าเทียมกัน   

    บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและการบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เพ่ือสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง 

    บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน  ไม่บิดเบือน  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

    บริษัท ฯ ต้องให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้บริโภค อย่างเคร่งครัด  
และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาจากบริษัทฯ เอง 

    บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติที่ดี  รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
กลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเน่ือง 

    บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน ได้รับ
การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2 การจัดการและการดูแลกิจการ    หน้าที่   95 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10.8  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ จัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับ
ดูแลกิจการและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกับคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้การน ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจน ติดตาม 
ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญซึ่งอาจจะเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของ องค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงน้ันๆ พร้อมทั้งให้มีการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแผนการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดระดับความเสี่ยงลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควร
ให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฏหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ  หนา้ที่  96  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
   

1111..  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
เป็นกลไกลส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทาง
การเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน 
สอบทานความเหมาะสมและประสิทธผลของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสีย่งในการท าธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย
หรือน าไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณา
คุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่ส าคัญ  ซึ่งในปีท่ีผ่าน
มา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่ส าคัญ นอกจากนี้ มีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกคือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560 ได้ให้ความเห็นว่าใน
ภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ
ต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดท าตามแนวคิดของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 
ส่วน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ท่ีเพียงพอและ เหมาะสมทั้ง 5 ส่วน 

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทได้แต่งตั้งให้นายชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 1 
สงิหาคม 2559 โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มี
ประสบการณ์และความเข้าใจในดา้นการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ 

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตัิแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผูด้ ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการพิจารณาการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   97   รายการระหว่างกัน 

 

1122..  รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน  

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นในปี 2559 และปี 2560 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ได้ดังน้ี 

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

ตารางที่ 12.1.1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”) 

1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่
ช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ .ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ     
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชววิัฒน์”) 

   1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ช าระ
แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และนายพฤทธ์ิ  
โรจน์มหามงคล            

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด  
(“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค”) 

1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ช าระ
แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ 
และนพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และนายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล            

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

1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่
ช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จดทะเบียนจัดต้ัง
ข้ึนเมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2553 เพ่ือด าเนินธุรกิจให้การฝึกอบรมและ
การศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพ่ือเตรียมบุคลากรทางด้านพนักงานผู้ช่วยของ
พยาบาล) 

2. ทั้งสองบรษิัทมีกรรมการร่วมกันคือ นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา 
3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวนดุรงค์-

วรรณ โดยกลุ่มวนดุรงค์วรรณ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 
ของทุนที่ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ถือหุ้นโดย
อ้อมในศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยผ่าน ทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุน
ที่ช าระแล้วของศรีวิชัยอาชีวศึกษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย 
 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริม
การออมของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, 
สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ,สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค และศรีวิชัย
อาชีวศึกษา  

2. กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ.
สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
รายการระหว่างกัน ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   98   แบบ 56-1 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของ บริษัทฯ , สายวิชัยพัฒนา และ     

ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
2. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 

258 ถือหุ้น รวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการของ บริษัทฯ , สายวิชัยพัฒนา,      
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และ กรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 

2. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ผศ.พญ.สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 
258 ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ, และศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

น.ส.วิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง, กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน และกรรมการในบริษัทฯ 
และ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 
2. เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 

นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 
และประธานกรรมการ ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 

2. นพ.พงษ์ศักด์ิและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ และ ศรีวิชัย-
อาชีวศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 0.32 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์, สามแยกไฟ
ฉายโพลีคลินิค และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ 

2. นพ. มงคลและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
22.35 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร 1. ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ของบริษัทฯ และ
กรรมการของสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ และ ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ 

2. ดร.ศักดาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
0.30 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 
2. เป็นบุตรีของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ

เป็นคู่สมรสของ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 
3. พญ.รังสิมาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 

22.35 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   99   รายการระหว่างกัน 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 
นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 

2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ  

นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ, ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสามแยกไฟ
ฉายโพลีคลินิค 

2. นายพฤทธ์ิและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
21.02 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

พญ.พัฏ โรจน์มหามงคล  1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 
2. เป็นบุตรีของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ

เป็นคู่สมรสของนายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล 
3. พญ.พัฏและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 

21.02 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

นาย คมฤทธ์ิ กวินอัครฐิติ  1. ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลฯ 

 2. นาย คมฤทธ์ิและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
4.91 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 

น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ 1. ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาการบริการกลุ่มโรงพยาบาลฯ 

2. เป็นบุตรีของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ
เป็นคู่สมรสของนาย คมฤทธ์ิ กวินอัครฐิติ 

3. น.ส.พัชรพรรณและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อย
ละ 4.91 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ  1. ด ารงต าแหน่งกรรมการของศรีวิชัยอาชีวศึกษา, กรรมการบริหาร และ
เลขานุการบริษัทฯ 

2. ดร .รัชฎาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกัน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
2) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (“สายวิชัยพัฒนา”)  

ตารางที่ 12.1.2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

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

ดูในตารางที่ 12.1.1 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
รายการระหว่างกัน ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   100   แบบ 56-1 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชววิัฒน์”) 

1. สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ เป็นบริษัทย่อยในล าดับเดียวกันของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ช าระแล้ว
ของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ช าระแล้วของศรีสาครเวชวิวัฒน์ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 
2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ .ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ,     

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ, ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร  
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด  
(“สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิค”) 

1. สายวิชัยพัฒนา และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค เป็นบริษัทย่อยในล าดับ
เดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่
ช าระแล้วของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้น
อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ช าระแล้วของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ ได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือ
ส่งเสริมการออม ของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย 
บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน์, สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค และ 
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา  

2. กรรมการของสายวิชัยพัฒนา ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ 
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ  ด ารงต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ศรีวิชัย 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของสายวิชัยพัฒนา  
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการของสายวิชัยพัฒนา  
น.ส.วิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 
ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ด ารงต าแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 
 

3) บริษัท ศรีสาครเวชววิัฒน์ จ ากัด (“ศรีสาครเวชววิัฒน์”) 

ตารางที่ 12.1.3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 

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

   ดูในตารางที่ 12.1.1  

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”)  

   ดูในตารางที่ 12.1.2  

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด  
(“สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิค”) 

 1. ศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลิ นิค เป็นบริษัทย่อย                    
ใน ล า ดั บ เดี ย วกั น ขอ งบ ริ ษั ท ฯ  โดย บ ริษั ท ฯ  ถื อ หุ้ น อ ยู่ ใน สั ด ส่ วน                                
ร้อยละ 99.56 ของทุนที่ช าระแล้วของศรีสาครเวชวิวัฒน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ช าระแล้วของ
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ และ
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และ นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   101   รายการระหว่างกัน 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์  
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา ด ารงต าแหน่งกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์  

นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล ด ารงต าแหน่งกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

ดร. ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ด ารงต าแหน่งกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
 

     4)   บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด (“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค”) 

ตารางที่ 12.1.4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

 ดูในตารางที่ 12.1.1  

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”)  

ดูในตารางที่ 12.1.2  

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชววิัฒน์”)  

 ดูในตารางที่ 12.1.3 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ด ารงต าแหน่งกรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค               

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา ด ารงต าแหน่งกรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค                    

นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล ด ารงต าแหน่งกรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค                    
 

5) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”) (เดิมช่ือโรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา) 

ตารางที่ 12.1.5  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

  ดูในตารางที่ 12.1.1  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 102 รายการระหว่างกัน 

ตารางที่ 12.1.6 รายการระหวา่งกันระหวา่งบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด  
(“สายวิชัยพัฒนา”) 

ดู ใ น ต า ร า ง ที่ 
12.1.1 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์:  
   รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากสายวิชัย-
พัฒนาในส่วนน้ี เกิดจากการที่สายวิชัย-
พัฒนาส่งคนไข้ของตนมารับบริการ
รักษาพยาบาล และการแพทย์ทีบ่ริษัทฯ 

 
 
    บริษัทฯ ได้รับรายได้   
ค่ารักษาพยาบาลแลบริการ
ทางการแพทย์จากสาย -
วิชัยพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น 
15.30 ล้านบาท โดยมียอด
ลูกหน้ีคงค้าง ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 9.31 
ล้านบาท 
 

 
 
    บริษัทฯ ได้รับ รายได้   
ค่ารักษาพยาบาลแลบริการ
ทางการแพทย์จาก สาย-
วิชัยพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น 
3.36 ล้านบาท โดยมียอด
ลูกหน้ีคงค้าง ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 ท้ังสิ้น 0.35 
ล้านบาท  

 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ 
และสายวิชัยพัฒนา ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล 
และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา 
โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาล จากสายวิชัยพัฒนา เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่า
รักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่า
แพทย์ไม่มีส่ วนลดโดยนโยบายการก าหนดราคา ดังกล่าวจะ
เหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และ       
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์: 
ต้นทุนที่เกิด ข้ึน ในส่วนน้ี เกิดจากการ  
ที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตนมารับบริการ
รั ก ษ า พ ย าบ า ล แ ล ะ ก ารแ พ ท ย์ ที่                           
สายวิชัยพัฒนา 
 
 

 
 
บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษา 
พยาบาล และบริการทาง
การแพท ย์กั บสาย วิชั ย -
พั ฒ น า  จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น 
23.03 ล้านบาท โดยมียอด
เจ้าหน้ีคงค้าง ณ วันที่ 31 
ธั น ว า ค ม  2559 ทั้ ง สิ้ น 
11.58 ล้านบาท 

 
 
     บ ริษั ทฯ  มี ต้นทุ นค่ า
รักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์กับสายวิชัย-
พั ฒ น า  จ า น วน ทั้ ง สิ้ น      
22.18 ล้ า น บ า ท  โ ด ย มี    
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 
8.80 ล้านบาท 

 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ 
และสายวิชัยพัฒนา ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและสายวิชัยพัฒนา โดย
บริษัทฯต้องช าระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาล ให้แก่ สายวิชัยพัฒนา เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่า
รักษาพยาบาลปกติข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่า
แพทย์ไม่มีส่ วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะ
เหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยก
ไฟฉายโพลีคลินิค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 

   
 

   



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 103 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชววิัฒน์”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.1 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย:์  
รายได้ในส่วนน้ีที่ เกิดข้ึนเป็นไปตาม
สัญญาให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาล
เครือข่าย) ที่จัดท าข้ึนระหว่างบริษัทฯ
และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญา
ดังกล่าวบริษัทฯและศรีสาครเวชวิวัฒน์
จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ ประกันตนตาม
โครงการประกันสังคม ตามจ านวนและ
รายชื่อที่ทางส านักงานประกันสังคม                          
ได้ก าหนดมอบให้ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานประกันสั งคม โดยรายได้                     
ที่บริษัทฯได้รับจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ใน
ส่วนน้ี เกิดจากการที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์
ส่ งคนไข้ของตนมารับบริการรักษา 
พยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ 

 
 
     บริษัทฯ ได้รับรายได้  
ค่ ารั ก ษ าพ ย าบ าล แล ะ
บริการทางการแพทย์จาก
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ านวน
ทั้ ง สิ้ น  3.34 ล้ า น บ า ท            
โดย  มียอดลูกหน้ีคงค้าง ณ 
วันที่  31 ธันวาคม  2559 
ทั้งสิ้น 1.26 ล้านบาท 

 
 
     บริษัทฯ ได้รับรายได้  
ค่ า รั ก ษ าพ ย าบ าล แล ะ
บริการทางการแพทย์จาก
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ านวน
ทั้งสิ้น 2.32 ล้านบาท โดย  
มี ย อ ด ลู ก ห น้ี ค ง ค้ า ง                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ทั้งสิ้น 0.65 ล้านบาท 

 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่าง บริษัทฯ 
และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล
และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาล จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของ
ค่ารักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้น
ค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะ
เหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟ
ฉายโพลีคลินิค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์: 
ต้นทุนในส่วนน้ีที่ เกิดข้ึนเป็นไปตาม
สัญญาให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาล
เครือข่าย) ที่จัดท าข้ึนระหว่างบริษัทฯ
และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญา
ดังกล่าวบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ ประกั นตนตาม

 
 
     บริษั ทฯ มี ต้นทุ นค่ า
รักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์กับศรีสาคร-
เวช วิวัฒน์ จ านวนทั้ งสิ้น 
0.79 ล้านบาท โดยมียอด
เจ้าหน้ีคงค้าง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0.06 
ล้านบาท 

 
 
     บ ริษั ทฯ  มี ต้นทุ นค่ า
รักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์กับศรีสาคร-
เวช วิ วัฒ น์ จ านวนทั้ งสิ้ น 
2.95 ล้านบาท โดยมียอด
เจ้าหน้ีคงค้าง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.49 
ล้านบาท 

 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่าง บริษัทฯ 
และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล
และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาล จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของ
ค่ารักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้น
ค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะ
เหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟ



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 104 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

โครงการประกันสังคม ตามจ านวนและ
รายชื่อที่ ส านักงานประกันสั งคมได้
ก า ห น ด ม อ บ ให้  ต า ม ห น้ าที่ แ ล ะ
หลักเกณฑ์ของส านักงานประกันสังคม 
โดยต้นทุนที่เกิดข้ึนในส่วนน้ี เกิดจาก
การที่บริษัทฯส่งคนไข้ของตนมารับ
บริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

 ฉายโพลีคลินิค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 
 

  เงินกู้ระยะสั้น: 
ปี 2560 บริษัทฯได้กู้เงินระยะสั้นจาก   
ศ รี ส าค ร เวช วิ วัฒ น์  จ านวนทั้ งสิ้ น         
10 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ต่อปี โดยบริษัทฯได้ออกต๋ัวสัญญา ใช้
เงินก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่       
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เพ่ือน าเงินไปใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ  

 
ยอดคงค้าง ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2559 
ยอดยกมา   0  ล้านบาท 
รับ เงินกู้   20  ล้านบาท 
ท า ช าระ  (20)  ล้านบาท 
คงเหลือ      0   ล้านบาท 

 

 
ยอดคงค้าง ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 
ยอดยกมา   0  ล้านบาท 
รับ เงินกู้   10  ล้านบาท 
ท า ช าระ  (10)  ล้านบาท 
คงเหลือ      0   ล้านบาท 

 

 
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทฯ กู้เงินระยะสั้น โดย
ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ ศรีสาครเวช-
วิวัฒน์เป็นการด าเนินการที่มีความสมเหตุสมผล และท าให้การ
ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึง การที่บริษัทฯ กู้เงินจาก 
ศรีสาครเวชวิวัฒน์จะมีข้ันตอนในการด าเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้
เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมี
เงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ย 
3% ต่อปีที่ต้องช าระให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ
ต้องช าระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการค้ าประกัน
โดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิการเช่าท่ีดินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัท สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิค 
จ ากัด  
(“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.1 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย:์  
รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจาก สามแยก - 
ไฟฉายโพลีคลินิค ในส่วนน้ี เกิดจากการ
ที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค ส่งคนไข้
ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และ

 
 

- 

 
 
   บ ริษั ท ฯ  ได้ รั บ ราย ได้    
ค่ า รั ก ษ าพ ย าบ า ล แล ะ
บริการทางการแพทย์จาก       
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค

 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ
และสามแยกไฟฉายโพลี ค ลิ นิ ค  ดั งกล่ าว เป็ น รายการที่ มี                            
ความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ
และสามแยกไฟฉายโพลีคลิ นิค โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคา                    



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 105 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

การแพทย์ที่บริษัทฯ จ านวนทั้ งสิ้น 0.02 ล้าน
บาท โดยมียอดลูกหน้ีคง
ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ทั้งสิ้น  0 ล้านบาท 

การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสามแยกไฟฉาย
โพลีคลินิค เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่
กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดย
นโยบายการก าหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ท่ีบริษัทฯ                              
ใช้กับสายวิชัยพัฒนา และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย:์ 
ต้นทุนที่เกิดข้ึนในส่วนน้ี เกิดจากการที่
บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตน มารับบริการ
รั ก ษ าพ ยาบ าล แล ะการ  แพ ท ย์ ที่             
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
 
 

 
 
     บริษั ทฯ มี ต้นทุ นค่ า
รักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์กับสามแยก         
ไฟฉายโพลีคลินิค จ านวน
ทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท โดย
มี ยอด เจ้ าห น้ีค งค้ า ง  ณ 
วันที่  31 ธันวาคม  2559 
ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท 

 
 
     บ ริษั ทฯ  มี ต้นทุ นค่ า
รักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์กับสามแยก         
ไฟฉายโพลีคลินิค จ านวน
ทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท โดยมี
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 
0.01 ล้านบาท 

 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ
และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และสาม-
แยกไฟฉายโพลีคลินิค โดยบริษัทฯต้องช าระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการ
ให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลให้แก่ สามแยกไฟฉาย- 
โพลีคลินิค เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่
กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดย
นโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ 
ใช้กับสายวิชัยพัฒนา และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

  เงินกู้ระยะสั้น: 
ปี 2560 บริษัทฯได้กู้เงินระยะสั้นจาก   
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ านวนทั้งสิ้น 
10 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ออกต๋ัวสัญญาใช้
เงินก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค เพ่ือน าเงินไป
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

 
- 

 
ยอดคงค้าง ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 
ยอดยกมา   0  ล้านบาท 
รับ เงินกู้   10  ล้านบาท 
ท า ช าระ  (10)  ล้านบาท 
คงเหลือ      0   ล้านบาท 

 

 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทฯ กู้เงินระยะสั้น 
โดยออกต๋ัวสัญญาใช้ เงินก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้ แก่                      
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคเป็นการด าเนินการที่มีความสมเหตุสมผล
และท าให้การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่บริษัทฯ 
กู้เงินจากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จะมีข้ันตอนในการด าเนินการที่
ไม่ ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าโดยที่
อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ต้องช าระให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค
ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินที่บริษัทฯต้องช าระให้แก่ สถาบันการเงินภายนอก รวมถึง



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 106 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

ต้องมีการค้ าประกัน โดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ
สิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย
อาชีวศึกษา จ ากัด  
(“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”)  

ดูในตารางที่ 
12.1.1 

รายการปล่อยเช่าพื้นที่ 
ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา: 
บริษัทฯ ปล่อยเช่าพ้ืนที่บางส่วนของ    
อาคาร 1 ชั้น 7 ของอาคารโรงพยาบาล   
วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 
50 ตรม. เพ่ือให้ศรีวิชัยอาชีวศึกษาใช้
เป็นพ้ืนที่ท าการของศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
โดยบริษัทฯ เรียกเก็บค่าเช่าพ้ืนที่จาก   
ศรีวิชัยอาชีวศึกษาในอัตราเดือนละ 
5,000 บาท โดยสัญญาเช่าที่จัดท าข้ึน
ระหว่างบริษัทฯ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา 
มีก าหนดอายุ 3 ปี  เริ่ มอายุการเช่ า 
ต้ังแ ต่ วันที่  1 มกราคม 2560  และ
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ซึ่ง
เป็นสัญญาฉบับที่สอง โดยสัญญาฉบับ
แรก ต้ังแต่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2559) โดยหลังจากที่สัญญา
เช่าสิ้นสุดลง ศรีวิชัยอาชีวศึกษาสามารถ
ขอต่ออายุสัญญาเช่าได้ 
 

 
 
ในช่ วง ปี  2559 บริษัทฯ
รับรู้รายได้ค่าเช่ ารับจาก  
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา  จ านวน
ทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 
ในช่ วง  ปี  2560 บริษั ทฯ
รับรู้รายได้ค่าเช่ ารับจาก  
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา  จ านวน
ทั้งสิ้น  0.06 ล้านบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ ปล่อยเช่าพ้ืนที่
บางส่วนของชั้น 7 อาคาร 1 ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 50 ตรม. เพ่ือให้ศรีวิชัยอาชีวศึกษาใช้เป็นพ้ืนที่
ท าการของศรีวิชัยอาชีวศึกษาเอง โดยที่รายการเช่าดังกล่าวมีการ
จัดท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีเงื่อนไขในสัญญา
เช่าเป็นปกติทางการค้าทั่วไป เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของ
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมโดยที่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับ
การจัดต้ังข้ึนเพ่ือมุ่งผลิตพนักงานผู้ช่วยของพยาบาล  

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 107 รายการระหว่างกัน 

ตารางที่ 12.1.7 รายการระหวา่งกันระหวา่งสายวิชัยพฒันาและบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชววิัฒน์”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.2 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย์: 
รายได้ในส่วนน้ีที่ เกิดข้ึนเป็นไปตาม
สัญญาให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาล
เครือข่าย) ที่จัดท าข้ึนระหว่างสายวิชัย
พัฒนาและ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตาม
สัญญาดังกล่าวสายวิชัยพัฒนา และ      
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกันให้บริการ
ทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่
ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม
ตามจ านวนและรายชื่อที่ทางส านักงาน
ประกันสังคมได้ก าหนดตามหน้าที่และ
หลักเกณฑ์ของส านักงานประกันสังคม 
โดยรายได้ที่เกิดข้ึนในส่วนน้ี เกิดจาก 
การที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของตน
ม ารับ บ ริ ก าร รั ก ษ าพ ยาบ าลแล ะ
การแพทย์ที่สายวิชัยพัฒนา 

 
 
     สายวิชัยพัฒนามีรายได้
ค่ ารั ก ษ าพ ย าบ าล แล ะ
บริการทางการแพทย์กับศรี
สาครเวช วิวัฒ น์  จ านวน
ทั้งสิ้น 10.68 ล้านบาท โดย
มียอดลูกหน้ีคงค้าง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 
4.60 ล้านบาท 

 
 
     สายวิชัยพัฒนามีรายได้
ค่ า รั ก ษ าพ ย าบ าล แล ะ
บริการทางการแพทย์กับศรี
สาครเวชวิ วัฒ น์  จ านวน
ทั้งสิ้น 10.01 ล้านบาท โดย
มียอดลูกหน้ีคงค้าง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ทั้ งสิ้น 
7.77 ล้านบาท 

 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่ เกิดข้ึนระหว่าง              
สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒ น์ ดังกล่าวเป็นรายการ                         
ที่ มี ค ว าม สม เห ตุ สม ผล และ เป็ น รายก าร ธุ รกิ จป ก ติทั่ ว ไป                            
ข อ งทั้ ง ส อ งบ ริ ษั ท  โด ย ส า ย วิชั ย พั ฒ น า เรี ย ก เก็ บ ร าค า                            
ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท า งก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ รั ก ษ า พ ย าบ า ล จ า ก                                 
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ 
ข้ึ น อ ยู่ กั บ ป ร ะ เภ ท ข อ งก าร ให้ บ ริ ก า ร  ย ก เ ว้ น ค่ า แพ ท ย์                          
ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับ
นโยบายที่ ส าย วิชัย พัฒ นาใช้ กับบริษัทฯ ซึ่ ง เป็ นบริษัท ให ญ่                              
ของทั้งสายวิชัยพัฒนา และศรีสาครเวชวิวัฒน์  
 
 
 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและ 
บริการทางการแพทย:์  
ต้นทุนในส่วนน้ีที่ เกิดข้ึนเป็นไปตาม
สัญญาให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาลร่วมกัน(สถานพยาบาล
เครือข่าย) ที่จัดท าข้ึนระหว่างสายวิชัย
พัฒนาและ  ศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตาม
สัญญาดังกล่าวสายวิชัยพัฒนาและศรี

 
 
     สายวิชัยพัฒนาได้จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์ 
ให้ แก่ศรีสาครเวชวิวัฒ น์ 
จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น  0 .9 8       
ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหน้ี

 
 
     สายวิชัยพัฒนาได้จ่าย
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์ 
ให้แก่ ศรีสาครเวช วิวัฒ น์ 
จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น  1 .7 8                    
ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหน้ี

 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างทั้งสอง
บริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
ทั่วไปของสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยสายวิชัยพัฒนา
จ่ายราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่ศรี
สาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ 
ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดย



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 108 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

สาครเวชวิวัฒน์จะร่วมกันให้บริการทาง
การแพ ท ย์และรั กษ าพ ยาบ าลแก่
ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม 
ตามจ านวนและรายชื่อที่ทางส านักงาน
ประกันสังคมได้ก าหนดตามหน้าที่และ
หลักเกณฑ์ของส านักงานประกันสังคม 
โดยต้นทุนในส่วนน้ีที่สายวิชัยพัฒนาต้อง
จ่ายให้แก่  ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เกิดจาก
การที่สายวิชัยพัฒนาส่งคนไข้ของตนมา
รับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์
ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0.02 
ล้านบาท 
 
 

ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.08 
ล้านบาท 
 

นโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัย
พัฒนาใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนาและศรี
สาครเวชวิวัฒน์  
 
 

  เงินกู้ระยะสั้น: 
ปี  2559  ส าย วิ ชั ย พั ฒ น า ไ ด้ กู้ เงิ น                   
ร ะ ย ะสั้ น จ าก ศ รี ส าค ร เวช วิ วัฒ น์                      
3 วงเงิน จ านวนทั้งสิ้น 38 ล้านบาท 
(พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 9  จ า น ว น  1 0                  
ล้านบาท ,สิงหาคม 2559 จ านวน 20 
ล้านบาท และธันวาคม  2559 จ านวน 
8 ล้ านบาท) อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ                    
3 ต่อปี โดยสายวิชัยพัฒนา ได้ออกต๋ัว
สั ญ ญ า  ใ ช้ เ งิ น ก า ห น ด จ่ า ย คื น                        
เมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
เพ่ือน าเงินไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

 
ยอดคงค้ าง  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม 2559  
ยอดยกมา    0    ล้านบาท 
รับ เงินกู้    38    ล้านบาท 
ท า ช าระ  (11)  ล้านบาท 
คงเหลือ      27   ล้านบาท 
 
 
 

 
 ยอดคงค้าง ณ  วันที่  31 
ธันวาคม 2560 
ยอดยกมา    27  ล้านบาท 
รับ  เงินกู้      15    ล้ าน
บาท 
ท า ช าระ  (42)  ล้านบาท 
คงเหลือ       0     ล้าน
บาท 
 

 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สายวิชัยพัฒนากู้ เงิน  
ระยะสั้น โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงินก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่
ศรีสาครเวชวิวัฒน์เป็นการด าเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและท า
ให้การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่สายวิชัย
พัฒนากู้เงินจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะมีข้ันตอนในการด าเนินการที่
ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก 
รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตรา
ดอกเบี้ย 3 % ต่อปีที่ต้องช าระให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ต่ ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่สาย
วิชัยพัฒนาต้องช าระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการ
ค้ าประกัน โดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการเช่า
ที่ดิน 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 109 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
จ ากัด  
(“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.2 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย:์  
ราย ได้ที่ ส าย วิชั ย พัฒ นาได้รับ จาก     
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคในส่วนน้ี เกิด
จากการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค    
ส่ งคนไข้ของตนมารับบริการรักษา 
พยาบาล และการแพทย์ที่สายวิชัย -
พัฒนา 
 

 
 
สายวิชัยพัฒนาได้รับรายได้
ค่ ารั ก ษ าพ ย าบ าล แล ะ
บริการทางการแพทย์จาก
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
จ านวนทั้ งสิ้น  0.83  ล้าน
บาท โดยมียอดลูกหน้ีคง
ค้าง ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2559 ทั้ งสิ้ น  0 .58 ล้ าน
บาท  

 
 
  ส าย วิชั ย พั ฒ น าไ ด้ รั บ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
จากสามแยกไฟฉายโพลี -
คลินิค จ านวนทั้งสิ้น 4.84 
ล้านบาท โดยมียอดลูกหน้ี
ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.23 
ล้านบาท  

 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่ เกิดข้ึนระหว่าง                  
ทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการ
ธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
โดยสายวิชัยพัฒนาเรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาล จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค เท่ากับร้อยละ 50-75 
ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ 
ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคา ดังกล่าว
จะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนาใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนา และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
      โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค  ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ   
บริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิ วัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา                 
เมื่อ 28 มิถุนายน 2559  
 
 
 
 
 
 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย:์ 
ต้นทุนที่เกิดข้ึน ในส่วนน้ีเกิดจากการที่
สายวิชัยพัฒนาส่งคนไข้ของตนมารับ
บริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
 

 
 
     ส า ย วิ ชั ย พั ฒ น า  มี
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
กับส ามแยกไฟฉายโพ ลี
คลินิค จ านวนทั้งสิ้น 0.23 
ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหน้ี

 
 
     ส า ย วิ ชั ย พั ฒ น า  มี
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
กับส ามแยก ไฟ ฉายโพ ลี
คลินิค จ านวนทั้งสิ้น 0.20 
ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหน้ี

 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างทั้งสอง
บริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
ทั่วไปของสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟฉายโพลีคลินิคโดยสายวิชัย
พัฒนาจ่ายราคาการให้บริการทางการแพทย์ และรักษาพยาบาล 
ให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่า
รักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่า



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 110 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

 ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธั น ว า ค ม  2559 ทั้ ง สิ้ น                   
0 ล้านบาท 

ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 
ธั น ว า ค ม  2560 ทั้ ง สิ้ น                 
0 ล้านบาท 

แพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะ
เหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนา ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่
ของทั้งสายวิชัยพัฒนา และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
      โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค  ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ   
บริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา                 
เมื่อ 28 มิถุนายน  2559 
 
 
 
 
 

ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ ดูในตารางที่ 
12.1.2 

ค่าอาคารจ่ายล่วงหน้า-ตัดจ่าย 
ในปี  2547 สายวิชัยพัฒนาได้เข้าท า
หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ 
กับ ผศ .พญ .สายสุณี   วนดุรงค์วรรณ   
เพ่ือใช้พ้ืนที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งเป็นทรัพย์สิน   
ของ ผศ .พญ .สายสุณี  โดยสายวิชั ย
พัฒนาจะใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์
ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก , 
ใช้เป็นโรงซักผ้าและใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสารโดยในปัจจุบัน สายวิชัยพัฒนา
ไม่ ไ ด้มี ก ารใช้ ส ถานที่ ดั งกล่ าว เพ่ื อ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิกหรือใช้
เป็นโรงซักผ้าแต่อย่างใด มีแต่การใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นที่เก็บเอกสาร                        

 
      
     ใ น ช่ ว ง  ปี  2 5 5 9                            
สายวิชัยพัฒนาได้มีการตัด
จ่ า ย ค่ า เช่ า อ าค าร จ่ า ย
ล่วงห น้าเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท 

 
         
  ใ น ช่ ว ง  ปี  2 5 6 0                       
สาย วิชั ย พัฒ นาได้มี การ    
ตัดจ่ายค่าเช่าอาคารจ่าย
ล่วงห น้าเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท 

 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สายวิชัยพัฒนาได้เข้าท า
หนังสือยินยอมให้ ใช้อาคารและสถานที่  กับ ผศ .พญ .สายสุณี         
วนดุรงค์วรรณ  ในปี 2547 เพ่ือใช้พ้ืนที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก , ใช้เป็นโรงซักผ้า 
และใช้เป็นสถานที่ เก็บเอกสาร โดยที่สายวิชัยพัฒนาไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการใช้พ้ืนที่ให้แก่ ผศ .พญ .สายสุณี แต่อย่างใด เป็น
รายการที่มีความสมเหตุสมผล และท าให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของสายวิชัยพัฒนา โดยเงื่อนไขที่ส าคัญที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ
ยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ ดั งกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 111 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

ที่ ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว ข อ ง ส า ย วิ ชั ย พั ฒ น า                   
โดยตามหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและ
สถานที่ซึ่งลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 
ดังกล่าว  มีการก าหนดเงื่อนไขที่ส าคัญ  
ก็คือ 
1) สายวิชัยพัฒนาสามารถปรับปรุง

สถานที่ ดังกล่าว ให้ เหมาะสมกับ
ลั กษ ณ ะของ  การ ใช้ ป ระโยช น์
สถานที่ โดย สายวิชัยพัฒนาจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
พ้ืนที่ทั้งหมด 

2) ผศ.พญ.สายสุณี ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่
ดังกล่าว จะอนุญาตให้ สายวิชัย -
พัฒนาใช้พ้ืนทีโ่ดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

3)  หาก ผศ.พญ.สายสุณี ต้องการจะใช้
พ้ืนที่ดังกล่าว สายวิชัยพัฒนาต้องขน
ย้ายทรัพย์สินออกไปจากสถานที่
ดังกล่าว และส่งมอบอาคารและ
สถานที่  คืนให้แก่ ผศ .พญ.สายสุณี 
ในสภาพเรียบร้อย ภายในเวลาที่
ก าหนด โดยสาย วิชั ย พัฒ นาจะ
เรียกร้องค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกิดข้ึนจาก ผศ .พญ .สายสุณี 
ไม่ได้ 

ทั้ ง น้ี  ในการปรับปรุง พ้ืนที่ ดังกล่าว   
เพ่ือใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
ยิน ย อ ม ให้ ใช้ อ าค าร แล ะ ส ถ าน ที่                



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 112 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

สาย วิชั ย พั ฒ นาได้ก่ อส ร้า งอ าค าร                
2 แห่ งบนพ้ืนที่ ดั งกล่ าวในปี  2547-
2548 เป็นจ านวนเงินรวม 1.40 ล้าน
บาท โดยไม่มีการท าสัญญาเช่าท่ีดิน โดย
สายวิชัยพัฒนาได้บันทึกสิ่งก่อสร้างที่
สร้างบนพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอาคารบนที่
เช่า ตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ในปี 2554 
สายวิชัยพัฒนาได้มีการปรับปรุงบัญชี 
โดยบันทึกค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นค่าเช่า
จ่ายล่วงหน้า และตัดจ่ายค่าอาคารจ่าย
ล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราเส้นตรง 
20 ปี  โดยตัดจ่ายไตรมาสละ 0.017 
ล้านบาท  

 

ตารางที่ 12.1.8 รายการระหวา่งกันระหวา่งศรีสาครเวชวิวฒัน์และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
จ ากัด  
(“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.3 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย:์  
รายได้ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับจาก    
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคในส่วนน้ี เกิด
จากการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค   
ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษา 
พยาบาล และการแพทย์ที่ศรีสาครเวช-
วิวัฒน์ 

 
 
  ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
จากสามแยกไฟฉายโพลี
คลินิค จ านวนทั้งสิ้น 0.04  
ล้านบาท โดยมียอดลูกหน้ี
ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 

 
 
  ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
จากสามแยกไฟฉายโพลี
คลินิค จ านวนทั้งสิ้น 0.36  
ล้านบาท โดยมียอดลูกหน้ี
ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่  31 

 
 
     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างทั้งสอง
บริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
ทั่วไปของศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค โดยศรี
สาครเวชวิวัฒน์เรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาล จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค เท่ากับร้อยละ 50-75 
ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ 
ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคา ดังกล่าว



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 113 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

 ธันวาคม 2559 ท้ังสิ้น 0.02 
ล้านบาท  

ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.30 
ล้านบาท  

จะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็น
บริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
      โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค  ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ   
บริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา                         
เมื่อ 28 มิถุนายน  2559  
 
 
 
 

  ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการ
ทางการแพทย:์ 
ต้นทุนที่เกิดข้ึน ในส่วนน้ีเกิดจากการที่   
ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของตน มา
รับบริการรั กษ าพยาบาลและการ 
แพทย์ที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
 
 

 
 
     ศรีส าครเวช วิ วัฒ น์มี
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
กั บ ส า ม แ ย ก ไ ฟ ฉ า ย                    
โพลีคลินิค จ านวนทั้ งสิ้น 
0.01 ล้านบาท โดยมียอด
เจ้ า ห น้ี ค งค้ า ง  ณ  วั น ที่                    
31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0 
ล้านบาท 

 
 
     ศรีส าครเวช วิ วัฒ น์มี
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
และบริการทางการแพทย์
กั บ ส า ม แ ย ก ไ ฟ ฉ า ย                      
โพลีคลินิค จ านวนทั้ งสิ้น 
0.04 ล้านบาท โดยมียอด
เจ้ าห น้ี ค งค้ า ง  ณ  วั น ที่              
31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 
0.02 ล้านบาท 

 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดข้ึนระหว่างทั้งสอง
บริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
ทั่วไปของศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค โดยศรี
สาครเวชวิ วัฒ น์จ่ายราคาการให้บริการทางการแพทย์และ
รักษาพยาบาล ให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค เท่ากับร้อยละ 50-
75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ข้ึนอยู่กับประเภทของการให้บริการ 
ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวจะ
เหมือนกับนโยบายที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ของทัง้ศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
      โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค  ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ    
บริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา                   
เมื่อ 28 มิถุนายน  2559 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 114 รายการระหว่างกัน 

 

ตารางที่ 12.1.9 รายการระหวา่งกันระหวา่งสามแยกไฟฉายโพลีคลินิคและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด  
(“ศรีสาครเวชววิัฒน์”) 

ดูในตารางที่ 
12.1.3  

เงินกู้ระยะสั้น: 
ปี  2560 สามแยกไฟฉายโพลีคลิ นิค                  
ได้กู้เงินระยะสั้นจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จ านวนทั้ งสิ้ น  5 ล้ านบ าท   อั ต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยสามแยก-
ไฟฉายโพลีคลินิคได้ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน
ก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรี
สาครเวชวิวัฒน์เพ่ือน าเงินไปใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ  

 
- 

 
ย อ ด ค ง ค้ า ง  ณ  วั น ที่                   
31 ธันวาคม 2560 
ยอดยกมา   0    ล้านบาท 
รับ เงินกู้      5    ล้านบาท 
ท า ช าระ      -    ล้านบาท 
คงเหลือ       5   ล้านบาท 

 

 
     คณ ะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่าการที่ สามแยกไฟฉาย                        
โพลีคลินิคกู้เงินระยะสั้น โดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงินก าหนดจ่ายคืน
เมื่ อทวงถาม ให้ แก่ศ รีส าครเวชวิ วัฒ น์  เป็นการด าเนินการ                                
ที่มีความสมเหตุสมผลและท าให้การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์ 
รวมถึงการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคกู้เงินจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จะมีข้ันตอนในการด าเนินการที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกรวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มี
ความยุ่งยากน้อยกว่าโดยที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ต้องช าระ
ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค ต้อง
ช าระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก  รวมถึงต้องมีการค้ าประกัน                           
โดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิการเช่าที่ดินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา, 
นางพัฎ โรจน์มหามงคล และนาย
บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 

ดูในตารางที่ 
12.1.1 และ 
12.1.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า 
ในปี 2559 สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 
ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร กับนาง
รังสิมา วณิชภักดีเดชาและ นางพัฎ 
โรจ น์ม ห าม งค ลและ น ายบ วรรั ฐ       
วนดุรงค์วรรณ เพ่ือใช้อาคาร จ านวน 5 
คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 
และ 240/8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บ า ง ขุ น ศ รี  เข ต บ า ง ก อ ก น้ อ ย 
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ

 
 
ใ น ช่ ว ง  ปี  2 5 5 9                   
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคมี
สินทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน –
สิทธิการเช่า เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 3.29 ล้านบาท 

 
 
ใ น ช่ ว ง  ปี  2 5 6 0                    
สามแยกไฟฉายโพลีคลินิคมี
สินทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน –
สิทธิการเช่า เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 3.15 ล้านบาท 

 
 
ค ณ ะก รรม ก ารต ร วจ ส อ บ เห็ น ว่าก า รที่ ส าม แย ก ไฟ ฉาย                
โพลีคลินิค ได้ท าสัญญาเช่าที่ ดินและอาคาร กับ นางรังสิมา                
วณิ ชภั ก ดีเดชา, นางพัฎ  โรจ น์มหามงคล  และนายบวรรัฐ                    
วนดุรงค์วรรณ เพ่ือใช้อาคารจ านวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 
ถึง 240/4 และ 240/8ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ ซึ่ ง เป็นทรัพ ย์สินของนางรั งสิมา วณิ ชภั กดีเดชา,               
นางพั ฎ  โรจ น์มหามงคลและนายบ วรรั ฐ  วน ดุร งค์ วรรณ                      
โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิคใช้ พ้ืนที่ ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์           



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  

แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 115 รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ปี 2560 

นางรังสิมา วณิชภักดีเดชาและนางพัฎ                     
โรจ น์ม ห าม งค ล  และน ายบ วรรั ฐ        
วนดุรงค์วรรณ โดยสามแยกไฟฉาย            
โพ ลี ค ลิ นิ ค ใช้ พ้ื น ที่ ดั ง ก ล่ า ว  เพ่ื อ
ประโยช น์ ในการประกอบกิ จการ
เกี่ ย ว กั บ เป็ น อ า ค า ร ห้ อ ง ต ร ว จ                 
ผู้ ป่ ว ย น อ ก  , ห อ พั ก ผู้ ป่ ว ย  แ ล ะ               
หอผู้ป่วยวิกฤต โดยตกลงช าระค่าเช่าให้
ผู้ให้เช่า ดังน้ี 

1) ช าระเงินกินเปล่าในวันท าสัญญา
ฉบับน้ี จ านวน 3.60 ล้านบาท 

2) ในระยะเวลา 1 มกราคม  2559 
– 31 ธันวาคม  2561 ช าระค่าเช่าเดือน
ละ 0.13 ล้านบาท 

3) ในระยะเวลา 1 มกราคม  2562 
– 31 ธันวาคม  2564 ช าระค่าเช่าเดือน
ละ 0.15 ล้านบาท 

4) ในระยะเวลา 1 มกราคม  2565 
– 31 ธันวาคม  2567 ช าระค่าเช่าเดือน
ละ 0.16 ล้านบาท 

5) ในระยะเวลา 1 มกราคม  2568 
– 31 ธันวาคม  2570 ช าระค่าเช่าเดือน
ละ 0.18 ล้านบาท 
 

ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก ,
หอพักผู้ป่วย และหอผู้ป่วยวิกฤต โดยที่สามแยกไฟสายโพลีคลินิค
ช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และ
ท าให้ เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของสามแยกไฟฉาย -       
โพลีคลินิค โดยเงื่อนไขที่ส าคัญ ที่ ได้ระบุ ไว้ในหนังสือยินยอม              
ให้ใช้อาคารและสถานที่ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล
และเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   116   รายการระหว่างกัน 

 

รายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ  ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                         
ทางผลประโยชน์ 

นอกจากรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา รวมถึงรายการระหว่าง
กันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 
12.1.6-12.1.9 แล้วกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1) รายการจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่คณะบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารรวมถึงญาติสนิทของกรรมการบางท่าน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์ 

1. น.ส.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ น.ส.วิลัดดา ถือหุ้นในบริษัทฯ 
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

2. นายวิชา วนดุรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ นายวิชา ถือหุ้นใน   บริษัทฯ คิด
เป็นร้อยละ 0.01 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาส าหรับงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ น.ส .วิลัดดา           
วนดุรงค์วรรณ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นปีละ 0.23 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง น.ส.วิลัดดา ให้ท าหน้าท่ีในฐานะ
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากที่ผ่านมาทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไม่ได้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยตรง ในขณะที่กิจกรรมทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็น
กิจกรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ประสบความส าเร็จ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง 
น.ส.วิลัดดาให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากเห็นว่า น .ส.วิลัดดา เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มานาน และที่ผ่านมาน.ส.วิลัดดาเองก็มี
ประสบการณ์ในการจัดงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทชั้นน าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายบริษัท 
โดยในช่วงที่ผ่านมา น.ส.วิลัดดา ก็ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการท างานและให้
ค าปรึกษาแก่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อย่างต่อเน่ือง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าท่ีปรึกษาให้แก่ น.ส.วิลัดดา ซึ่งเป็นญาติสนิท
ของประธานกรรมการบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

2) รายการค้ าประกันเงินกู้และภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยกรรมการบางท่าน 

     บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ ์

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

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

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจใช้ใน
การซื้อเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม เพ่ือขยายธุรกิจ รวมถึงคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (Refinance) 
ภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และยังมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปน้ี 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

รายการระหว่างกัน ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   117   แบบ 56-1 

 

1)  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายนอก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงดังน้ี  1) วงเงิน 75 ล้านบาท 
โดยเริ่มช าระคืนเงินต้นงวดละ 1.25 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยครบก าหนดในปี 2563 อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25 ถึง MLR-1 
ต่อปี 2) วงเงิน 110 ล้านบาท โดยเริ่มช าระคืนเงินต้นงวดละ 0.60 - 1.25 ล้านบาท  ทั้งหมด 60 งวด โดยครบก าหนดในปี 
2564 3) วงเงิน 140 ล้านบาท โดยเริ่มช าระคืนเงินต้นงวดละ 1.67 ล้านบาท ทั้งหมด 84 งวด 4) วงเงิน 50 ล้านบาท โดยเริ่ม
ช าระคืนเงินต้นงวดละ 0.76 ล้านบาท ทั้งหมด 66 งวด และ 5) วงเงิน 30 ล้านบาท โดยเริ่มช าระคืนเงินต้นงวดละ 0.6 ล้านบาท 
ทั้งหมด 50 งวด โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยจดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อย) มีเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศแห่งหน่ึงดังน้ี 1) วงเงิน 15 ล้านบาท เพ่ือน ามาใช้ก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยก าหนด
ช าระคืนงวดละ 0.17 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนเดือนพฤศจิกายน 2560 (ช าระครบแล้ว)    
2) วงเงิน 65 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2560 เบิกมา 21.17 ลบ. เพ่ือใช้ในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล โดยก าหนดช าระคืนงวดละ 
0.91 ล้านบาท รวมทั้งหมด 72 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนเดือนตุลาคม 2568 ค้ าประกันโดยที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย)  และ 3) วงเงิน 15 ล้านบาท โดยก าหนดช าระคืน งวดละ 0.18                      
ล้านบาท รวมทั้งหมด 72 งวด อตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนเดือนตุลาคม 2567 ค้ าประกันโดยที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย)                                      

2)  ภาระผูกพันและหน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิ ช ย์แห่ งห น่ึง                                  
ในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ กับส านักงานประกันสังคม จ านวน 13 ล้านบาท และ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวนเงิน 4 ล้านบาทในงบการเงินรวม โดยเป็นการค้ าประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิ ช ย์แห่ งห น่ึง                                  
ในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนเงิน 4 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การค้ าประกันเงินกู้ยืมและภาระหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการบริษัท รวมถึง
การน าทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาค้ าประกันเพ่ิมเติม ดังมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ เป็นไปตามเงื่อนไข ท่ีก าหนด
โดยธนาคารพาณิชย์โดยการค้ าประกันเงินกู้และภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตกรรมการบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ าประกัน  

รายละเอียดของนิติบุคคลอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

นอกจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในตารางที่ 12.1.1-12.1.5 แล้ว ยังมีอีกนิติบุคคลหน่ึงที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชโดยตรง 
แต่กรรมการบางท่านของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯได้เข้าไปเป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย นิติบุคคล  ดังกล่าวได้แก่ 
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยดังต่อไปน้ี 

 มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยได้รับอนุญาตให้จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ให้การสนับสนุนในงานด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 

2. ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณกุศล การบริจาค การให้และการบ าเพ็ญทาน 

3. ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 

4. ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

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



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   118   รายการระหว่างกัน 

 

 การพิจารณาว่ามูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยจะน าเงิ นที่ ได้รับบริจาคไปด าเนินการด้านสาธารณกุศลในด้านใด                  
จะเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการของมูล นิ ธิที่ ผ่านมาการด าเนินการของมูล นิ ธิโรงพยาบาลศรี วิชัย                          
แยกต่างหากและไม่ได้เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยก็ไม่ได้ถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และ
รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ  ดังกล่าวที่เกิดข้ึนในปี 2560 เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการก าหนด
ราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเป็นธรรม เช่นเดียวกับการก าหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (สามารถดูรายละเอียดของ แต่ละรายการได้ในตาราง 
12.1.6 และ 12.1.9 รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัท ฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหว่างกันและรายการที่
เก่ียวโยงกันตามข้อก าหนดของทางการ  บริษัท ฯ จึงได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้ึน
ไปเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือความเก่ียวโยงในกิจการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องหรือเกี่ยวโยงกัน  และได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติ
ในการท ารายการกับบุคคลผู้มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง หรือเกี่ยวโยงกันเพ่ือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการพิจารณา
ท ารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง หรือเกี่ยวโยงกัน  จะด าเนินการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ด้านราคา
และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับการท าธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย
กับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

บริษัท ฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีพิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือ
ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัท ฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้ง
รายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
มาตรฐานการบัญชีก าหนด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้คู่มือ การท ารายการ  ที่เก่ียวโยงกัน โดยมีหลักการ ว่า
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯและบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดข้ึน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายการระหว่าง
กันดังกล่าว โดยบริษัท ฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

     12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ส าหรับการท ารายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย และพิจารณาก าหนด
ราคาและเงื่อนไขของการท ารายการให้เป็นไปตามธุรกิจปกติ ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อย จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

รายการระหว่างกัน ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   119   แบบ 56-1 

 

พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบ
กับราคาท่ีเกิดข้ึนจริงกับบุคคลภายนอก 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการท ารายการระหว่างกันส าหรับรายการประเภทต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
ดังต่อไปน้ี  

1. รายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีความจ าเป็นต้องกู้เงินเพ่ือมาใช้ในการด าเนินกิจการหรือขยายธุรกิจ ก็จะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก อย่างไรก็ตาม หาก
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า 

 การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจและการด าเนินงานแก่บริษัทฯและ
บริษัทย่อย  

 เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผลไม่เป็นการเอ้ือหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้
เสียในการท ารายการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินและการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยดีกว่าการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินภายนอก  

บริษัทฯและบริษัทย่อยก็อาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ก็จะต้องด าเนินการขออนุมัติการท ารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(ซึ่ง
มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติ
การท ารายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ส าหรับรายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน เพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการ
ด าเนินธุรกิจ คาดว่ารายการดังกล่าวอาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต ซึ่งถ้าเกิดรายการประเภทดังกล่าวข้ึน จะมีการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมให้เป็นไปตามลักษณะการค้าท่ัวไป หรือเงื่อนไขตามราคาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของแต่
ละบริษัท เป็นส าคัญ  

3. ในกรณีที่บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องเข้าไปค้ าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย บริษัทฯจะค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยแต่ละบริษัท 

4. ส าหรับการค้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยกรรมการบริษัทน้ัน 
หลังจากที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กรรมการบริษัทจะไม่ค้ าประกันเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย อีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความจ าเป็นต้อง
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ได้ก าหนดเงื่อนไขให้มีการค้ าประกันเงินกู้โดยกรรมการบริษัท 
ซึ่งในกรณีน้ีก็จะต้องด าเนินการขออนุมัติการท ารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการท ารายการ ) หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, คณะกรรมการก ากับตลาดทุนรวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5. ส าหรับการท ารายการธุรกิจปกติระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย เช่น การซื้ อขายยาและเวชภัณฑ์และการเป็น
โรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย 
รวมถึงรายการปล่อยเช่าเครื่องมือแพทย์และการขายสินทรัพย์ถาวร (เครื่องมือแพทย์) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะก าหนดราคา
และเงื่อนไขต่างๆ โดยค านึงถึงต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงบวกก าไรที่เหมาะสม หรือราคาปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่
เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นส าคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนและเงื่อนไขการท ารายการ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเห็นถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

6. ส าหรับการเข้าท าสัญญาท่ีปรึกษาประเภทต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์หรือช่วย
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการก าหนดเงื่อนไขของสัญญาท่ีเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และต้อง
มีการจัดท าสัญญากับที่ปรึกษาทุกราย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
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แบบ 56-1 ส่วนที่  2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่   120   รายการระหว่างกัน 

 

กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่ โดยบริษัทฯได้ก าหนดให้การอนุมัติการเข้าท าสัญญากับที่ปรึกษาใหม่หรือ
การต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย) จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญากับที่ปรึกษาราย
ใหม่ หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม (แล้วแต่กรณี)  โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ใน
การอนุมัติการเข้าท าสัญญาหรือ การต่อสัญญา (แล้วแต่กรณี) จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกเสียงอนุมัติการท ารายการได้
และในกรณีที่ขนาดของรายการมีนัยส าคัญ จนต้องขออนุมัติการท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท
จดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด 

7. นอกจากน้ี ในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จะให้บริการจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายจัดซื้อ
ของบริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ โดยค านึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัทเป็นส าคัญ  

8. ส าหรับการท ารายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในข้อ 1.-7. ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจะพิจารณาเงื่อนไขและราคาในการเข้าท ารายการให้มีความสมเหตุสมผลและไม่เป็นการเอ้ือหรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

  12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการท ารายการ) เพ่ือดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาที่
เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด  
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แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที่   121   ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

1133..  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  

13.1   งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี  2558 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย                  
นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย นายเติมพงษ์ 
โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  และเฉพาะของ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี  2560 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย                  
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวม
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้าที่   122        แบบ 56-1 

 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน             
 

          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133,186.59 9.21% 177,588.63 10.12%       83,656.51  4.61% 70,117.29 5.81% 53,224.97 3.89%     13,334.68  0.99% 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 185,550.34 12.84% 238,304.26 13.58%      254,507.30  14.02% 105,053.65 8.70% 108,412.82 7.93%    102,076.35  7.57% 

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 29,697.44 2.05% 39,795.13 2.27%       49,953.69  2.75% 12,152.46 1.01% 11,376.11 0.83%     14,172.47  1.05% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,476.81 0.38% 4,818.43 0.27%       10,526.05  0.58% 517.36 0.04% 625.20 0.05%       1,973.33  0.15% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 353,911.18 24.48% 460,506.45 26.24%     398,643.55  21.96% 187,840.76 15.56% 173,639.10 12.70%   131,556.83  9.75% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
 

          

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน - 0.00% 3,750.30 0.21%         3,850.30  0.21% - 0.00%                    -    0.00%                  -    0.00% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - 0.00%                  -    0.00%                    -    0.00% 268,131.80 22.21% 410,999.92 30.06%    410,999.92  30.47% 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 40,500.00 2.80% 40,500.00 2.31%       40,500.00  2.23% 40,500.00 3.35% 40,500.00 2.96%     40,500.00  3.00% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 23,516.64 1.63% 23,310.33 1.33%                    -    0.00% - 0.00%                    -    0.00%                  -    0.00% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 874,865.31 60.52% 985,294.85 56.15%  1,112,426.52  61.29% 699,894.91 57.89% 725,584.72 53.08%    738,940.76  54.78% 

สิทธิการเช่า 127,291.57 8.81% 137,460.46 7.83%      145,497.49  8.02% - 0.00%                    -    0.00%                  -    0.00% 

ค่าความนิยม - 0.00% 64,863.75 3.70%       64,863.75  3.57% - 0.00%                    -    0.00%                  -    0.00% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,191.01 0.29% 8,105.25 0.46%       10,097.32  0.56% - 0.00%         1,005.33  0.07%       1,651.57  0.12% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 21,287.97 1.41% 31,088.63 1.77%       39,064.62  2.15% 10,796.17 0.89% 15,345.35 1.12%     25,261.38  1.87% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,091,652.51 75.57% 1,294,373.56  73.76% 1,416,300.00  78.04% 1,019,322.88 84.44% 1,193,435.32  87.30% 1,217,353.63  90.25% 
รวมสินทรัพย์ 1,445,563.69 100.00% 1,754,880.01  100.00%  1,814,943.55  100.00% 1,207,163.65 100.00%  1,367,074.42  100.00% 1,348,910.46  100.00% 

 

 

(หน่วย : พันบาท) 



 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที่ 123 ข้อมลูทางการเงนิที่ส าคญั 

 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน                 
 

      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 0.00%                 -    0.00%       9,175.47  0.51% - 0.00%                 -    0.00%                 -    0.00% 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 236,908.82 16.39% 298,779.05 17.03%   345,446.23  19.03% 127,460.43 10.56% 106,387.99 7.78%   122,945.84  9.11% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้อง - 0.00%                -    0.00%                 -    0.00% - 0.00%                 -    0.00%                 -    0.00% 

ส่วนของเจ้าหน้ีค่าหุ้นที่ถงึก าหนดช าระ 

- 0.00% 5,193.44 0.00% 
          

4,235.39  0.00% - 0.00% 5,193.44 0.00% 
         

4,235.39  0.31% ภายในหน่ึงปี 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี 70,088.00 4.85% 85,710.00 4.88%    77,518.00  4.27% 51,720.00 4.28% 73,560.00 5.38%    73,560.00  5.45% 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 5,054.61 0.35% 8,054.50 0.46% 

          
8,120.95  0.45% 1,691.53 0.14% 2,011.86 0.15% 

         
2,248.63  0.17% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7,267.97 0.50% 7,302.90 0.42%      4,843.12  0.27% 7,231.13 0.60% 1,225.86 0.09%       2,362.57  0.18% 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,185.38 0.15% 2,754.55 0.16%       3,000.74  0.17% 739.69 0.06% 931.19 0.07%       1,112.30  0.08% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 321,504.79 22.24% 407,794.44  23.24%  452,339.90  24.92% 188,842.78 15.64%  189,310.34  13.85%  206,464.73  15.31% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน                         
เจ้าหน้ีค่าหุ้น – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 0.00% 41,174.68 2.35%    36,939.29  2.04% - 0.00% 41,174.68 3.01%  36,939.29  2.74% 

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหน่ึงปี 186,380.00 12.89% 258,150.00 14.71% 

     
216,444.00  11.93% 174,230.00 14.43% 258,150.00 18.88% 

     
184,590.00  13.68% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 9,215.22 0.64% 7,833.48 0.45% 

          
6,700.66  0.37% 1,398.86 0.12% 1,238.52 0.09% 

            
640.53  0.05% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12,827.12 0.89% 17,290.29 0.99%    26,043.13  1.43% 5,457.61 0.45% 3,100.08 0.23%       6,865.88  0.51% 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,757.84 0.40% 11,015.14 0.63%      9,937.27  0.55% 4,081.87 0.34% 5,651.00 0.41%       5,445.02  0.40% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 0.00% 5,427.08 0.31%      3,294.51  0.18% - 0.00%                 -    0.00%                 -    0.00% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 214,180.18 14.82% 340,890.67  19.43%  299,358.86  16.49% 185,159.34 15.34%  309,314.28  22.63%  234,480.72  17.38% 

รวมหนี้สิน 535,684.97 37.06% 748,685.11  42.66%  751,698.76  41.42% 374,002.12 30.98%  498,624.62  36.47%  440,945.45  32.69% 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้าที่   124        แบบ 56-1 

 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
 

          

ทุนเรือนหุ้น             
 

          

ทุนจดทะเบียน             
 

          

หุ้นสามัญ 570,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 570,666.67 39.48% 570,666.67 32.52%    570,666.67  31.44% 570,666.67 47.27% 570,666.67 41.74%    570,666.67  42.31% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว             
 

          

หุ้นสามัญ 570,665,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 570,665.43 39.48% 570,665.43 32.52%    570,665.43  31.44% 570,665.43 47.27% 570,665.43 41.74%    570,665.43  42.31% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 37,938.12 2.62% 37,938.12 2.16% 
       

37,938.12  2.09% 37,938.12 3.14% 37,938.12 2.78%      37,938.12  2.81% 

ก าไรสะสม             
 

          

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 21,059.64 1.46% 25,677.38 1.46%      30,932.97  1.70% 21,059.64 1.74% 25,677.38 1.88%      30,932.97  2.29% 

ยังไม่ได้จัดสรร 260,371.99 18.01% 351,761.60 20.04%    403,422.12  22.23% 203,498.35 16.86% 234,168.87 17.13%    268,428.49  19.90% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 18,669.50 1.29% 18,669.50 1.06%      18,669.50  1.03% - 0.00%                  -    0.00%                  -    0.00% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 908,704.67 62.86%   1,004,712.02  57.25%  1,061,628.14  58.49% 833,161.53 69.02%    868,449.80  63.53%    907,965.01  67.31% 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

1,174.05 0.08% 1,482.88 0.08% 
          

1,616.65  0.09% - 0.00% 
                    

-    0.00% 
                   

-    0.00% ของบริษัทย่อย 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 909,878.72 62.94%  1,006,194.90  57.34% 1,063,244.79  58.58% 833,161.53 69.02%   868,449.80  63.53%    907,965.01  67.31% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,445,563.69 100.00%  1,754,880.01  100.00% 1,814,943.55  100.00% 1,207,163.65 100.00% 1,367,074.42  100.00% 1,348,910.46  100.00% 

 

 

 

 



 
แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที่ 125 ข้อมลูทางการเงนิที่ส าคญั 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2558,ปี 2559 และ ปี 2560 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
รายการ 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

  พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายได ้                         
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,344,338.01 98.22% 1,718,603.31 98.63% 1,962,081.34  99.37% 678,533.37 97.85% 787,995.16 97.44% 799,475.59  93.32% 
เงินปันผลรับ - 0.00% - 0.00%                  -    0.00% 11,269.18 1.63% 17,378.09 2.15%  54,418.16  6.35% 
รายได้อ่ืน 24,373.51 1.78% 23,943.16 1.37%     12,395.04  0.63% 3,654.70 0.53% 3,283.62 0.41%     2,780.09  0.32% 
รวมรายได ้ 1,368,711.52 100.00% 1,742,546.47 100.00% 1,974,476.38  100.00% 693,457.25 100.00% 808,656.87 100.00% 856,673.84  100.00% 
ค่าใช้จ่าย                         
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,011,883.07 73.93% 1,289,962.79 74.03% 1,531,956.27  77.59% 477,967.15 68.93% 566,452.07 70.05% 604,528.12  70.57% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 39,244.49 2.87% 50,982.93 2.93%     58,682.26  2.97% 13,395.94 1.93% 21,374.52 2.64%   21,532.32  2.51% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 183,824.08 13.43% 196,756.03 11.29%    215,076.75  10.89% 95,466.77 13.77% 97,487.17 12.06%   98,245.95  11.47% 
รวมค่าใช้จ่าย 1,234,951.64 90.23% 1,537,701.75 88.24% 1,805,715.28  91.45% 586,829.87 84.62% 685,313.76 84.75% 724,306.39  84.55% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ 

133,759.88 9.77% 204,844.72 11.76%    168,761.11  8.55% 106,627.38 15.38% 123,343.12 15.25% 132,367.45  15.45% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6,932.26 0.51% 15,739.19 0.90%     18,966.28  0.96% 3,615.67 0.52% 14,186.48 1.75%   17,177.95  2.01% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 126,827.62 9.27% 189,105.53 10.85%   149,794.83  7.59% 103,011.71 14.85% 109,156.64 13.50% 115,189.50  13.45% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25,189.61 1.84% 35,640.90 2.05%     24,111.80  1.22% 18,672.28 2.69% 16,801.83 2.08%   10,077.64  1.18% 
ก าไรสุทธิ 101,638.01 7.43% 153,464.63 8.81%   125,683.03  6.37% 84,339.43 12.16% 92,354.81 11.42% 105,111.86  12.27% 
การแบ่งปันก าไร 

101,492.46 7.42% 153,073.89 8.78%  125,275.79  6.34% 84,339.43 12.16% 92,354.81 11.42% 105,111.86  12.27% ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 145.55 0.01% 390.74 0.02% 

          
407.24  0.02% 

                  
-    0.00% 

                  
-    0.00% 

                
-    0.00% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
0.18   0.27   

               
0.22    0.15   0.16   

              
0.18    ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น) 
570.67 570.67 570.67 570.67 570.67 570.67 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้าที่   126   ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ    แบบ 56-1 

 

งบกระแสเงินสด  (ปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
รายการ 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
ก าไรก่อนภาษี 126,827.63 189,105.53 149,794.82 103,011.71 109,156.64 115,189.50 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
รับ (จ่าย) 

            

จากกิจกรรมด าเนินงาน             
    ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 75,643.58 94,613.51 112,524.83 27,416.52 42,015.51 47,585.79 
    โอนกลับหน้ีสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 504.40 (1,420.77) (755.62) 518.56 (1,475.64) (650.46) 
    โอนกลับการปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุ
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธ ิ 

            

    ที่จะได้รับ 123.66 (200.45) (17.27) 118.89 (210.01) (65.27) 
    ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (562.52) (76.90) 222.45 (471.13) -                -    
    ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 120.25 112.01 548.69 32.86 7.05 388.24 
    ค่าใช้จา่ยในการตัดจ าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย 

11,913.95 2,754.16 3.02 0.77 -                -    

    กลับรายการคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ - - (63.00) - -                -    
    ค่าใช้จา่ยในการตัดจ าหน่ายเงินประกัน - 736.87                -    - -                -    
    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,656.74 1,916.51 3,020.30 741.41 642.48 960.49 
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย - -                -    (11,269.18) (17,378.09) (54,418.16) 
    ดอกเบี้ยรับ (592.25) (836.15) (466.70) (193.12) (297.45) (149.31) 
    ค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 6,932.26 15,739.20 18,966.28 3,615.67 14,186.47 17,177.95 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ 

            

และหนี้สินด าเนินงาน 222,567.69 302,443.52 283,777.80 123,522.97 146,646.96 126,018.77 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง              
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 6,026.42 (35,560.20) (15,497.09) 15,410.70 (1,883.51) 6,986.92 
    ยาเวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ (5,049.56) (6,448.26) (10,141.29) (3,275.37) 986.35 (2,731.08) 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,320.78) 860.98 (5,707.62) (42.57) (107.84) (1,348.14) 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (632.75) (489.06) 2,491.04 (872.29) 40.68 (108.04) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)             
    เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 36,811.85 24,910.70 23,580.56 26,424.90 (7,445.29) 4,300.99 
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (2,713.00) 67.66 246.19 (1,898.00) 191.50 181.11 
    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,132.57 (2,132.57) - -                -    
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (198.86) (3,307.40) (1,264.60) (98.76) (3,000.00) (724.00) 
เงินสดจากกิจการด าเนินงาน 255,491.01 284,610.52 275,352.42 159,171.58 135,428.85 132,576.53 
จ่ายภาษีเงินได้ (22,657.96) (35,261.16) (29,537.81) (16,667.68) (22,243.31) (9,087.29) 
ดอกเบี้ยรับ 608.09 778.41 516.37 175.31 285.46 149.31 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 233,441.14 250,127.77 246,330.98 142,679.21 113,471.00 123,638.55 
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
รายการ 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

  พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             
    เงินฝากธนาคารที่มภีาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น - (3,300.00) (100.00) - -                -    

    ดอกเบี้ยรับ 17.81 11.99                -    17.81 11.99 
                  
-    

    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น  - -                -    - -                -    
    เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อธุรกิจ  - (40,739.64)                -    - (96,500.00)                -    
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (556.83) -                -    - -                -    
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (160,731.19) (116,465.99) (147,032.13) (133,195.92) (61,253.18) (42,843.33) 
    จ่ายช าระเจ้าหน้ีค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ์ 

(8,319.69) (25,074.00) (30,710.29) (5,435.98) (17,967.97) (3,902.19) 

    สิทธิการเช่าเพ่ิมขึ้น (234.19) (16,516.55) (15,612.91) - -                -    
    จ่ายช าระเจ้าหน้ีสิทธิการเชา่ - - (434.92) - -                -    
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (7,728.94) (5,944.87) (10,504.54) (6,145.66) (5,681.92) (10,003.07) 
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย - -                -    11,269.18 17,378.09 54,418.16 
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 564.46 548.59 254.65 473.06 -                -    
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ 

- (6,769.01) 625.13 - 845.06 (129.92)     ไม่มีตัวตนลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
    จ่ายช าระเจ้าหน้ีค่าหุ้น - - (5,193.44) - - (5,193.44) 
    จ่ายดอกเบี้ย - - (1,306.56) - - (1,306.56) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (176,988.57) (214,249.48) (210,015.01) (133,017.51) (163,167.93) (8,960.35) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน             
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น - - 9,175.47 - -                -    
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เก่ียวข้อง 

- -                -    20,000.00                -                   -    

    จ่ายคืนเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เก่ียวข้อง 

- -                -    (22,000.00)                -                   -    

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

76,500.00 167,500.00 36,170.00 65,500.00 167,500.00                -    

    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (73,506.00) (80,108.00) (86,068.00) (25,550.00) (61,740.00) (73,560.00) 
    จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน (5,427.80) (7,164.39) (10,047.93) (2,520.98) (2,327.60) (2,839.56) 
    จ่ายเงินปันผล (11,383.19) (56,668.43) (62,349.91) (11,385.65) (56,676.58) (62,354.90) 
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 
ของบริษัทย่อย (45.62) (81.91) (261.84) - - 

                  
-    

    จ่ายดอกเบี้ย (6,089.60) (14,953.52) (16,865.88) (3,220.31) (13,951.21) (15,814.04) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (19,952.20) 8,523.75 (130,248.09) 20,823.06 32,804.61 (154,568.50) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ 

36,500.36 44,402.04 (93,932.12) 30,484.76 (16,892.32) (39,890.29) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 96,686.23 133,186.59 177,588.63 39,632.53 70,117.29 53,224.97 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 133,186.59 177,588.63 83,656.51 70,117.29 53,224.97 13,334.68 
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13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)             

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.13 0.88 0.99 0.92 0.64 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.99 1.02 0.75 0.93 0.85 0.56 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.79 0.69 0.57 0.91 0.60 0.62 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) * 7.12 8.11 7.96 6.00 7.38 7.60 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 51.27 45.01 45.84 60.80 49.44 48.05 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) * 37.15 37.13 34.14 45.20 48.15 47.32 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 9.82 9.83 10.69 8.08 7.58 7.71 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (เท่า) * 4.82 4.82 4.76 4.43 4.84 5.27 

ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 75.78 75.79 76.75 82.41 75.34 69.23 

วงจรเงินสด (วัน) (14.69) (20.95) (20.22) (13.54) (18.32) (13.47) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratio) 

            

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 24.73% 24.94% 21.92% 29.56% 28.11% 24.38% 

อัตราต้นทุนการบริการ (%) 75.27% 75.06% 78.08% 70.44% 71.89% 75.62% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 8.14% 10.53% 7.97% 13.51% 13.03% 9.40% 

อัตราก าไรอื่น (%) 1.78% 1.37% 0.63% 2.15% 2.56% 6.68% 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 174.52% 122.11% 145.96% 133.81% 92.00% 93.41% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 7.43% 8.78% 6.34% 12.16% 11.42% 12.27% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) * 11.75% 16.00% 12.13% 10.59% 10.85% 11.83% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio) 

            

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) * 9.76% 12.80% 9.45% 9.42% 9.58% 9.75% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) * 21.81% 26.67% 22.71% 17.53% 18.85% 20.85% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) * 1.00 1.09 1.11 0.61 0.63 0.63 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratio) 

            

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.75 0.71 0.45 0.57 0.48 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 19.30 13.01 8.90 29.49 8.69 7.71 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.85 0.68 0.64 0.68 0.36 0.57 
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1144..  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา 

 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น
จ านวน 4 โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล” จ านวน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล    
วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย ,โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ -
เนช่ันแนล สมุทรสาคร และภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลวิชัยเวช” จ านวน 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย                                          
โดยให้การรักษาพยาบาลทุกสาขาโรค ด าเนินงานโดยคณะแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล กลุ่มโรงพยาบาลประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.43 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด), บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 
จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.56 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด) บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด  (ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) และบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด (เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด) 

กลุ่มโรงพยาบาลมีช่องทางในการจัดหาแพทย์และพยาบาลผ่านเครือข่ายของผู้บริหาร และมีการผลิตพนักงานผู้ช่วย
พยาบาลผ่านโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) นอกจากน้ีในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ บริษัทฯ ท าการจัดซื้อจากผู้ผลิตยา
และผู้แทนจ าหน่ายรายใหญ่ภายในประเทศเกือบทั้งหมด กลุ่มลูกค้า 2 ประเภทหลัก คือ  1) กลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งจ่ายค่า
รักษาพยาบาลตามจริง (Non-Capitation)  และ 2) กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายโครงการภาครัฐ (Capitation)  

 
แผนภาพแสดงรายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไป และรายได้กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ ในช่วงปี 2559 – ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
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14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,962.08 1,718.60 243.48 14.17 
รายได้อื่น 12.40 23.94 (11.54) (48.20) 

รวมรายได้ 1,974.48 1,742.55 231.93 13.31 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,531.96 1,289.96 242.00 18.76 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 58.68 50.98 7.70 15.10 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 215.08 196.76 18.32 9.31 
รวมค่าใช้จ่าย 1,805.72 1,537.70 268.02 17.43 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

168.76 204.84 (36.08) (17.61) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 18.97 15.74 3.23 20.52 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 149.79 189.10 (39.31) (20.79) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24.11 35.64 (11.53) (32.35) 

ก าไรสุทธิ 125.68 153.46 (27.78) (18.10) 
 
ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 125.68 ล้านบาท 

ลดลงจากปี  2559 จ านวน 27.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10  
 รายได้จากกิจการโรงพยาบาลรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2560 มีจ านวน 1,962.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี  2559 จ านวน 243.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.17 เป็นผลจากผลประกอบการโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ที่
บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2559 และรายได้ศูนย์หัวใจ 
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม, รายได้จากนโยบายทันตกรรมของประกันสังคม รายละ 900 บาทต่อปี และ
รายได้จากการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนประกันสังคม ซึ่งนโยบายดังกล่าวเริ่มด าเนินการต้นปี 2560 และการออกหน่วยตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่อาชีวอนามัยในบริษัท,โรงงานต่างๆ รวมถึงการเปิดให้บริการอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วย ส่งผลให้รายได้ผู้ป่วย
ทั่วไป เพิ่มขึ้น 190.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 และรายได้ผู้ป่วยเหมาจ่าย เพิ่มขึ้น 52.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 12.91 ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 231.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.31 จาก 1,742.55 
ล้านบาทเป็น 1,974.48 ล้านบาท  
 ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี  2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวม 1,531.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 242.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.76 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทาง
การแพทย์ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ รวมถึงรองรับการขยายศูนย์อาชีวอนามัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2560 มีจ านวน 58.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 7.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.10 เป็นผลจากการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความเป็นเลิศ และการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของรายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่งผลให้ค่าตอบแทนพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายขาย และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2560  มีจ านวน 215.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 18.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.31 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอื่นๆ   
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2560  จ านวน 18.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 3.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.52 เป็นผลจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ในการลงทุนขยายกิจการ และการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด รวมถึงการขยายอาคารเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าท่ัวไปที่เพิ่มขึ้น   
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 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2560  จ านวน 24.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 
11.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.35 สาเหตุจากการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน 
 

แผนภาพแสดงรายได้รวม ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงปี 2559 –2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

ก าไรขั้นต้น 430.12 428.64 1.48 0.35 
อัตราก าไรขั้นต้น 21.92% 24.94% -  -  
EBITDA 281.28 299.46 (18.18) (6.07) 
อัตราก าไร EBITDA 14.25% 17.19% -  -  
อัตราก าไรสุทธิ 6.34% 8.78%  - -  

 จากตารางข้างต้น EBITDA ลดลงจาก 299.46 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 281.28 ล้านบาทในปี 2560 หรือลดลงร้อย
ละ 6.07 ส่งผลให้อัตราก าไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 17.19 ในปี 2559 เป็น 14.25 และอัตราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 
8.78 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 6.34 ในปี 2560 

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ฐานะการเงินรวม         
                       หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 1,814.94 1,754.88 60.06 3.42 
หนี้สินรวม 751.70 748.68 3.02 0.40 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,061.63 1,004.71 56.92 5.67 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,063.24 1,006.20 57.04 5.67 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
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งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  มีสินทรัพย์รวม 1,814.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี  2559 จ านวน 60.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.42 อันเนื่องมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เพิ่มขึ้น 16.21 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.80 จาก 238.30 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 254.51 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุหลักคือ ลูกหนี้การค้า
บริษัทเอกชนที่เพิ่มขึ้น 13.10 ล้านบาท จาก 129.76 ล้านบาท เป็น 116.66 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตรวจ
สุขภาพ และลูกหนี้ประกันชีวิต  ขณะที่ลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการ เพิ่มขึ้น 5.85 ล้านบาท จาก 43.30 ล้านบาท เป็น 49.15 
ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าประกันสุขภาพจากการให้บริการศูนย์หัวใจ และยาเวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10.15 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 จาก 39.80 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 49.95 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุจากการตรวจสุขภาพ
ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาชีวอนามัย และตรวจสุขภาพผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงเพิ่มจากสต็อกยา                                        
ของโรงพยาบ าลวิ ชั ย เวช  แยก ไฟ ฉาย  ขณ ะที่ เ งิน สดและรายการ เที ยบ เท่ า เ งิน สด  ลดล ง 93 .93  ล้ านบ าท                                                       
หรือคิดเป็นร้อยละ 52.89 จาก 177.59 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 83.66 ล้านบาทในปี 2560 และบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 127.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.90 จาก 985.29 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,112.43 ล้านบาทในปี 
2560  
 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  มีจ านวน 751.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 
จ านวน 3.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 อันเนื่องมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 46.67 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.62 จาก 298.78 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 345.45 ล้านบาทในปี 2560  ขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 41.71 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.15 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  รวม มีจ านวน 1,061.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2559 
จ านวน 56.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.67  
 
แผนภาพแสดงสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ในช่วงปี 2559 – 2560 

 
 

14.1.4 การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน 
           หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 246.33 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (210.01) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (130.25) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (93.93) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 177.59 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 83.66 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
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ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 
จ านวน 93.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันต้นงวดจ านวน 177.59 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด
สุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 83.66 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 246.33 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากก าไรของปี 2560 และค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย ส่วนกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจการลงทุน จ านวน 210.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อและจ่าย
ช าระหนี้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงิน จ านวน 130.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 86.07 ล้านบาท และ
เงินปันผลจ่าย จ านวน 62.35 ล้านบาท 

  14.1.5 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 9.45 12.80 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.13 16.00 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.88 1.13 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.75 1.02 
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)   
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 45.84 45.01 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 10.69 9.83 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย 76.75 75.79 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)   
อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 8.90 13.01 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.71 0.75 

 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จากผล
ประกอบการโรงพยาบาลที่ลดลง ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯ มีแผนรองรับการเติบโตในอนาคต โดยการเพิ่มแพทย์เฉพาะทาง รวมถึง
การปรับโครงสร้างค่าตอบแทนและการเพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย, ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 45.01 วัน ,  9.83 วัน 
และ 75.79 วัน ในปี 2559 เป็น 45.84 วัน ,10.69 วัน และ 76.75 วัน ในปี 2560 ตามล าดับ 

 อัตราความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ลดลงจาก 13.01 เท่าในปี 2559 เป็น 8.90 เท่าในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ 
มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 0.75 เท่า ในปี 2559 เ ป็น 
0.71 เท่าในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยด าเนินการจัดการควบคุม โครงสร้างทางการเงินอย่างรัดกุม โดยรักษาอัตราส่วน
ทางการเงินและสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม 
 

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

14.2.1 การเปิดเสรีธุรกิจโรงพยาบาลในเขตอาเซียนตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN 
Economic Community (AEC) อาจท าให้โครงสร้างการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียนให้สิทธินักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึงสัดส่วนร้อยละ 70 จากเดิมประมาณ
ร้อยละ 49 ในกิจการต่างๆ ในประเทศรวมทั้ง ธุรกิจโรงพยาบาลด้วย โดยจะมีการด าเนินการเต็มรูปแบบเมื่อต้นปี 2559 ท่ีผ่าน
มา การเปิดเสรีดังกล่าวมีความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที ่  134 แบบ 56-1 
 

1. กลุ่มโรงพยาบาลจ าเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น จากการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศเพิ่มเติม ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเสริมศักยภาพด้านทุนทรัพย์และเทคโนโลยีในการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่แข่ง หรืออาจเป็นการเข้ามาตั้งโรงพยาบาลเพื่อแข่งขันโดยตรงเลยก็เป็นได้ 

2. การเปิดเสรี AEC อาจเป็นโอกาสให้กลุ่มโรงพยาบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าไปด าเนินธุรกิจบริการ
ด้านการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้าน หากการลงทุนมีความเหมาะสม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของโรงพยาบาล 

3. การเคลื่อนย้ายทางอาชีพของบุคลากรแพทย์ที่ส าคัญ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง 
มีโอกาสเกิดได้ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของแพทย์ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท างานในประเทศ และแพทย์ไทยที่จะออกไปรับงานใน
อาเซียน กลุ่มโรงพยาบาลจึงต้องให้ความส าคัญกับการบรหิารทรพัยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาว่าจ้างแพทย์
ต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาบุคลากร ที่
ส าคัญให้ท างานกับกลุ่มโรงพยาบาลต่อไปด้วย 

14.2.2  นโยบายภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามโครงการสุขภาพของภาครัฐ จะส่งผลกับ
รายได้ของกลุ่มโรงพยาบาล ดังนี ้

1. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีผู้ประกันตนประกันสังคม ประกาศใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้
ผู้ประกันตนทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ประกันตนต้องรับบริการในโรงพยาบาลตามสิทธิที่
ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยสามารถเข้าตรวจสุขภาพพ้ืนฐานได้ อาทิ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการท างานของไต เพื่อค้นหา
ความเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค ซึ่งหากพบความผิดปติจะได้รับการบ าบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรกตามรายการ และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการแพทย์ก าหนด 

2. โครงการประกันสังคมผู้ประกันตนท าฟัน กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และฝ่าฟันคุด 900 บาทต่อคนต่อปี 
โดยสามารถขอรับบริการในคลินิก หรือสถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐตามความสะดวกของผู้ประกันตน ซึ่งไม่
ต้องส ารองจ่ายเงิน  

3. โครงการประกันสังคม ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย และค่าบริการทางการแพ ทย์
นอกเหนือเหมาจ่าย หรือการจ่ายเพิ่มกรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง และอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ โดย ในปี 2560 รูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นการเหมาจ่ายราย
หัวตามจ านวนผู้ประกันตนในอัตราค่ารักษาโรคทั่วไป 1,500 บาท  ความเสี่ยง 470 บาท และค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 80 บาท รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(Diagnosis Related Groups : DRGs) ที่มีค่าสัมพันธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight : Adj Rw) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 ท่ีผ่านมาค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคมจะมีการพิจารณาปรับเพิ่มทุกๆ 2 – 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับ
อัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

4. โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2557- 2558  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัว เป็นจ านวน 
2,895.09 บาท ส าหรับปี 2559 นโยบายภาครัฐจัดงบเหมาจ่ายรายหัว เป็นจ านวน 3,028.94 บาทต่อคนต่อปี และปี 2560 
นโยบายภาครัฐจัดงบเหมาจ่ายรายหัว เป็นจ านวน 3,109.87 บาทต่อคนต่อปี                                   

5. โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วยอัตราค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาท และค่าประกัน
สุขภาพ 1,300 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็น 1,800 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบ หากรัฐบาลท าการ
ปรับเพิ่มหรือลดจ านวนแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนในอนาคต ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว หาก
บุคคลใดสามารถพิสูจน์สัญชาติได้จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม ท าให้รายได้ต่างด้าวลดลง  

14.2.3 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า
ต่างชาติในประเทศต่างๆ ผ่านเครือข่ายตัวแทนและพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ อีกทั้งเริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการลูกค้าต่างชาติ เช่น การคัดสรรพนักงานท่ีมีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ การขยายจ านวนลูกค้าของ
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศนั้น อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการท าก าไรของกลุ่มโรงพยาบาล
ในอนาคต 

14.2.4 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ที่มุ่งเน้นรายได้จากลูกค้าทั่วไปมากขึ้น รวมถึง การขยายธุรกิจ                 
จากภายใน  และการร่วมทุนกับพันธมิตรในการขยายสาขาโรงพยาบาล 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 ส่วนที่  3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  หน้าที ่  135 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีแผนการขยายธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนลูกค้าทั่วไป ซึ่งจ่ายค่าบริการตามการ
รักษาจริง เช่น กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันภัย, ประกันชีวิต และกลุ่มลูกค้าทั่วไป เป็นต้น และการวางนโยบายและกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนประกันบริ ษัทต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย 
รวมถึงความเช่ือมั่นของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  

14.2.5 ความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 

        แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่ม
สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด การที่ประชาชนให้ความส าคัญกับการรักษา
สุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ นออกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงบวกจากความต้องการการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยต่างชาติที่
เข้ามารักษาสุขภาพในไทย (Medical Tourism) จากความคุ้มค่าของราคาค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี  

        ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น เป็นปัจจัยสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีการเพิ่มศักยภาพ               
ในการรักษาพยาบาล การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเสนอบริการใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึง ความพร้อมด้านการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์  การมุ่งพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศการเพิ่มคลินิค การรักษาพยาบาล
ให้ครอบคลุมทุกโรค การเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง  เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าในอนาคต  

 

14.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ส าหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.16 ล้านบาท และค่าสอบทานค่าความนิยม เป็นจ านวนเงิน 0.10 ล้านบาทถ้วน 

ข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญ 

1) ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2560 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62.77 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และก าหนดให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 4.62 ล้านบาท  

2) ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งนางสาววิสสุตา 
จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853, นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และนางสาวมณี         
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313  ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจ าปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายช่ือดังข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.16 ล้านบาท และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจ านวน 0.10 ล้านบาทถ้วน 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   136 การรับรองความถูกตอ้งของข้อมูล 
   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลการรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 “บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้  บริษัทขอ
รับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ท้ังของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 มกราคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  ดร.ศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน และ ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน และ ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัท  ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ผศ.พญ.สายสณุี วนดุรงค์วรรณ 
 

รองประธานกรรมการและ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  

2. น.พ.มงคล วณิชภักดเีดชา 
 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ดร.ศักดา ตั้งจติวัฒนากร ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน  

2. ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ เลขานุการบริษัท  
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   137   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  
   

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 11  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ,,  ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ   และและ
บริษัทย่อยบริษัทย่อย      และเลขานุการบริษัท (ตามนิยามของ กลต.)และเลขานุการบริษัท (ตามนิยามของ กลต.)  

1. ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบรษิัท 

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต   2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
     อายุ 74 ปี กิตติมศักด์ิ (วิศวกรรมศาสตร์)  2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา  
 • ปริญญาโท MS. in Chemical  และพิจารณาค่าตอบแทน  
 Engineering from University     
 of Texas at  Austin, USA บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (อิสระ) บมจ.โกลบอล คอนเน็กชั่นส์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย    
  บริษัท / องค์กรอื่น   
- กรรมการอิสระ (22/02/54) ประกาศนียบัตรหลกัสตูร  2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.รีฟายน์เทค 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (18/03/54) การอบรมและสัมมนาจาก 2553-ปัจจุบัน กรรมการ (อิสระ) บจ. บี.เอส.เมทัล 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า สมาคมส่งเสริมสถาบัน    
 ตอบแทน (19/02/57) กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    
 • Director Certification    

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/  - ไม่มี - Program, รุ่นที่ 26    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว • Audit Committee Program     
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - (ACP) , รุ่นที่ 26    
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี    • Role of the Chairman     
ย้อนหลัง  - ไม่มี - Program (RCP),รุ่นที่ 17    
 • Finance for Non-Finance    
 Directors , รุ่นที่ 23    
     
2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ • เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการ  2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
อายุ 69 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
 • โครงการสัมมนาผู้บริหาร    
 ธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 8    
 (FINEX) บริษัทจดทะเบียนอื่น   
  2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 
  2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บมจ. ชูไก 
  ประกาศนียบตัรหลักสตูร  กรรมการตรวจสอบ  
 การอบรมและสัมมนาจาก    
-กรรมการอิสระ (22/02/54) สมาคมส่งเสริมสถาบัน บริษัท / องค์กรอื่น   
-กรรมการตรวจสอบ (18/03/54) กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย-นิชิเวนเจอร์  
-กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • Directors Accreditation 2542-2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร  
(19/02/57)  Program, รุ่นที่ 59    
 • Directors Certification 2551-2551 กรรมการ บจ.บีที่ ทีป่รึกษาธุรกิจ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/  - ไม่มี - Program, รุ่นที่ 147 2549-2551 กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ บีที  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว • Risk Management (RMT) 2548-2549 กรรมการ บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - รุ่นที่ 5   บีที  
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี • Role of the Compensation    
ย้อนหลัง  - ไม่มี - Committee (RCC) รุ่นที่ 14,    
  

 
   



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  หน้าที่   138   แบบ 56-1    
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

 3.นายวิสุทธ์ิ  มนตริวตั • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
  อายุ 72 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  

 • MBA from Northern Illinois    
 University, USA บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บจ.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  ประธานบริษัท  
 (วปอ.) รุ่นที่ 38 2549-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน 
 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่    กรุงเทพ  
 12, ส านักงานคณะกรรมการ    
 - กรรมการอิสระ (22/02/54) ข้าราชการพลเรือน บริษัท / องค์กรอื่น   
- กรรมการตรวจสอบ (18/03/54)  2551-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (อิสระ) บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน  
- กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน  ประกาศนียบตัรหลักสตูร ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ 
   (19/02/57) การอบรมและสัมมนาจาก   ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ  

 - ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2552-2557 กรรมการกลั่นกรองการ กระทรวงการคลัง 
   (19/12/59) กรรมการบรษิัทไทย (IOD)  จัดต้ังทุนหมุนเวียน  

 • Directors Certification 2549-2557 กรรมการบริษัท บจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 
 สัดสว่นการถือหุ้นในบรษิัท1/  - ไม่มี – Program, รุ่นที่ 77/2006    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว • Audit Committee Program    
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - (ACP) , รุ่นที่ 15/2006    

การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี • Role of the Chairman    
ย้อนหลัง  - ไม่มี - Program (RCP) , รุ่นที่ 2/2007 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บจ.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 

 • Monitoring of the  Quality  ประธานบริษัท  
 of Financial Report    
 (MFR), รุ่นที่ 7/2009    
 • Monitoring of the    
 System of the Internal     
 Control and Risk Management    
 (MIR), รุ่นที่ 1/2007    
     
4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์   • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 

     อายุ 62 ป ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กรรมการตรวจสอบ  
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 มหาวิทยาลัยมหิดล - ไม่มี -   
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขา    
 ระบาดวิทยา จากแพทยสภา บริษัท / องค์กรอื่น   
 • ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ หน่วยทันตกรรมพระราชทานใน 
 And Financing จากมหาวิทยาลัย   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ลอนดอน ปัจจุบัน กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
 -กรรมการอิสระ (26/03/2559) • อนุมัติบัตร สาขาสุขภาพจิต ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
 -กรรมการตรวจสอบ (26/03/2559) ชุมชน, การท่องเที่ยว, ทางทะเล ปัจจุบัน  แห่งชาติ 
 • ปริญญาบัตรป้องกันราช ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารแผน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/  - ไม่มี – อาณาจักร  คณะที่ 2 สร้างเสริมบุคลิคภาพ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี -  ประกาศนียบตัรหลักสตูร ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ ส านักงานกองทุนเงินทดแทน 
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี การอบรมและสัมมนาจาก  การแพทย์ ส านักงานประกันสังคม 
ย้อนหลัง  - ไม่มี - สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2558-ปัจจุบัน สมาชิกสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 2556-2558 อธิบดี กรมอนามัย 
 • Directors Certification 2554-2556 อธิบดี กรมควบคุมโรค 
 Program, รุ่นที่ 212 2553-2554 รองปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
 • Financial Statement 2556-2558 กรรมการตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 
 for Directors รุ่นที่ 28/2015    



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   139   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  
   

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

  5.นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ 17 ต.ค. 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
    อายุ 63 ปี การบัญชี (สาขาบัญชี)  11 พ.ย. 2557-ปัจจุบัน คณะท างานวางแผนการเงิน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และการลงทุน  
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต     
 (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัย บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 ธรรมศาสตร์ 1 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการก ากับนโยบาย บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 • Training on International  ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล  
 Financial Reporting 2 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 Standard 9 (IFRS 9), 28 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ  
 -กรรมการ (17/10/57) PwC Thailand ปี 2559  พิจารณาค่าตอบแทน  
 -คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน • CG Forum 2/2559 8 เม.ย. 2553 – 1 ม.ค. กรรมการ  
 (11/11/59) "สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกัน 2557   
 กรรมการ" ปี 2559 20 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/  - ไม่มี – • Seminar on “Cyber Security 6 พ.ค. 2558 – 19 เม.ย. กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว Awareness Training for 2559   
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - Senior Executive” ปี 2559 22 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี • Strategic IT Governance (for   ค่าตอบแทน  
ย้อนหลัง  - ไม่มี - non-IT) 2560 22 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล ความ  

   เสี่ยงและก ากับดูแลกิจการ  
  ประกาศนียบตัรหลักสตูร เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 การอบรมและสัมมนาจาก 14 พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนด บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล 
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  ค่าตอบแทน  
 กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 22 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 • Director Accreditation    
 Program (DAP) ปี 2546 บริษัท / องค์กรอื่น   
 • Role of the Compensation 19 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ 
 Committee (RCC) ป ี2552 8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ซีเคเอส โฮลด้ิง 
 • Audit Committee Program 8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ซุปเปอร์ แอสเซทส์ 
  (ACP) ป ี2553 8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ซี.เค.อาร์ 
 • Director Certification 8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ไทยล าเลียง 
 Program (DCP) ปี 2553 8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ไทยแป้งมันผลิตกรรม 
 • Financial Institutions 8 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ไซเบอร์ เวนเจอร์ 
 Governance Program (FGP) 9 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. เขาเขียวคันทร่ีคลับ 
 ปี 2554 9 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. สยามภูริมงคล 
 • Anti-Corruption for 1 ธ.ค. 2557  – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. แกรนด์ ฟอร์จูน 
 Executive Program (ACEP) 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
 ปี 2556 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น 
 • Risk Management 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. จี แอล แอสเซทส์ 
 Program for Corporate 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. มหากิจ โฮลด้ิง 
 Leaders (RCL) ปี 2558 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. บีบีทีวี โปรดัคชันส์ 
 • National Director  10 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV  Alliance Ltd. 
 Conference 2017 “Steering 10 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV  Bond Street  
 Governance in a Changing   Building  Ltd. 
 World” ปี 2560 ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ไอทีบีซี บิซิเนส คอนซัล 
    แทนต์กรุ๊ป 
  เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ 
    อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV International 
    Holdings Co., Ltd. 
  ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. ซันไรส์ อีคิวต้ี 
  ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ี 
     



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  หน้าที่   140   แบบ 56-1    
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

  6.นายทินวรรธน์  มหธราดล • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ball 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
     อายุ 59 ปี State University, U.S.A. 2557-ปัจจุบัน คณะท างานวางแผนการเงิน  
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  และการลงทุน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  บริษัทจดทะเบียนอื่น   
  ประกาศนียบตัรหลักสตูร ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล  
 การอบรมและสัมมนาจาก   เอสเตท  
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2551-2552 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 2548-2552 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 -กรรมการ (17/10/57) • Directors Certification  บริหารการเงิน  
 -คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน Program, รุ่นที่ 205  2548-2552 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 (11/11/59) • Risk Management   สินทรัพย์และหน้ีสิน  
  Committee Program รุ่นที่     
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/  - ไม่มี – 6/2558  บริษัท / องค์กรอื่น   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  6 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รัตนรักษ์ 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี -  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 

(เวียดนาม) 
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี  2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. มหธราดล 
ย้อนหลัง  - ไม่มี -  2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันไรท์ อีคิวต้ี  

  2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีบีทีวี เอ็คควิต้ี  
  2551-2552 กรรมการ บจ.อยุธยา แคปปิตอล ลีส 
  2545-2552 กรรมการ บจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา 
     
หมายเหตุ : 1/ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
               2  คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบตัิกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

7.รศ.ดร.นพ. วิชัย  วนดุรงค์วรรณ • ปริญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
    อายุ 78 ปี กิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์การ  (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2536-2554 ประธานกรรมการ บจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
 • วุฒิบัตรแพทย์กีฬา F.I.M.S  (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 International Federation 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) 
 of Sport Medicine  (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์  2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) 
  ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา  (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต    
-  ประธานกรรมการ  (ผู้มีอ านาจลงนาม) (สาขาศัลยศาสตร์) คณะ บริษัทจดทะเบียนอื่น   
   (24/04/58) แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  - ไม่มี -   
 มหาวิทยาลัยมหิดล    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/ 1.51  บริษัท / องค์กรอื่น   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประกาศนียบัตรหลกัสตูร  2557–ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มหานครแม่สอดเวชการ 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  เป็นคู่สมรส การอบรมและสัมมนาจาก    
 ของ ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ และ สมาคมส่งเสริมสถาบัน    
เป็นบิดาของคู่สมรสของนพ.มงคล  กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    

 วณิชภักดีเดชา •  Director Certification    
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี  Program, รุ่นที่ 30/2003    
ย้อนหลัง  - ไม่มี - • Directors Accreditation    
 Program,  รุ่นที่ 89/2011    

  
 

   



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   141   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  
   

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

  8.ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะ 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
     อายุ 72 ป ี แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล   (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง  2559-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ  
 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  พิจารณาค่าตอบแทน  
 สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทย 2530-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) 
 ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 • ประกาศษนียบัตร โครงการผู้ 2537-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) 
 บริหาร รุ่นที่ 31 คณะพาณิชย  (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 -รองประธานกรรมการ (29/04/2560) ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 2559-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
 -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) ธรรมศาสตร์   (บ.ย่อย) 
 -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • ประกาศนียบัตร แพทย์เวช บริษัทจดทะเบียนอื่น   
  (19/02/2559) ศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3   - ไม่มี -   
 กรมการแพทย์ กระทรวง    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/  1.51 สาธารณสุข บริษัท / องค์กรอื่น   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว • ประกาศนียบัตร แพทย์กีฬา - ไม่มี -   
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส เวชศาสตร์ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์     
 ของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ แห่งประเทศไทย    
เป็นมารดาของคู่สมรสของนพ.มงคล     
วณิชภักดีเดชา  ประกาศนียบตัรหลักสตูร    
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี การอบรมและสัมมนาจาก    
ย้อนหลัง  - ไม่มี - สมาคมส่งเสริมสถาบัน    

 กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    
 • Directors Certification    
 Program, รุ่นที่ 52     
  

 
   

  9.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
     อายุ 78 ป ี  ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา) คณะ  (ผู้มีอ านาจลงนาม)  
 แพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2554-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่  
 • Diplomat of American   บริหารและกรรมการบริหาร  
 Board of Orthopedic Surgery 2553-ปัจจุจบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา   (บ.ย่อย) 
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะ    
 แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 มหาวิทยาลัยมหิดล - ไม่มี -   
 -กรรมการ (24/04/2558)     
 -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ประกาศนียบตัรหลักสตูร บริษัท / องค์กรอื่น   
  (04/12/2556) การอบรมและสัมมนาจาก ปัจจุบัน ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเลิดสิน  
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน   กรมการแพทย์ กระทรวง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/   0.32 กรรมการบรษิัทไทย (IOD)   สาธารณสุข 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว • Directors Certification    
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - Program, รุ่นที่ 30/2003     
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี     
ย้อนหลัง  - ไม่มี -     
 
 

    

     
     
     
     
     



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  หน้าที่   142   แบบ 56-1    
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

  10.นางสาววิลาวรรณ  วนดรุงค์วรรณ • คณะพาณิชยศาสตร์และการ 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
      อายุ 70 ปี   บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่  
   บริหารและกรรมการบริหาร  
  ประกาศนียบตัรหลักสตูร 2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ  
 การอบรมและสัมมนาจาก  บริหารความเสี่ยง  
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ  
 กรรมการบรษิัทไทย (IOD)  พิจารณาค่าตอบแทน  
 • Directors Accreditation 2557-ปัจจุบัน ประธานคณะท างานวางแผน  
 Program (DAP)   การเงินและการลงทุน  
 -กรรมการ (25/04/2557) • Risk Management 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) 
 -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Committee Program รุ่นที่     
  (04/12/2556) 6/2558 บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   - ไม่มี -   
  (19/12/2559)     
 -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  บริษัท / องค์กรอื่น   
  ค่าตอบแทน (17/01/2557)  ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและ  ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนานโยบาย 
  การลงทุน (11/11/2557)    เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/   - ไม่มี -    สภากาชาดไทย 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   เป็นน้อง    มหาวิทยาลัย 
สาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ     
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี     
ย้อนหลัง  - ไม่มี -     

     
  11.นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา • แพทยศาสตร์บัณฑิต  2554-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
   อายุ 46 ป ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่  
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  บริหาร  
 แพทยสภา 2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ  
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา  พิจารณาค่าตอบแทน  
 การบริหารเทคโนโลยี  2558-ปัจจุบัน คณะท างานวางแผนการเงิน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และการลงทุน  
 • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ 2551-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) 
 ครอบครัว แพทยสภา 2559-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
 -กรรมการ (25/04/2557) • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์   (บ.ย่อย) 
 -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรม บริษัทจดทะเบียนอื่น   
  (04/12/2556) การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ไม่มี -   
 -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา     
  ค่าตอบแทน (17/01/2557)  ประกาศนียบตัรหลักสตูร บริษัท / องค์กรอื่น   
 -คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน การอบรมและสัมมนาจาก - ไม่มี -   
  (13/11/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบัน    
 กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/   22.35 • Directors Certification    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว Program, รุ่นที่ 52     
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   เป็นบุตร • Role of the Compensation     
เขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ Committee (RCC) , รุ่นที่ 14    
และ ผศ.พญ.สายสณุี วนดุรงค์วรรณ     
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี     
ย้อนหลัง  - ไม่มี -          



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   143   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  
   

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

  12.นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
    อายุ 47 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการบริหาร  
 • Master Certificate Strategic 2558-ปัจจุบัน คณะท างานวางแผนการเงิน  
 Organizational leadership  และการลงทุน  
 and Management Michigan 2549-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) 
 State University, USA 2559-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   (บ.ย่อย) 
 คณะวิทยาการสารสนเทศและ    
 การสื่อสาร สาขาเทคโนโลยี บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 -กรรมการ (22/04/2559) สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ไม่มี -   
 -คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน     
  (13/11/2558) ประกาศนียบัตรหลกัสตูร บริษัท / องค์กรอื่น   
 การอบรมและสัมมนาจาก - ไม่มี -   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/   21.02 สมาคมส่งเสริมสถาบัน    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   เป็นบุตร • Directors Certification    
เขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ Program, รุ่นที่ 135     
และ ผศ.พญ.สายสณุี วนดุรงค์วรรณ • Financial Statement for    
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี Directors รุ่นที่ 7    
ย้อนหลัง  - ไม่มี –-     
     
13.ดร.ศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร   • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  2554-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 

อายุ 61 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (มศว.ภาคใต้) 

 การเงิน  

 • บริหารธุรหิจมหาบัณฑิต 2554-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่  
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย  บริหาร (รักษาการ)  
 บูรพา 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 • นิติศาสตร์บัณฑิต  2557-ปัจจุบัน คณะท างานวางแผนการเงิน  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย  และการลงทุน  
 สุโขทัยธรรมาธิราช 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) 
 • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) 

 -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา 
 -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ธรรมศาสตร์   (บ.ย่อย) 
 -กรรมการบริหารความเสี่ยง     
 -คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน  บริษัทจดทะเบียนอื่น   
  (11/11/2557)  - ไม่มี -   
  ประกาศนียบตัรหลักสตูร    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/    0.30 การอบรมและสัมมนาจาก บริษัท / องค์กรอื่น   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มหานครแม่สอดเวชการ 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี • Directors Certification    
ย้อนหลัง  - ไม่มี - Program, รุ่นที่ 185/2014    
     
14.นางสาวนิชาภา  เรือนทองด ี  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 2558-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 

อายุ 38 ปี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย  การเงิน  
 รามค าแหง 2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
 • การจัดท าบัญชีตามมาตรฐาน  และการเงิน  
 การบัญชี ส าหรับธุริกจบริการ 2545-2553 หัวหน้าแผนกบัญชี บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
 • Consolidate Financial    
 Statement แนวทางการจัดท า บริษัทจดทะเบียนอื่น   
 งบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี - ไม่มี -   
 • สุดยอดเทคนิคการวางแผนภาษี    



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  หน้าที่   144   แบบ 56-1    
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ และต าแหน่ง (วันท่ีได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  เงินได้นิติบุคคล บริษัท / องค์กรอื่น   
 • โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ - ไม่มี -   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/    - ไม่มี - กลยุทธ์การจัดท างบประมาณเพื่อ    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว การวางแผนและการควบคุม    
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - • โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ    
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี เทคนิคการวางระบบบัญชีให้ม ี    
ย้อนหลัง  - ไม่มี - ประสิทธิภาพและการวางแผน    

 ระบบการควบคุมภายใน    
     
  ประกาศนียบตัรหลักสตูร    
 การอบรมและสัมมนาจาก    
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน    
 กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    

 - ไม่มี -    
     
     

15.ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหาร 2554-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 
อายุ 63 ปี การพัฒนา สาขาการพัฒนา 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 

 ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย 2554-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา 
 ราชภัฎสวนสุนันทา   (บ.ย่อย) 
 • การจัดการภาครัฐและ ภาค 2554-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) 
 เอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม 2554-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน 2559-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   (บ.ย่อย) 
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม 2551-2559 ผู้อ านวยการส านักพัฒนา บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 

-เลขานุการบริษัท  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์   ธุรกิจ  
-กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย    

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม  บริษัทจดทะเบียนอื่น   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/    0.18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ไม่มี -   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว     
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี -  ประกาศนียบตัรหลักสตูร บริษัท / องค์กรอื่น   
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี การอบรมและสัมมนาจาก - ไม่มี -   
ย้อนหลัง  - ไม่มี - สมาคมส่งเสริมสถาบัน    

 กรรมการบรษิัทไทย (IOD)    
 • Directors Certification    
 Program, รุ่นที่ 185/2014    
 • Company Secretary Program    
 (CSP) , รุ่นที่ 41/2554    
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท    
 (FPCS) รุ่นที่ 26/2555    
 • Corporate Government for    
 Executive รุ่นที่ 3/2558    
 • Anti-Corruption: The     
 Practical Guide (ACPG) 2559 

• Advances for Corporate 
Secretaries 2/2017 

   

     
     

หมายเหตุ : 1/ สดัส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
   2  คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่ 145 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท             
 

2. กรรมการ ผู้บริหาร (ตามค านิยามของ กลต.) และผู้มีอ านาจควบคุม ที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

  

รายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทย่อและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

รายชื่อ VIH 
บริษัทย่อย บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

VIN VIS SVS VY 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10-15 16 17 18 19 20-40 41-42 43-45 46-48 49 50 

1.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ A A A   B                   

2.นายวิระ มาวจิักขณ ์ B1 C D      A B B1                

3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ B1 C1 D1         B1 C1 B             B1 

4.นายวิสุทธิ ์มนตริวัต B1 C1 D1 H     
      B1 

C1 D 
B           A 

B1 

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

B1 C1     
        B           

6.นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล B G1     
         B D1 

H1 
B D1 H1 

B 
B D1 B B     

7.นายทินวรรธน์ มหธราดล B G1                   B B    

8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ A1 D1 E A1 A1  B                    

9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา B E1   A                     

10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ B E1 F G B                    B   

11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา B D1 E1 G1  B  B                    

12.นายพฤทธิ ์โรจน์มหามงคล B E2 G1  B  B                  K  

13.ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร E1 G1 I B B B  B                   

14.นางสาวณิชาภา เรือนทองดี J                        

15.ดร.รัชฏา ฟองธนกิจ E2   B                     



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) 2560 
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แบบ 56-1 หน้าที่ 146 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท             
 

 
หมายเหตุ: 

A = ประธานกรรมการ VIH = บมจ.ศรีวิชัยเวชววิัฒน ์     
A1 = รองประธานกรรมการ บริษัทย่อย     
B = กรรมการ VIN = บจก.สายวิชยัพัฒนา     
B1 = กรรมการอิสระ VIS = บจก.ศรสีาครเวชวิวัฒน ์     
C = ประธานกรรมการตรวจสอบ SVS = บจก.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา     
C1 = กรรมการตรวจสอบ VY = บจก.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค     
D = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/      

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 17 = บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด ์   
D1 = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  1 = บจก.มหานครแม่สอดเวชการ 18 = บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 34 = บจก. บีบีทีว ี โปรดัคชันส์ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 = บจก.โกบอล คอนเนก็ชั่นส์ 19 = บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล 35 = BBTV Alliance Ltd. 
E = ประธานคณะกรรมการเจ้าหนา้ที่บริหาร 3 = บจก.รีฟายน์เทค 20 = บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง 36 = BBTV Bond Street Building Ltd  
E1 = รองประธานคณะกรรมการเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 4 = บจก.บี.เอส.เมทัล 21 = บจก.ซุปเปอร์ แอสเซทส์ 37 = บจก. ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป 
E2 = กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 5 = บมจ.ชูไก 22 = บจก.ซี.เค.อาร์ 38 = บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
F = ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 6 = บจก.ไทย-นิชิเวนเจอร ์ 23 = บจก.ไทยล าเลียง 39 = BBTV International Holdings Co., Ltd 
G = ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 7 = บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 24 = บจก.ไทยแป้งมันผลิตกรรม 40 = บจก. ซันไรส์ อีคิวตี ้  
G1 = คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 8 = บจก.ไทยเช้ือเพลิงการบิน 25 = บจก.ไซเบอร์ เวนเจอร ์ 41 = บจก. บีบีทีว ีเอ็คควิตี้ 
H 
H1 

= ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการ 9 = บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ 26 = บจก.เขาเขยีวคันทรี่คลับ 42 = บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 
= กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการก ากบั 10 = การประปาส่วนภูมิภาค 27 = บจก.บีบีทวีี แอสเซต แมเนจเมนท์ 43 = บจก. มหธราดล 
นโยบายความเส่ียงและธรรมาภิบาล / กรรมการ 11 = สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์แห่งชาต ิ 28 = บจก.สยามภูริมงคล 44 = บจก. รัตนรักษ ์

 ธรรมาภิบาล ความเส่ียงและก ากับดูแลกิจการ 12 = ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 29 = บจก.แกรนด์ ฟอร์จูน 45 = บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียดนาม) 
I = ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน 13 = สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ 30 = บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทย ุ 46 = มูลนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
J = ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 14 = ส านักงานกองทุนเงินทดแทน 31 = บจก.บีบีทวีี  แซทเทลวิชั่น 47 = ศูนย์เทคโนโลยีสภากาชาดไทย 
K = สถาปนิค / อื่นๆ 15 = ส านักงานประกันสังคม 32 = บจก.จ ี แอล แอสเซทส์ 48 = คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  16 = บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 33 = บจก. มหากจิ โฮลดิ้ง 49 = บจก.แปลน คอนซัลแตนท์ส 
      50 = บจก.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์  
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แบบ 56-1 หน้าที่  147  เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
   

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 22  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย ท่ีมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปี 2560 ของ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย บจ. สายวิชัยพัฒนา บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 

1 รศ.ดร.นพ. วิชัย  วนดุรงค์วรรณ A A 

2 ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ A1 A1 

3 นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ* B*  

4 นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา*  B* 

5 นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล  B 

6 ดร.ศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร B B 

7 พญ.รังสิมา  วณิชภักดีเดชา B  

8 พญ.พัฏ  โรจน์มหามงคล B  

9 นพ.บวรรัฐ  วนดุรงค์วรรณ B  

10 พญ.สุนีย์  ธีรการณุวงศ์ B  

 

หมายเหตุ :  1. A = ประธานกรรมการ A1 = รองประธานกรรมการ  B = กรรมการ 

  2. * คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

  

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่  148  เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
   

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 33  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน    

ชื่อ – สกุล 

อายุ และต าแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง) 

คุณวุฒิการศึกษา 
และประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  ชื่อบริษัท / องค์กร 

1. นายชินพัฒน์  อู๋ไพจิตร - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ์
    อาย ุ 34 ป ี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม  ภายใน  
 -  การปฏิบัติงานตรวจสอบส าหรับ  2558 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  
 ผู้ตรวจสอบมือใหม ่โดย สมาคม  ภายใน  
 ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2554 - 2558 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
 - COSO กรอบแนวทางระบบ    
 ควบคุมภายใน โดย สภาวิชาชีพ    
 บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน   
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  - ไม่มี -   
-  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในของประเทศไทย    
   (01/08/2559) รุ่น 37 โดย สมาคมผู้ตรวจสอบ บริษัท / องค์กรอ่ืน   
 ภายในแห่งประเทศไทย - ไม่มี -   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท1/ - ไม่มี - -  หลักการตรวจสอบทจุริต    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว Fraud Auditing โดยสมาคมผู้    
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - ตรวจสอบภายในประเทศไทย    
การกระท าความผิดกฏหมายในระยะ 5 ปี  - Audit Report Writing สมาคม    
ย้อนหลัง  - ไม่มี - ผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย    

 - Audit Working Paper & Audit     
 Evidence โดย สมาคมผู้ตรวจ    
 สอบภายในแห่งประเทศไทย    
     
 ประกาศนียบตัรหลักสตูร     
 การอบรมและสัมมนาจาก    
 สมาคมส่งเสรมิสถาบัน    
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 - ไม่มี -     
     

     
หมายเหต ุ: 1/ สัดสว่นการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   149 เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 44  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย  

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2560  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร เพื่อให้การบริหารงานและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน  

 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย   
1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นพ.มงคล   วณิชภักดีเดชา กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร กรรมการบริหาร / 

รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล กรรมการบริหาร 
7 รศ.นพ.สุชาติ    อารีมิตร   กรรมการบริหาร 
8 พญ.สุนีย์   ธีรการุณวงศ์ กรรมการบริหาร 
9 นพ.วัชระ   เชื้อปากน้ า กรรมการบริหาร 
10. ศ.นพ. สารเนตร์  ไวคกุล  กรรมการบริหาร 
11 นางสุณีย์   จ้อยจ ารัส  กรรมการบริหาร 
12. นางสาวขวัญยืน  สุขสมโภชน์ กรรมการบริหาร 
13. นางสาวพัชรพรรณ   วนดุรงค์วรรณ   กรรมการบริหาร 
14. นายคมฤทธ์ิ    กวินอัครฐิติ   กรรมการบริหาร 
15. นางสาวรุจิรัตน์     เกิดรักษ์    กรรมการบริหาร 
16. ดร.รัชฎา   ฟองธนกิจ กรรมการบริหารและเลขานุการ 

ในรอบป ี2560 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่
ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปสาระส าคัญของการประชุม ได้ดังนี้  

1.  วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2560 โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของ
ตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิกาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

2.  วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี 2560 และอ านาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประจ าปี 2560  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 3.  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ  และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 4.  ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย หน้าที ่  150 แบบ 56-1 
 

 5.  พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในงบ ประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้รับทราบ   
 6.  ก าหนดรายละเอียดในด้านการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ก าหนดสวัสดิการพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ ์ประเพณีปฏบิัติ และสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 
 7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป 

 
 
 
 

      (ผศ.พญ.สายสณุี วนดุรงค์วรรณ) 
              ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
             บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   151 เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชยัเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จ านวน 
4 ท่าน โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 
ท่าน ได้แก ่

1. นายวิระ   มาวิจักขณ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุรินทร์   เปรมอมรกิจ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิสุทธิ ์  มนตริวัต   กรรมการตรวจสอบ 
4. ศ.(คุณวุฒิ)ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  กรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ 
และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้มี
การหารือร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับ ผู้สอบบัญชี 
โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือก่อให้เกิดการก ากับดูแล และมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

3. พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ บริษัทฯ 

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า รายงานดังกล่าวมีการ
เปิดเผยข้อมูลและเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อย่างสมเหตุสมผล 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้
พิจารณาและมีมติให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560  

6. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปี และอัตราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ท าให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน 

 
 
 

 
 
    ( นายวิระ  มาวิจักขณ์ ) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย หน้าที ่  152 แบบ 56-1 
 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตาม

แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึง
คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่ 

1.  นายวิระ  มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

2.  นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

 3.  นายวิสุทธิ ์  มนตริวัต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ)  

 4.  ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
5.  นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
6.  นางสาววิลาวรรณ   วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการ

สรรหา รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุก
ปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  

ในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกรอบการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือต าแหน่งดังกล่าวว่างลง 
หรือสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แล้วแต่กรณี  

2. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 

3. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม 
เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดย
พิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร 
 
 

 (นายวิระ     มาวิจักขณ์) 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
             บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   153 เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปี 2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

1. นายวิสุทธิ์   มนตริวัต  ประธานกรรมการ 
2. ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ กรรมการ 
3. นางสาวสายพิณ ไพรสิงห์   กรรมการ 
4. นางภควดี มหาวงศ์ตระกูล กรรมการ 
5. นายชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร  กรรมการ 
6. นางสาวเกวลี ไพศาลพยัคฆ์ กรรมการ/เลขานุการ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับปี 2560 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการด าเนินงาน 
และปฏิบัติหน้าท่ีที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระส าคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการในบางประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2. คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) เพื่อศึกษาเกณฑ์การ
ประเมิน และจัดท านโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้สอดคล้องกับแนวทางที่แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ก าหนด ซึ่งมีกรรมการฯ รวม 4 ท่าน ได้
เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว 

3. คณะกรรมการฯ ได้จัดท านโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ อีกท้ังได้ท าการเผยแพร่นโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4. คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับพนักงานทุกส่วนของกลุ่ม
บริษัทฯ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและน านโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติต่อไป 

 
 
 

 
(นายวิสุทธิ์  มนตริวัต) 

        ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
          บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย หน้าที ่  154 แบบ 56-1 
 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2560  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ
บริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้อง
ต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

  
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย   

1.  ดร.วิโรจน์  มาวิจักขณ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2.  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  ประธานคณะกรรมการ 
3.  ดร.ศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร  กรรมการ 
4.  นางสาวขนิษฐา  โปราณานนท์  กรรมการ 
5.  นางหทัยวัลย์  สุวรรณทวีรักษ์  กรรมการ 
7.  นางภควดี       มหาวงศ์ตระกูล  กรรมการ 
8.  นางสาวกิจพร    ป้อมสนาม  กรรมการ 
9.  นางอัญชลี               สุโภภาค   กรรมการ 
10. ภญ.ประภาพรรณ  เตชธนัง   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการ
บริหารงานความเสี่ยงท่ีได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปสาระส าคัญของการประชุม ได้ดังนี้  

1.  ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและช่ือเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น  เพื่อน าเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.  ก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้  
 3.  พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4.  ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ
ภาวการณ์ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
 5.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด   
 6.  รายงานการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า และในกรณีที่มีเรื่องส าคัญซึ่ง
กระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร็ว 
 7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร 

 
 
 

          (นางสาววิลาวรรณ วนดุรงคว์รรณ) 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
   บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   155 เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานของคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2560  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเป็น
การสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  

 
คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 
1.  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ           ประธานคณะกรรมการ   
2.  นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล           กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3.  นายทินวรรธน ์  มหธราดล           กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

 4.  นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา  กรรมการ 
 5.  นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล  กรรมการ 
 6.  นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร  กรรมการและเลขานุการ 

 
ในรอบปี 2560 คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการ

ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง  สรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังนี ้

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน 

2. วางแผนทิศทางในการลงทุน 

3. จัดหาเงินทุนส าหรับการลงทุนที่เหมาะสม 

4. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน 

5. ก ากับ ดูแล ควบคุม และบริหารงบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย  

 
 
 

     (นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ) 
      ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 
             บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1   หน้าที่   156 เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 55  แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน  

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น 

โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) 
ฉบับนี้ข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
ตนเอง  

แบบประเมินนี้  ได้ จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้ง
เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบยีนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความ
แต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย
ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การ
ประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผล
และแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย    

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บรหิารการเงิน  (Financial Executives 
Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าที่   157 แบบ 56-1 
 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ทีค่รอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่
เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2 
       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
       1 .2 .4  มี ก ารสื่ อ ส ารข้ อก าห นดและบ ทล งโทษข้ างต้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพ นั ก งาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1 .4 .2  มี
กระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกับการฝา่ฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขัดต่อหลกัความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจ   

                                                           
2 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริษัท 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1   หน้าที่   158 เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่น
ใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม

เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มี
งานตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ เพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมกีระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าที่   159 แบบ 56-1 
 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคัญ   

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน

ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ

เชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่

ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ ส าคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง   

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1   หน้าที่   160 เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

7. อ งค์ ก ร ระบุ แ ล ะวิ เค ราะห์ ค ว าม เสี่ ย งทุ ก ป ระ เภ ท ที่ อ าจ ก ระท บ ต่ อ ก ารบ รรลุ วั ต ถุ ป ระส งค์ ไว้  

อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์  และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยง
นั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือ
การร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท า

รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน

รายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้    

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

นั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าที่   161 แบบ 56-1 
 

นั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น 
ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดับช้ันการอนุมัติของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนด
ขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอน
การจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณี
ต่างๆ ดังน้ี 

         10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้ นรายใหญ่  กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน
การท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้ อ มู ล ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เ ส ม อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค้ าประกัน  บริษัทได้
ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน
บริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บ ริ ษั ท ก าห น ด ให้ ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน มี ค วาม ห ล าก ห ล าย อ ย่ า ง เ ห ม าะ ส ม  เช่ น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  

10.4 บ ริ ษั ท ก าห น ด ให้ มี ก า รค วบ คุ ม ภ าย ใน ใน ทุ ก ระ ดั บ ขอ งอ งค์ ก ร  เ ช่ น  ทั้ ง ร ะ ดั บ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บ ริษั ทมี ก ารแบ่ งแยกหน้ าที่ ค วามรับผิ ด ชอบ ใน งาน  3 ด้ านต่ อ ไปนี้  ออกจากกั น 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนุมัติ  

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1   หน้าที่   162 เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

(2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  

(3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

 

 

11. อ งค์ ก ร เลื อ ก แล ะ พั ฒ น ากิ จ ก รรม ก ารค วบ คุ ม ทั่ ว ไป ด้ ว ย ระบ บ เท ค โน โล ยี  เ พ่ื อ ช่ ว ยส นั บ ส นุ น 

การบรรลุวัตถุประสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    ใน
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             ความ
เหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้

นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท 
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื
อน าผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              ไป

ปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าที่   163 แบบ 56-1 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

6. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ท้ังข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล    

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ               ใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                         ให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุม
ที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลา
ขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น 
การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

        13.6.1  มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

        13.6.2  กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง                ใน
การควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว  

 

 

 

 

7. องค์กรสื่อสารข้อมลูภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 

การควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง               การ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บ ริษั ทมี ก ารรายงานข้ อมู ลที่ ส าคัญ ถึ งคณ ะกรรมการบริษั ทอย่ างสม่ า เสมอ  และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการ
ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น
นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1   หน้าที่   164 เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              ภายใน
บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

  

8. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้

อย่างปลอดภัย 

  

   

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

9. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละ
ส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                          การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice 
of Internal Auditing, IIA)  

  

10. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย                              ที่

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าที่   165 แบบ 56-1 
 

ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 

       17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น 
ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

       17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร 

       17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  หน้าที่   166 เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 66  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (รายคณะและรายบุคคล)แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (รายคณะและรายบุคคล)  

 

 

 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ประจ าปี 2560 

 

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่   167 แบบ 56-1 
 

 

 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 

วัตถุประสงค ์

1. ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดท าทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล 
 

2. เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ (เอกสารชุดที่ 1) และใช้ประเมินการท าหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล (เอกสารชุดที่ 2) 

 
3. วิธีการให้คะแนน สามารถท าไดห้ลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น 
  0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 

  1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรอืมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นด ี
  4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  หน้าที่   168 เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

เอกสารชุดที่ 1:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1.1 จ ำนวนนวรรรกรำรั้งหมกในนวณะกรรรกรำรกคณนำกหมกำกมกร้ลั้รณะกรำร
ปรกรอลธุรริจขอหลริณ้ั ช่นยนม้รำรั ำมนว้ำ คั่โใยรนกขอหณะกรรรกรำรกค
ปรกมิัธิภำพ 

      

1.2 ณะกรรรกรำรปรกรอลใ้นยลณุณััค่กคณนำกรู้แักปรกมลรำระม์ัำรมัำย
หพคยหพอ คั่จกช่นยนม้รำรั ำมนว้ำ คั่โใยรนกขอหณะกรรรกรำรกคปรกมิั ธิภำพ 

      

1.3 รรรกรำรอมิรกนนวณะกรรรกรำรกคจ ำนวนนวัค่หมกำกมก ช่นยนม้รำรั ำมน้วำัค่
โใยรนกขอหณะกรรรกรำรกคปรกมิั ธิภำพ 

      

1.4 รรรกรำรัค่ไก่หป็นวผู้ลริมำรนนวณะกรรรกรำรกคจ ำนวนนวัคห่มกำกมก ช่นยนม้รำร
ั ำมน้วำัค่โใยรนกขอหณะกรรรกรำรกคปรกมิัธิภำพ 

      

1.5 รรรกรำรัค่หป็นวผู้ลรมิำรนนวณะกรรรกรำรกคจ ำนวนนวัค่หมกำกมก ช่นยนม้รำร
ั ำมน้วำัค่โใยรนกขอหณะกรรรกรำรกคปรกมิัธิภำพ 

      

1.6 นวิยำกรรรกรำรอิมรกัค่ลริณ้ัร ำมนวใกคณนำกหมกำกมกร้ลั้รณะกหฉพำก
ขอหลริณ้ั 

      

1.7 รรกลนนวรำรมรรมำลณุณััค่กคณุะมกล้ติหมกำกมกกำหป็นวรรรกรำรลริณ้ักค
ณนำกโปร่หนม ยตุิธรรก ไก่อยู่ภำยนต้อิัธิพัขอหลุณณันใลุณณัมนวึ่ห 

      

1.8 ณะกรรรกรำรตรนจมอลกคณะุมกล้ติหมกำกมกร้ลรำรปฏิลต้ิมนว้ำ คั่ตำกรฎ
ล้ตร (Charter) ัค่ร ำมนวใไนไ้ใ้อยำ่หกคปรกมิัธิภำพ  

      

1.9 ณะกรรรกรำรพิจำระำณ่ำตอลแันวกคณุะมกล้ตหิมกำกมกร้ลรำรปฏิล้ติ
มนว้ำ คั่ตำกัคณ่ะกรรรกรำรกอลมกำยไใ้อย่ำหกคปรกมิัธิภำพ 

      

1.10 ณะกรรรกรำรมรรมำกคณะุมกล้ติหมกำกมกร้ลรำรปฏิล้ตมินว้ำัค่ตำกัค่
ณะกรรรกรำรกอลมกำยไใ้อย่ำหกคปรกมิัธิภำพ 

      

1.11   รำรร ำมนวใจ ำนวนนวลริณ้ัจใักหลคยนว คั่รรรกรำรแต่ั กั่ำนวจกไปใ ำรห
ต ำแมนว่หหป็นวรรรกรำรนนวลริณ้ัจใักหลคยนวนว้งนวๆ 

      

1.12 รำรแต่หต้งหณะกรรรกรำรชุใย่อยหมกำกมกหพคยหพอ       

1.13  รำรพิจำระำณะุมกล้ติแักแต่หต้งหหัขำนวุรำรลริณ้ั       

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2.1 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณญ้แักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรพิจำระำ
หรื่อหม ำณญ้ัค่หรค่ยนร้ลัิศัำห รัยุั ธ์แักแผนวหำนวรำรใ ำหนวินวธรุริจขอห
ลริณ้ั 

      

2.2 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณญ้แักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรพิจำระำ
มรือัลันนวนวโยลำยรำรร ำร้ลใูแัริจรำรขอหลริณ้ั 

      



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่   169 แบบ 56-1 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

2.3 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณญ้แักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรร ำร้ลใูแั
นม้กครำรปฏิลต้ิตำกนวโยลำยรำรร ำร้ลใูแัริจรำรัค่ณะกรรรกรำรร ำมนวใ 

      

2.4  ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรพิจำระำ
มรือัลันนวจรรยำลรระธุรรจิขอหลริณ้ั 

      

2.5 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณญ้แักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรร ำร้ลใูแั
นม้กครำรปฏิลต้ิตำกจรรยำลรระธุรริจัค่ณะกรรรกรำรร ำมนวใ 

      

2.6 ณะกรรรกรำรไใ้ร ำมนวใรรกลนนวรำรพิจำระำรำยรำรัค่กคณนำกข้ใแย้หัำห
ผัปรกโยชน์วนม้กคณนำกหป็นวธรรก (Arm-Length Basis) 

      

2.7 ณะกรรรกรำรไใ้พิจำระำน่ำ รำรั ำรำยรำรัค่กคณนำกข้ใแย้หัำห
ผัปรกโยชน์วไใ้ใ ำหนวินวรำรตำกรรกลนนวรำรัค่ร ำมนวใไน้แักหป็นวปรกโยชน์ว
มูหมุใต่อลริณ้ั 

      

2.8 ณะกรรรกรำรไใ้พิจำระำนม้รำยรำรัค่หรคย่นโยหร้นวปฏิลต้ิตำกมั้รหระฑ์       
2.9 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณญ้แักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรัลันนว

หพื่อนม้ก้่นวนจน่ำ ลริณ้ักครกลลณนลณุกภำยนนว คั่ใคพอ ั ำนม้รำรใ ำหนวินวหำนวขอห
ลริณ้ัปรกมลณนำกม ำหร็จ 

      

2.10  ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรพิจำระำ
มรือัลันนวนวโยลำยใ้ำนวณนำกหมคย่หแักรำรจ้ใรำรณนำกหมค่ยหขอหลริณ้ั 

      

2.11 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรปรกหกินว
ปรกมิัธิผัขอหรำรจใ้รำรณนำกหมค่ยห คั่ใ ำหนวินวรำรโใยฝ่ำยจ้ใรำร 

      

2.12 ณะกรรรกรำรกคนวโยลำยรำรแจ้หหลำกแม รำรตใิตำก แักรำรณุ้กณรอหผู้
แจ้หหลำกแม 

      

2.13 ณะกรรรกรำรไใ้ตใิตำกรำรปฏิล้ติมนว้ำ คั่ขอหฝ่ำยจ้ใรำรอย่ำหมก่ ำหมกอ 
หพื่อนม้หป็นวไปตำกนวโยลำยมรือกตขิอหณะกรรรกรำร 

      

2.14 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรใูแันม้
รำรจ้ใั ำหลรำรหหินวหป็นวไปตำกกำตรฐำนวรำรล้ญชค คั่ร้ลรอหโใยั้่นไป 

      

2.15 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรใูแันม้
ลริณ้ัหปิใหผยข้อกูั ม ำณ้ญตำกรฎหระฑ์ัค่ร ำมนวใ 

      

2.16 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรร ำมนวใ
รรกลนนวรำรพิจำระำณ่ำตอลแันวรรรกรำรนม้หมกำกมกแักโปร่หนม 

      

2.17 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรพิจำระำ
ณ่ำตอลแันวรรรกรำรตำกรรกลนนวรำรัค่ร ำมนวใ หพื่อนว ำหมนวอผู้ถือมุน้ว 

      

2.18 ณะกรรรกรำรไใ้นม้ณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรพิจำระำ
นวโยลำยรำรจ่ำยณ่ำตอลแันวผู้ลรมิำรรกใ้ลมูห 

      

2.19 ณะกรรรกรำรนม้ณนำกม ำณญ้แักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรร ำมนวใ
หระฑ์ปรกหกินวผัรำรปฏิล้ติหำนวขอหรรรกรำรผู้จ้ใรำร 

 
      



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  หน้าที่   170 เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

2.20 ณะกรรรกรำรนม้ณนำกม ำณญ้แักนช้หนัำอย่ำหหพคยหพอนนวรำรปรกหกินวผั
รำรปฏิล้ติหำนวขอหรรรกรำรผู้จใ้รำรตำกหระฑ์ัค่ร ำมนวใไน้ แักรำร
พิจำระำณ่ำตอลแันวขอหรรรกรำรผู้จใ้รำรนมม้อใณั้อหร้ลผัรำรปรกหกินว 

      

3. การประชุมคณะกรรมการ 

3.1 รรรกรำรไใ้รล้ัรำลร ำมนวใรำรปรกชุกณะกรรรกรำรนนวแต่ั กปีั่นหมนว้ำ 
ช่นยนม้รรรกรำรมำกำรถจ้ใมรรหนัำกำปรกชุกไใ้ัุรณร้งห 

      

3.2 จ ำนวนนวณร้งหขอหรำรปรกชุกณะกรรรกรำรกคณนำกหมกำกมก คั่จกช่นยนม้
ณะกรรรกรำรปฏิลต้ิมนว้ำัค่ไใ้อย่ำหกคปรกมิัธิภำพแักมำกำรถร ำรล้ใูแันม้
ลริณ้ัใ ำหนวินวธุรรจิอย่ำหปรกมลณนำกม ำหร็จ 

      

3.3 นำรกรำรปรกชุกณะกรรรกรำรกคณนำกหมกำกมก ช่นยนม้ณะกรรรกรำร
ปฏิล้ติมนว้ำ คัไ่ใ้อย่ำหกคปรกมิัธิภำพ 

      

3.4 รรรกรำรไใ้รล้หอรมำรปรกรอลรำรปรกชุกั่นหมนว้ำแักกคหนัำหพคยหพอนนว
รำรศึรณำข้อกูัหพื่อหตรคยกต้นหข้ำปรกชุก 

      

3.5 ข้อกูันนวหอรมำรปรกรอลรำรปรกชุกหพคยหพอต่อรำรต้ใมินวนจขอหรรรกรำร       
3.6 ณะกรรรกรำรมำกำรถขอข้อกูััค่จ ำหป็นวหพิ่กหติกหพื่อปรกรอลรำรต้ใมินวนจ

นม้หป็นวปรกโยชนว์ต่อลริณ้ั 
      

3.7 ลรรยำรำศนนวรำรปรกชุกณะกรรรกรำรหอืงออ ำนวนยนม้หรใิรำรแมใหณนำก
ณิใหม็นวอย่ำหมร้ำหมรรณ์ขอหรรรกรำรัุรณนว แักไก่ถูรณรอลห ำโใยลุณณันใ
ลุณณัมนวึ่ห 

      

3.8 รรรกรำรมำกำรถอภิปรำยปญัมำม ำณ้ญอย่ำหหต็กัค่นนว คั่ปรกชุก
ณะกรรรกรำร 

      

3.9 รรรกรำรผู้กคม่นนวไให้มคย ไก่กคมน่นวร่นกนนวรำรตใ้มินวนจรำรั ำรำยรำร       

4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 

4.1 รรรกรำรกครำรหตรคยกต้นแักศึรณำข้อกูัอย่ำหหพคยหพอกำร่อนวรำรปรกชุก
ณะกรรรกรำร 

      

4.2 รรรกรำรหข้ำปรกชุกณะกรรรกรำรอย่ำหมก่ ำหมกอ        

4.3 รรรกรำรแมใหณนำกณใิหม็นวอย่ำหหป็นวอิมรก       
4.4 รรรกรำรกคณนำกหป็นวรัำหนนวรำรพิจำระำหรื่อหต่ำหๆ แักกคอิมรกนนวรำร

ต้ใมินวนจัหกติ ไก่ถูรโนว้กนวำ้นโใยไก่กคหมตุผัมกณนร 
      

4.5 รรรกรำรนม้ณนำกหม็นว คั่หป็นวปรกโยชนว์ต่อรำรใ ำหนวินวหำนวขอหลริณ้ั       

4.6 รรรกรำรหข้ำนจน่ำปรกหใ็นวนใกคณนำกม ำณ้ญแักนช้หนัำนนวรำรพจิำระำ
ปรกหใ็นวนว้งนวๆ อย่ำหหมกำกมก โใยไก่หมคยหนัำร้ลปรกหใ็นวัคไ่กม่ ำณ้ญ 

      

4.7 รรรกรำรยอกร้ลณนำกหม็นว คั่แตรต่ำหรกมน่ำหร้นว โใยไก่หรใิณนำกข้ใแย้ห      
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่   171 แบบ 56-1 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

5.1 รรรกรำรมำกำรถมำรือร้ลรรรกรำรผู้จ้ใรำรไใ้อย่ำหตรหไปตรหกำ       
5.2 ณะกรรรกรำรกคณนำกม้กพ้นวธ์ัค่ใคร้ลฝ่ำยจใ้รำร       
5.3 รรรกรำรผู้จ้ใรำรมำกำรถขอณ ำแนวกนว ำจำรรรรกรำรไใ้ หกื่อจ ำหป็นว       
5.4 ณะกรรรกรำรไกไ่ใ้หข้ำไปแัรรแซหรำรปฏิลต้ิมนว้ำัค่ขอหฝ่ำยจใ้รำร       

5.5 ณะกรรรกรำรไใ้หขำ้กำกคม่นนวร่นกนนวรำรพิจำระำแรไ้ขปัญมำอย่ำห
หมกำกมก นนวรระคัค่รำรปฏิล้ติมนวำ้ัค่ขอหฝ่ำยจ้ใรำรไกห่ป็นวไปตำกแผนวธุรริจ
แักหลปรกกำะัค่ร ำมนวใ 

      

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

6.1 รรรกรำรกคณนำกหข้ำนจลัลำัมน้วำัค่แักณนำกร้ลผใิชอลขอหรำรหป็นว
รรรกรำร 

      

6.2 รรรกรำรกคณนำกรูณ้นำกหข้ำนจหรค่ยนร้ลธุรริจขอหลริณ้ัอย่ำหหพคยหพอัค่จก
ช่นยนม้ปฏิล้ติมนว้ำ คั่รรรกรำรอย่ำหกคปรกมิัธิภำพ 

      

6.3 รรรกรำรนม่นจมำข้อกูัมรือตใิตำกข่ำน คัม่ ำณ้ญหรค่ยนร้ลภำนกหศรณฐริจแัก
อุตมำมรรรก รำรหปัค่ยนวแปัหใำ้นวรฎรกหลคยลต่ำหๆ แักมภำพรำรแข่หข้นว 
ซึ่หจกช่นยนม้รำรปฏิลต้ิมนว้ำัค่รรรกรำรกคปรกมิัธิภำพ  

      

6.4 ณะกรรรกรำรกครำรม่หหมริกนม้รรรกรำรไใ้ร้ลรำรฝึรอลรก หพือ่นม้หข้ำนจ
รำรปฏิล้ตมินว้ำ คั่นนวฐำนวกรรรกรำร 

      

6.5 หกื่อกครรรกรำรนมก่ ณะกรรรกรำรไใ้ใูแันม้ฝ่ำยจ้ใรำรจ้ใหอรมำรมรือจ้ใ
ลรรยำยมรุป (Briefing) หพื่อนม้รรรกรำรหข้ำนจธุรริจแักรำรปฏิล้ตมินว้ำ คั่
ขอหรรรกรำร  

      

6.6 ณะกรรรกรำรไใ้ร ำมนวใแผนวรำรมืลัอใหำนว หพื่อนม้รำรั ำมนวำ้ัค่นนว
ต ำแมนว่หผู้ลรมิำรรกใ้ลมูหขอหลรณิ้ัหป็นวไปอย่ำหต่อหนวื่อห รำรใ ำหนวนิวธุรริจ
ขอหลริณ้ัไก่ต้อหมยุใชกห้ร 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

แบบ 56-1  หน้าที่   172 เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

 

เอกสารชุดที่ 2:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล  

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1.1 รรรกรำรกคณุะมกลต้ิ ณนำกรู้ แักปรกมลรำระ์ัค่หมกำกมกร้ลรำรธุรริจ
ขอหลริณ้ั       

1.2 นนวรระคขอหรรรกรำรอมิรกมรอืรรรกรำรชุใย่อยัค่ไใ้ร้ลกอลมกำยมนว้ำัค่ 
รรรกรำรกคณะุมกล้ติ ณนำกรู้ แักปรกมลรำระ์ัค่หมกำกมกร้ลลัลำั คั่
ไใ้ร้ลกอลมกำย 

      

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

2.1 รรรกรำรไใ้ศึรณำหอรมำรแักข้อกูัร่อนวรำรปรกชุก       
2.2 รกมน่ำหรำรปรกชุก รรรกรำรไใ้นม้ณนำกหม็นวัค่หป็นวปรกโยชน์วต่อัค่ปรกชุก

อย่ำหหมกำกมก       

2.3 รรรกรำรไใ้หใหน้นวรำรหข้ำร่นกปรกชุกแักหใออรหมคยหนนวรำยรำรัค่ตนวหอหกค
ม่นนวไให้มคย       

2.4 รระคปรกธำนวรรรกรำรมรือลณุณััค่ใ ำหนวินวรำรหป็นวปรกธำนวนนว คัป่รกชุก ไใ้
ร ำรล้นม้รำรปรกชุกใ ำหนวินวไปอย่ำหกคปรกมิัธิภำพ       

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 ไใ้ปฏิล้ติมนวำ้ัค่ขอหรรรกรำรตำกัค่รฎมกำย รฎหระฑ์ แักรฎล้ตร 
(Charter) ไใ้ร ำมนวใไน้อย่ำหกคปรกมิัธิภำพ หช่นว รำรร ำมนวใแผนวหำนวขอห
ธุรริจ รำรใูแันม้กครำรจ้ใั ำหลรำรหหินวนม้หป็นวไปตำกกำตรฐำนวรำรล้ญชค 
หป็นวต้นว 

      

3.2 กคหนัำแักัุ่กหันนวรำรปฏิล้ตมินว้ำ คั่นม้ร้ลลริณ้ั       
3.3 ไก่แัรรแซหรำรั ำหำนวขอหฝำ่ยจ้ใรำร       
3.4 กครำรณนลณุกแักตใิตำกรำรใ ำหนวินวรำรขอหฝ่ำยจ้ใรำรอย่ำหหมกำกมก       
3.5 พ้ฒนวำแักหรคยนวรู้หพื่อหพิ่กั้รณกนนวรำรปฏิล้ตมินว้ำ คั่อยู่ตัอใหนัำ       

 

 

 

 

  



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   173 เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 77  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)  

 

 

 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ประจ าปี 2560



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  หน้าที่   174 แบบ 56-1 
 

 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

วัตถุประสงค ์

1. ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดท าทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล 

 
2. วิธีการให้คะแนน สามารถท าไดห้ลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น 
  0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 

  1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรอืมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
  4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   175 เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

เอกสารชุดที่ 1:  
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธภิาพ 

1.1 จ านวนของคณะกรรมการชดุย่อยมีความเหมาะสม       

1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
เหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชดุย่อยมีจ านวนท่ีเหมาะสม       

1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมคีวามเหมาะสม เช่น กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ 

      

1.5 นิยามกรรมการอสิระที่บริษัทก าหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท 

      

1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมี
ความโปร่งใส ยตุิธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

      

1.7 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีก่รรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ 

      

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี
ล่วงหน้า 

      

2.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเหมาะสม       

2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมรีะยะเวลาเพียงพอเหมาะสม       

2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มเีวลาศึกษา
ข้อมูล 

      

2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออ านวยให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์

      

2.6 กรรมการผูม้ีส่วนได้เสีย ไม่มสี่วนรว่มในการตัดสินใจการท ารายการ        

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามใน
เร่ืองต่อไปนี้อย่างเพียงพอ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ       

3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินท่ีถูกต้องและน่าเชื่อถือ       



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  หน้าที่   176 แบบ 56-1 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3.1.2 สอบทานให้บริษัทด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบใหถู้กต้อง       
3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ด ี       
3.1.4 พิจารณารายการเกีย่วโยงและรายการที่มคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์       

3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน       
3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญช ี       

3.1.7 ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการด าเนินการรับเรือ่ง
ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม       

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       

3.2.1 ก าหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา 
สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ       

3.2.2 ด าเนินการพิจารณาและสรปุรายช่ือเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอยา่งเหมาะสม       

3.2.3 จัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร (Succession plan)        

3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง       
3.2.5 พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูง ท้ังค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและไมเ่ป็นตัวเงิน       

3.3 คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน       

3.3.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน       
3.3.2 วางแผนทิศทางในการลงทุนและจัดหาเงินทุนส าหรับการลงทุนที่

เหมาะสม       

3.3.3  มีการก ากับ ดูแล ควบคุม และบรหิารกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายของบริษัท       

3.3.4 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้ง
ติดตามให้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

      

3.3.5 วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน       

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       

3.4.1 ดูแลและด าเนินการด้านบรหิารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และเป้าหมายธรุกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป       

3.4.2 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบรหิารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน       



แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) ประจ าปี 2560  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบ 56-1 หน้าที่   177 เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3.4.3 พิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

3.4.4 สนับสนุนการด าเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO)       
3.4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ       

3.5 คณะกรรมการบริหาร       

3.5.1  มีการวางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

      

3.5.2  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทาง
บริหารงานดา้นต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ก าหนดไว ้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

      

3.5.3 ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่
ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน 

      

3.5.4 พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ       

 

 

 


