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ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

2

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ

   กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล  มีความมุงมั่นที่

จะเปนโรงพยาบาลชั้นนำ  ในระดับมาตรฐานสากลดวยเทคโนโลยี

และอุปกรณการแพทยท่ีทันสมัย พรอมแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง

ทุกสาขา เพื่อใหบริการที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม”

   “เรามีความมุงม่ันใหบริการดานการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐาน

วิชาชีพแบบองครวม ดวยเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยเนน

ผูรับบริการเปนศูนยกลางเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด”

   การดำเนินธุรกิจของกลุ มโรงพยาบาลจะใหความสำคัญกับ
คุณภาพการใหบริการแกผู ปวยและผูใชบริการเปนอันดับหนึ่ง 
และเนนการรักษาเฉพาะทางควบคูกับการปองกันโรค ภายใตสโลแกน 
“ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ” ( V care  V cure  V can) โดยมีเปาหมาย
การดำเนินธุรกิจ ดังนี้
   
     1.  พัฒนากลุมโรงพยาบาล  ใหเปนหนึ่งใน กลุมโรงพยาบาล
เอกชนชั้นนำที่มีความพรอมดานการรักษาพยาบาลทุกสาขา โดย
เนนดานอุบัติเหตุและโรคกระดูกและขอ เปนศูนยรักษาพยาบาล
เฉพาะโรค และพัฒนาสูความเปนตติยภูมิทางการแพทย (Tertiary 
Medical Care) ซ่ึงหมายรวมถึงการพัฒนาดานบุคลากร และเคร่ืองมือ
ทางการแพทยใหมีความพรอมในการรักษาโรคท่ีมีความซับซอนย่ิงข้ึน

     2.  สรางมาตรฐานการใหบริการที่มีคุณภาพและมุงเนนลูกคา
เปนศูนยกลาง ดวยคานิยมวา “ลูกคาคือบุคคลสำคัญที่พนักงาน
ทุกคนจะตองดูแลเอาใจใส เพ่ือใหไดรับการรักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ การบริการดานตางๆ จากโรงพยาบาลอยางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานแหงวิชาชีพ และทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด”
   
     3.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกร และบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ 
ดวยการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและปรับปรุงองคความรูอยาง
สม่ำเสมอ ตลอดจนจัดชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือให
พนักงานมีความรูสึกเปนเจาของและมีความผูกพันกับโรงพยาบาล
   
     4.  การพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
โดยใหมีการเชื่อมโยงและทำงานรวมกันระหวางทีมฝายบริหารและ
ทีมพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพในการ
รักษาพยาบาล โดยมุงเนนการประเมินและลดความเส่ียงในดานตางๆ 
เชน การบริหาร ยาและเวชระเบียน การแกไขขอรองเรียน การพยาบาล 
เปนตน  เพ่ือสราง Patient Safety Goal และ สรางความพึงพอใจ
แกผูมาใชบริการ
   
     5.  แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑเพ่ิมเติม 
โดยเพิ่มจำนวนคลินิกเฉพาะทาง  และพัฒนาคลินิกเหลานั้นใหเปน
ศูนยเฉพาะทางแบบครบวงจร เพื่อขยายฐานลูกคาในประเทศและ
ตางประเทศ
   
     6.  ใหความสำคัญและใสใจดูแลสังคมและชุมชนที่โรงพยาบาล
 ต้ังอยู โดยสรางความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดี รวมไปถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมในทุกๆดานอยางตอเนื่อง
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เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

      คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการ
อิสระ 4 ทาน ไดแก

          1. นายวิระ   มาวิจักขณ     ประธานกรรมการตรวจสอบ
         2. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ     กรรมการตรวจสอบ
         3. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต     กรรมการตรวจสอบ
         4. นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน   กรรมการตรวจสอบ

   
       ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีกำหนดไวตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปประเด็นท่ีสำคัญ คือ
         1. ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รวมกับผูสอบบัญชี กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา งบการเงินดังกลาวไดจัดทำอยางถูกตอง ครบถวน และเปนที่เชื่อถือได
         2. พิจารณาและอนุมัติแผนงานและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา แผนงานและระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสม 
มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะชวยลดความเส่ียงของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการประเมินความเส่ียง
ของบริษัทฯ  ไดประเมินไว
         3. พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ  ท้ังน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยไมมีขอบกพรองท่ีจะกระทบ
ตอช่ือเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
         4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  รายงานดังกลาวเปนท่ีเปดเผยและเปนการดำเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
          5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ อันไดแก คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4501  และ/หรือ  คุณกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958  และ/หรือ 
คุณมณี รัตนบรรณกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313  คนใดคนหนึ่งจากบริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสำหรับงวดบัญชี ส้ินสุดป 2558
        6. พิจารณาอนุมัติงบประมาณคาใชจายประจำป  และอัตรากำลังคนของฝายตรวจ
สอบภายในองคกร   
          คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ดวยความระมัดระวังอยางเต็มความสามารถ  และไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดีที่จะพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  ใหมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี เพ่ือทำใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับประโยชนสูงสุด 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายวิระ มาวิจักขณ)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
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เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

      คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือใหการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย เปนไปในทิศทางที่ดีและสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 

1.  ดร.วิโรจน
2.  นางสาววิลาวรรณ
3.  ดร.ศักดา
4.  นางขนิษฐา
5.  นางหทัยวัลย
6.  นางสาวปริวันท
7.  นางกัลยาณี 
8.  เภสัชกรหญิงประภาพรรณ
9.  นางสาวธนวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มาวิจักขณ
วนดุรงควรรณ
ตั้งจิตวัฒนากร
โปราณานนท
สุวรรณทวีรักษ
โอภาเจริญสุข
กัฬหะสูตร
เตชธนัง
ศรีรัตนพิทักษ

       ในรอบป 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง ไดปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที ่ 
และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานความเสี ่ยงที ่ไดกำหนดไวอยางครบถวน 
โดยจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 25 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ไดดังนี้ 
        1. กำหนดนโยบาย  และแนวทางการบริหารความเสี ่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ซึ ่งครอบคลุมถึงความเสี ่ยงดานการเงิน ความเสี ่ยงดานธุรกิจและการตลาด 
ความเสี่ยงดานการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดำเนินงานและ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
        2. กำหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทยอย 
ยอมรับได
        3. พิจารณาความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเสนอแนะวิธีการปองกัน 
หรือลดระดับความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได
        4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมท้ังปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงอยาง
ตอเน่ือง และเหมาะสมกับภาวการณดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
        5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง  โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำหนด  
        6. รายงานการดำเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง ตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เปนประจำ และ
ในกรณีท่ีมีเร่ืองสำคัญซ่ึงกระทบตอบริษัทฯ  และบริษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ  ซ่ึงตองรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอยางเร็ว
        7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามท่ีเห็นสมควร 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 (นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ)

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
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เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

     คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)  ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน และเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ  ประสบการณ มีความรูความเขาใจถึง
คุณสมบัติ หนาที่  ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรูดานบรรษัทภิบาลและสามารถอุทิศเวลา
อยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตาม
วัตถุประสงค
     คณะกรรมการสรรหาฯ ไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ 
แนวทาง  และกระบวนการสรรหา  รวมถึงพิจารณากำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับ
กรรมการบริษัทฯ  และกรรมการชุดยอยคณะตางๆ  เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปน
ประจำทุกป รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประกอบดวย

1.  นายวิระ

2.  นายสุรินทร

3.  นพ.มงคล
4.  นางสาววิลาวรรณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

มาวิจักขณ

เปรมอมรกิจ

วณิชภักดีเดชา
วนดุรงควรรณ 

        การประชุมในป 2558 และผลการปฏิบัติงาน
       ในรอบป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดดำเนินการตามกรอบ
การปฏิบัติงานท่ีกำหนดไวอยางครบถวน โดยมีการประชุมท้ังส้ิน 2 คร้ัง  และกรรมการเขารวม
ประชุมคิดเปนรอยละ 100 ของทั้งป
       สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้
       1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและที่ปรึกษา  ตามเกณฑและขอกำหนด
สัญญาจางของแตละบุคคลในปท่ีผานมา
       2.  พิจารณากรอบอำนาจหนาท่ีของผูบริหารและท่ีปรึกษา เพ่ือนำเสนอขอความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
       3.  พิจารณาตออายุการวาจางผูบริหารและท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ
       4.  พิจารณากำหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุม สำหรับกรรมการ
คณะตางๆ และเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

(คุณวิระ  มาวิจักขณ)
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
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เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

1. นางสาววิลาวรรณ

2. นางสาวนพพร

3. นายทินวรรธน

4. นายแพทยมงคล

5. นายพฤทธิ์

6. นายศักดา

ประธานคณะกรรมการ  

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

วนดุรงควรรณ 

ติรวัฒนกุล

มหธราดล

วณิชภักดีเดชา

โรจนมหามงคล

ตั้งจิตวัฒนากร 

    ในรอบป 2558 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ไดปฏิบัติงานตามที่กำหนด

ไวอยางครบถวน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และกรรมการเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ

100 ของทั้งป                 

    สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

        1. กำหนดนโยบาย เปาหมายและกลยุทธทางการเงินและการลงทุน

        2. วางแผนทิศทางในการลงทุน

        3. จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม

        4. วิเคราะหและจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการลงทุน

        5. กำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารงบกระแสเงินสดใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัท

        6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย

รายงานของคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

(นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ) 

ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

     คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด  (มหาชน)  ไดแตงตั้งคณะทำงานวางแผน

การเงินและการลงทุนเพ่ือเปนการสรางความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ

ผูมีความรูความสามารถและประสบการณ

     คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย
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เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

     คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อใหการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย เปนไปในทิศทางที่ดีและสอดคลองตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน

     

     คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย

  1.  ผศ.พญ.สายสุณี

  2.  นายแพทยพงษศักดิ์

  3.  นางสาววิลาวรรณ

  4.  นายแพทยมงคล

  5.  ดร.ศักดา

                                                    

  6.  แพทยหญิงสุนีย 

  7.  นายแพทยวัชระ 

  8.  นางสุณีย 

  9.  นางสาวขวัญยืน

10.  นายพฤทธิ์ 

11.  ดร.รัชฎา

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

รักษาการรองประธานเจาหนาที่บริหาร 

และ ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร และเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

วนดุรงควรรณ

วัฒนา

วนดุรงควรรณ

วณิชภักดีเดชา

ตั้งจิตวัฒนากร

 

ธีระการุณวงศ

เชื้อปากน้ำ

จอยจำรัส

สุขสมโภชน

โรจนมหามงคล 

ฟองธนกิจ

    ในรอบป 2558  คณะกรรมการบริหาร  ไดปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบ

ตามกรอบการบริหารงานที่ไดกำหนดไวอยางครบถวน โดยจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น19 ครั้ง

 สรุปสาระสำคัญของการประชุม ไดดังนี้ 
         

         1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง  กลยุทธ  แผนงาน โครงสรางองคกร  รวมถึง
โครงสรางการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทยอยประจำป 2558 
โดยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันของตลาดในปจจุบันเพื่อใหองคกร
มีประสิทธิกาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

รายงานของคณะกรรมการบริหาร
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         2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำป 2558 และอำนาจการบริหารใน

สายงานตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจำป 2558  เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัติ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำป การแกไข เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติมงบประมาณรายจายประจำป ในกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวน และนำเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

        3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตางๆ 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่กำหนดไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพการ

ดำเนินธุรกิจ และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และ

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถือหุน

        

        4.  ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่กำหนดไวใหเปน

ไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติ 

 

        5.  พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ และการใชจายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ซึ่งไดกำหนด

ไวในงบประมาณรายจายประจำป 2558 ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามท่ีจะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯใหรับทราบ  

 

        6.  กำหนดรายละเอียดในดานการคัดเลือก  การฝกอบรม  การวาจาง และการเลิกจาง

พนักงานของบริษัทฯ   และบริษัทยอย  กำหนดสวัสดิการพนักงานใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายแรงงานท่ีใชอยูในปจจุบัน

 

        7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 (ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ)

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
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       ท้ังน้ีในป 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถือหุนรวมกันจำนวน 74,136,538 หุน คิดเปนรอยละ 12.99 ของหุนท่ีชำระแลวของ

บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ ไมมีการถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกแลวของบริษัทฯ 

หมายเหตุ : * รายละเอียดตามหนังสือแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขท่ี ศวว.105/2558 เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค. 2558 เร่ือง แจงการเปล่ียนแปลง

                 โครงสรางการถือหุนของบริษัท

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร
(ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

       รายชื่อ                    การถือครอง      31 ธ.ค. 2557        ซื้อระหวางป         ขายระหวางป         31 ธ.ค. 2558

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ               ทางตรง               4,792,320                                                                        4,792,320

    (เปนสามีของผศ.พญ.สายสุณี)              

2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ              ทางตรง               86,841,624                 7,000,000            90,000,000               3,841,624

   (เปนภรรยาของรศ.ดร.นพ.วิชัย)            

3. นายวิระ  มาวิจักขณ                           ทางตรง 

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ       ทางออม                                                                                                      

4. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ                     ทางตรง                                                                                                                  

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ       ทางออม                                                                                                 

                                                    

5. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต                            ทางตรง                                                                                                     

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ       ทางออม                                                                                                     

                                                  

6. น.พ.พงษศักดิ์ วัฒนา                          ทางตรง               1,828,571                                                                        1,828,571      

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ       ทางออม                                                                                                      

                                                

7. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล                   ทางตรง                                                                                                      

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ       ทางออม                                                                                                    

                                             

8. นายทินวรรธน  มหธราดล                    ทางตรง                                                                                                      

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ       ทางออม                                                                                                         

                                                 

9. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ            ทางตรง                                                                                                       

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ       ทางออม                                                                                                   

                                                

10. น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา                   ทางตรง                                                3,940,107                                             3,940,107

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ     ทางออม            28,000,000               30,000,000                                               58,000,000      

                                                 

11. นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร                  ทางตรง                1,720,416                                                                         1,720,416         

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ     ทางออม                                             13,500                                                 13,500

                                               

12. นางสาวนิชาภา เรือนทองดี                 ทางตรง                                                                                                            

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ     ทางออม                                                                                                     
   

                รวม                                      123,182,931        40,953,607       90,000,000         74,136,538

*(โอนใหบุตร)

*(รับโอนจากมารดา)
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3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งดำเนินงาน

โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)  

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทยอย) และ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน 

จำกัด (บริษัทยอย) ตามลำดับ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีบริษัทยอย

อีกแหงหน่ึงคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซ่ึงดำเนินธุรกิจ

ภายใตชื่อโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาเพื่อเปนสถานฝกอบรมพนักงาน

ผูชวยพยาบาลของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัท

ยอยดำเนินกิจการภายใตการบริหารงานโดย ผศ. พญ. สายสุณี วนดุรงค-

วรรณ ซ่ึงดำรงตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและรองประธานกรรมการ 

ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน    

     ตนป 2554 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไดมีการปรับภาพลักษณองคกร 

(Corporate Re-branding) เพื่อใหมีความทันสมัย และสะทอนถึงการ

ยกระดับความสามารถในการใหบริการและพัฒนาการท่ีตอเน่ืองของกลุม

โรงพยาบาล ตลอดจนเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัทฯ ท่ีตองการ

ขยายการใหบริการไปยังกลุมลูกคาตางประเทศอยางกวางขวาง โดยกลุม

โรงพยาบาลไดเปล่ียนช่ือจากกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย เปนกลุมโรงพยาบาล

วิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล และไดมีการเปลี่ยนโลโกใหมดวยเชนกัน

   

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) 

จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย ซึ่งเปนโรงพยาบาล

ในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน

ในตอนจัดต้ังบริษัทฯ ในป 2536 จำนวน 200 ลานบาท โดยมีผูถือหุนใหญ

และกรรมการท่ีมีอำนาจควบคุม คือ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงควรรณ และ

ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงควรรณ ซึ่งเปนผูกอตั้งกลุมโรงพยาบาล

     ในป 2551 บริษัทฯ มีการปรับโครงสราง โดยไดเขาไปซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จำกัด 

จากกรรมการซึ่งเปนผูถือหุนเดิม เพื่อจัดโครงสรางการลงทุนของกลุม

บริษัทใหม ใหเหมาะสมกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุม

โรงพยาบาล ซึ่งมีบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และ บริษัท ศรีสาคร-

เวชวิวัฒน จำกัด เปนบริษัทยอย

     ปจจุบัน กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลท่ัวไป 

(General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และมีโรงพยาบาล

ในกลุม 3 โรงพยาบาล ไดแก 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล 

ออมนอย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม และ 
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     ป 2555 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 535 

ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 535 ลานหุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท เปนทุนที่ชำระแลวจำนวน 535 ลานบาท

     ป 2557 บริษัทฯ  ไดเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จำนวน 

35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,000,000 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,666,666 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 

บาท เปนทุนที่ชำระแลว 570,665,433 บาท

     ป 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ทำการซื้อหุนบริษัทฯ  ใน

สัดสวนรอยละ 20 ของหุนท้ังหมดในบริษัทฯ เปนผลใหกลุมผูถือหุนใหญ

ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื ่อสนับสนุนการขยายธุรกิจภาค

โรงพยาบาลและบริการทางการแพทยที่หลากหลายใหมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้นในอนาคต และบริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนใน สัดสวนรอยละ 15 ของ

หุนทั้งหมดในบริษัท มหานครแมสอดเวชการ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการ

โรงพยาบาลนครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล เพื่อเปนการลงทุนในพื้นที่

ที่มีศักยภาพในอนาคตและสรางพันธมิตรในการทำธุรกิจรวมกัน

     ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2558   บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

570,666,666 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 570,666,666 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน 

570,665,433 ลานบาท

     กลุ มลูกคาหลักของกลุ มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบดวย 

2 กลุมหลัก คือ (1) กลุมลูกคาทั่วไป (Non-Capitation) ไดแก ลูกคา

บุคคลท่ัวไป ลูกคาประเภทคูสัญญา ลูกคาประเภทสมาชิก ลูกคาโครงการ

กองทุนเงินทดแทน และลูกคาตางประเทศ 2) กลุมลูกคาโครงการภาครัฐ 

(Capitation) ไดแก ลูกคาโครงการกองทุนประกันสังคม ลูกคาโครงการ

ประกันสุขภาพถวนหนา และลูกคาโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังมีแผนในการดึงดูดกลุมลูกคา

เปาหมายใหมาใชบริการกับกลุมโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน เชน (1) กลุมบริษัท

เอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา (2) กลุมบริษัทประกันชีวิต  (3) กลุม

ลูกคาขาราชการและครอบครัวขาราชการ ตามโครงการเบิกจายตรง

คารักษาพยาบาลประเภทผูปวยตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs) 

และ (4) กลุมลูกคาตางประเทศ ท่ีพำนักอยูในประเทศไทย และท่ีเดินทาง

เขามาทองเที่ยวหรือทำงาน 

     รายไดหลักของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก 

ตามลักษณะของลูกคา คือ (1) รายไดจากลูกคาท่ัวไป (Non-Capitation)  

และ (2) รายไดจากลูกคาเหมาจายตามโครงการภาครัฐ (Capitation) 

สำหรับรายได Non-Capitation ประกอบดวยรายไดจากผูปวยนอก 

(Non-Capitation OPD) และรายไดจากผูปวยใน (Non-Capitation IPD)  

ในสวนของรายได Capitation ประกอบดวยรายไดจากการใหบริการ

   

 
    

ผูปวยประกันสังคม รายไดจากผูปวยโครงการประกันสุขภาพถวนหนา 

และรายไดจากผูปวยโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว โดยท่ีผานมา

สัดสวนรายได Non-Capitation ตอรายได Capitation เทากับ 72:28, 

72:28 และ 74:26 ในป  2556 – 2558 ตามลำดับ ทั้งนี้รายไดจากการ

ใหบริการของกลุมโรงพยาบาลมีการแปรผันตามฤดูกาลดังที่แสดงใน

งบการเงินรายไตรมาสป 2556 – 2558

     ในดานผลการดำเนินงานน้ัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดรวมของ

กลุมโรงพยาบาลในป 2556 – 2558 เทากับ 1,106.68 ลานบาท 1,247.10 

ลานบาท และ 1,344.34 ลานบาท ตามลำดับ ประเภทรายไดท่ีมี  สัดสวน

สูงท่ีสุดคือรายไดจากผูปวยใน Non-Capitation รองลงมาคือ รายไดจาก

ผูปวยนอก Non-Capitation และรายไดจากโครงการประกันสังคม 

ตามลำดับ นอกจากน้ี ในชวงเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลท่ีมีสัดสวนรายไดสูง

ท่ีสุดของกลุมโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย รองลงมาคือ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

ตามลำดับ

     ในป 2556 – 2558 กลุมโรงพยาบาลมีกำไรสุทธิจำนวน 61.64 

ลานบาท 95.40 ลานบาท และ 101.64 ลานบาท ตามลำดับ ทั้งนี ้ 

กลุมโรงพยาบาลมีอัตราสวนกำไรจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 6.03  

รอยละ 7.80 และรอยละ 8.14 ในชวงป 2556, 2557 และ 2558 ตาม

ลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพย

รวมจำนวน 1,445.56 ลานบาท ซ่ึงมีองคประกอบหลักของสินทรัพย คือ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จำนวน 874.86 ลานบาท กลุมโรงพยาบาล

มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 535.68 ลานบาท และ

มีสวนของผูถือหุนจำนวน 909.88 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยกำไรสะสม

จำนวน 281.43 ลานบาท

     อยางไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยน้ันอาจมีโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจากปจจัยความเส่ียงบางประการ 

ซ่ึงกลุมโรงพยาบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของปจจัยความเส่ียงดังกลาว 

และไดกำหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสำหรับ

ความเส่ียงแตละประเภทแลว ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดใหความสำคัญในการบริหาร

ความเส่ียงดานตางๆ อยางใกลชิด ดังรายละเอียดท่ีไดกลาวไวในเร่ืองปจจัย

ความเสี่ยง
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ผลงานและพัฒนาการที่สำคัญ
     ผลงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยในชวง 3 ปที ่ผานมา 

สรุปไดดังนี้

     กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปนประธานฝายการแพทยและการปฐม

พยาบาลในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และ 

พิธีเฉลิมพระกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชทุกป

ตั้งแตป 2543 จนถึงปจจุบัน

      กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทำบันทึกความเขาใจ (MOU) ในป 2550 

จนถึงปจจุบัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือแลกเปล่ียนความรู

วิชาการรวมกัน และเปนสถานท่ีในการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล

ของมหาวิทยาลัย และในป 2553 กลุมโรงพยาบาลไดจัดทำบันทึกความ

เขาใจกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกแหงหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู

วิชาการรวมกัน รวมถึงเปนสถานที่ฝกภาคปฏิบัติของ นักศึกษาพยาบาล 

เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการผลิตผู ชวยพยาบาล (Practical 

Nurse, PN)

     กลุ มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เขารวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ ในป 2552 จนถึงปจจุบัน

  กลุ มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ผานการรับรองจากกรมการประกันภัย

ใหเปนสถานพยาบาลในระบบ E-Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) ของ

บริษัทกลางเพ่ือบริการผูประสบภัยจากรถ (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย 

และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ป 2550, โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร ป 2552)จนถึงปจจุบัน

     กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รวมลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง 

“โครงการเบิกจายตรงประเภทผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม 

(DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน” ในป 2554 จนถึงปจจุบัน

     ป 2555 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

     ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด 

ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

อยูในระดับดีมาก ประจำป 2555 โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

    

โรงพยาบาลแตละแหงมีจุดเดนในการใหบริการที่แตกตางกันไป
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ใหบริการรักษาพยาบาลตลอด 

24 ช่ัวโมง โดยใหบริการในแผนกผูปวยนอก (OPD) ดวยแพทยเฉพาะทาง

ถึงเวลาเที่ยงคืน  คลินิกเฉพาะทางที่เปดใหบริการ เชน ศัลยกรรมผาน

กลองครบวงจร ศัลยกรรมกระดูก  ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ 

ศัลยกรรมโรคหลอดเลือด  อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไตและ

ศูนยไตเทียม  อายุรกรรมตอมไรทอ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรม

ระบบทางเดินอาหาร คลินิกกุมารเวช  คลินิกสูติ-นารีเวช ศูนยอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน  ศูนยทันตกรรม  ศูนยตรวจสุขภาพ  ศูนยสุขภาพและความงาม

ไทย-ฟลอส  โดยมีหองผาตัดระบบ Positive Pressure ปราศจากเช้ือโรค 

ฝุนละออง และความช้ืน 100% ตามมาตรฐานระดับสากล เปนโรงพยาบาล

แรกของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดขางเคียง 

     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ  หนองแขม มีคลินิกบริการครบถวนเชนเดียว

กับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย  และมีศูนยโรคหัวใจ หองผาตัด

แบบ Positive Pressure ปราศจากเชื้อโรค ฝุนละออง และความชื้น 

100% ตามมาตรฐานระดับสากล  และมีความทันสมัยที่สุดแหงหนึ่ง

ในยานฝงธนบุรี นอกจากนี้ ยังใหบริการ ศูนยพัฒนาการเด็ก ศูนยตรวจ

วิเคราะห  ศูนยผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร iSKY ที่มีชื่อเสียงที่สุด

แหงหน่ึงระดับประเทศ ศูนยตรวจสุขภาพครบวงจร ศูนยอณูพันธุศาสตร 

ศูนยการแพทยชะลอวัย I-SHA และ การใหบริการลูกคาตางชาติโดย 

มีการทำการตลาดในประเทศตางๆ ท้ังในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง
     โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรก

ของประเทศและแหงเดียวในจังหวัดสมุทรสาครที่ไดรับเลือกใหเขารวม

โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว และโรงพยาบาลมีรายไดสวนใหญ 

จากกลุมลูกคาดังกลาว เนื่องจากตั้งอยูในยานโรงงานที่มีลูกจางตางดาว

อาศัยอยูอยางหนาแนน โดยมีศักยภาพบริการทุกสาขาโรคเชนเดียวกับ 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย  นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร ยังมีคลินิกที่อำเภอ  แมสอด จังหวัดตาก  เพื่อใหบริการแก

ลูกคาคนไทยและพมา และไดรวมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว ณ  เมืองยางกุง สาธารณรัฐ

แหงสหภาพพมา
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     ป 2558 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปดศูนยหัวใจวิชัยเวช บริการ

ตรวจวินิฉัยและรักษา พรอมใหการดูแลผูปวยโรคหัวใจโดยเฉพาะตลอด 

24 ชั่วโมง โดยทีมแพทยผูเชียวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ

     ป 2558 บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ไดรับเกียรติบัตร

โรงเรียนนอกระบบที่ไดมาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

อยูในระดับดีมาก ประจำป 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

     ป 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย รวมกับบริษัทคุมครอง

กลางผูประสบภัยจากรถ และบริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด ไดจัดใหมีพิธี

ลงนามความรวมมือเพื่อเสริมสรางองคกรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

     ป 2558  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย เปดขยายการบริการแผนก

ผูปวยนอก โดยแพทยเฉพาะทางไปถึงเที่ยงคืน เปดศูนยสองกลองและ

ผาตัดระบบทางเดินอาหาร ศูนยโรคนิ่วและตอมลูกหมาก รวมไปถึงการ

เปดคลินิก ตา หู คอ จมูก

     ป 2556 ถึงปจจุบัน กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไดทำ MOU รวมกับ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งสนับสนุนโครงการ “พัฒนานักกีฬาโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี เพื่อมุงสูความเปนเลิศ” ระดับเยาวชนในการแขงขัน

ระดับโลก และทำMOU รวมกับโรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด 

เพื่อสนับสนุกนักกีฬาแบดมินตัน

     ป 2557 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ผานการรับรองระบบ

คุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) และในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 

     ป 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย ไดผานการตรวจประเมิน

คุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 2 Re Accreditation 

     ป 2557 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ทำ MOU รวมกับ บริษัท 

การแพทยบูรณาการ จำกัด เปดศูนยอณูพันธุศาสตร ในการตรวจสุขภาพ

ดวยนวัตกรรมใหมลึกถึงระดับเซลล

     ป 2557 กลุ มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไดลงนามความรวมมือใน

การผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย การพยาบาล และการให

บริการทางสังคม รวมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

     ป 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ทำการซื้อหุนบริษัทฯ ใน

สัดสวนรอยละ 20 ของหุนท้ังหมดในบริษัทฯ เปนผลใหกลุมผูถือหุนใหญ

ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื ่อสนับสนุนการขยายธุรกิจภาค

โรงพยาบาลและบริการทางการแพทยที่หลากหลายใหมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้นในอนาคต

     ป 2557 บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนใน สัดสวนรอยละ 15 ของหุนท้ังหมด

ในบริษัท มหานครแมสอดเวชการ จำกัด ซ่ึงประกอบกิจการโรงพยาบาล

นครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล เพื่อเปนการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ในอนาคตและสรางพันธมิตรในการทำธุรกิจรวมกัน

     ป 2558 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รวมกับ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราช-

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภจัดงาน ภ.ป.ร.สามพราน มินิ-ฮาลฟ

มาราธอน ครั้งที่ 15 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

     ป 2558 กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สนับสนุนสโมรสรฟุตบอลอัสสัมชัญ 

ยูไนเต็ด

     ป 2558 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย เปดอาคาร 3 และยายคลินิก

กุมารเวช คลินิกสูตินารีเวช คลินิกศัลยกรรม และศูนยโรคกระดูกและขอ 

จากอาคาร 1 มาอาคาร 3 ชั้น 1 แผนกผูปวยนอกอาคาร 1 เปนคลินิก

อายุรกรรม คลินิก ตา หู คอ จมูก สำหรับอาคาร 3 ชั้น 2 เปนศูนยเวช-

ศาสตรการกีฬา ศูนยชะลอวัยไทยฟลอส  ศูนยตรวจสุขภาพ ศูนยกายภาพ

บำบัด อาคาร 3 ชั้น 3 และ 4 เปนอาคารรับผูปวยใน มีหองพิเศษ VIP

และหองเดี่ยวรวม 46 เตียง
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     กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ใหบริการรักษาผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีการใหบริการผูปวยทุกสาขาโรค เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมาใช

บริการ เชน แผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ แผนกอายุรกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกจักษุ แผนกหู คอ จมูก แผนก

โรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกโรคผิวหนัง แผนกไต แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพ  แผนกระบบประสาท และศูนยความงาม เปนตน สำหรับการ

รักษาพยาบาลผูปวยใน    กลุมโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผูปวยในจำนวน 520 เตียง โดยมีหองพักผูปวยหลายประเภท เชน 1) หองพักผูปวยประเภท

พิเศษเดี่ยว ประกอบดวย หอง GRAND VIP  หอง VIP  หอง Deluxe และหอง Standard  2) หองพักผูปวยประเภทพิเศษคู  3) หองพักผูปวย

ประเภทพิเศษ 4 เตียง  4) หองพักผูปวยประเภทรวม 8 เตียง  5) หองพักผูปวยหนัก (ICU) และ 6) หองเด็กออน

โครงสรางรายได
     รายไดและกำไรของบริษัทฯและบริษัทยอย สำหรับป 2556 –2558 (ตามโรงพยาบาล)

หมายเหตุ : บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทยอย) มีรายไดในป 2558, ป 2557 และป 2556 มีจำนวน 3.35 ลานบาท ,4.09 ลานบาท 

และ 3.02 ลานบาท ตามลำดับ ป 2558 ป 2557  และป 2556 กำไรสุทธิ 1.23 ลานบาท , 1.75 ลานบาท และ 1.07 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงรายได

ของบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทยอย) อยูในรายการรายไดอื่นๆ ในงบการเงินรวม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

     

โรงพยาบาล
2556 2557 2558

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย

: รายไดจากการขายและบริการ

: กำไรสุทธิ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

: รายไดจากการขายและบริการ

: กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

: รายไดจากการขายและบริการ

: กำไรสุทธิ

รวมรายไดกอนตัดรายการระหวางกัน

มูลคารายการระหวางกัน

รวมรายไดหลังตัดรายการระหวางกัน

รวมกำไรกอนตัดรายการระหวางกัน

มูลคารายการระหวางกัน

รวมกำไรหลังตัดรายการระหวางกัน

522,577.22

58,828.74

300,790.84

(10,140.68)

299,054.51

21,298.01

1,122,422.57

15,739.19

1,106,683.38

71,055.73

9,418.09

61,637.64

47%

83%

 

27%

(-14%)

 

26%

30%

100%

- 

- 

100%

- 

-

622,942.14

86,584.94

329,279.83

(85.79)

302,741.18

18,027.36

1,254,963.15

7,861.17

1,247,101.98

106,277.00

10,879.79

95,397.21

50%

81%

 

26%

0%

 

24%

17%

100%

-

-

100%

-

-

678,533.37

84,339.43

 

386,231.48

19,503.96

 

299,065.80

7,831.76

1,363,830.65

19,492.63

1,344,338.02

111,675.15

10,037.13

101,638.02

50%

76%

 

28%

17%

 

22%

7%

100%

-

-

100%

-

-
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      รายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย เปรียบเทียบระหวางป 2556 – 2558 (ตามประเภทของลูกคา)

หมายเหตุ : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม ออกจากระบบประกันสังคม ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เปนตนมา

     

โรงพยาบาล
2556 2557 2558

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

 

  208,567.18 

  314,010.04 

  522,577.22 

 

       1,188.95 

  299,601.89 

  300,790.84 

 

    98,584.40 

  200,470.11 

  299,054.51 

 1,122,422.57 

     15,739.19 

 1,106,683.38 

 

19%

28%

47%

 

0%

27%

27%

 

9%

18%

27%

100%

 

 

242,989.71 

379,952.43 

622,942.14 

 

757.81 

328,522.02 

329,279.83 

 

111,839.65 

190,901.53 

302,741.18 

1,254,963.15 

7,861.17 

1,247,101.98 

19%

30%

50%

 

0%

26%

26%

 

9%

15%

24%

100%

 

 

240,478.85

438,054.52

678,533.37

 

2,329.44

383,902.04

386,231.48

 

106,400.73

192,665.06

299,065.79

1,363,830.65

19,492.63

1,344,338.02

18%

32%

50%

 

0%

28%

28%

 

8%

14%

22%

100%

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย

รายได Capitation

รายได Non-Capitation

รวมรายไดจากการใหบริการ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

รายได Capitation

รายได Non-Capitation

รวมรายไดจากการใหบริการ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

รายได Capitation

รายได Non-Capitation

รวมรายไดจากการใหบริการ

รวมรายไดจากการใหบริการกอนหักรายการระหวางกัน

หักรายการระหวางกัน

รายไดจากการใหบริการของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ
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การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ
     ลักษณะการใหบริการ
     ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในรูปของกลุมโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในกลุม 3 โรงพยาบาล และมีสัญญาการใหบริการกับ

โรงพยาบาลในระดับที่สูงกวา (Supra Contractor) 10 โรงพยาบาล เพื่อการสงตอผูปวยตามความเหมาะสมในแตละกรณี และมีคลินิกเครือขาย

ประกันสังคม 19 แหง สำหรับการใหบริการเบ้ืองตนแกผูปวยประกันสังคม ทำใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ขยายขอบเขตการใหบริการแกประชาชนไดอยางครอบคลุมมากขึ้น 

     กลุมโรงพยาบาลใหบริการลูกคา 2 กลุมหลักคือ 1) กลุมลูกคาทั่วไป ซึ่งจายคารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ไดแก กลุมลูกคาเงินสด 

กลุมลูกคาประกันชีวิต กลุมลูกคากองทุนเงินทดแทน กลุมลูกคาบริษัทคูสัญญา กลุมลูกคาสิทธิพรบ. และอื่นๆ 2) กลุมลูกคาเหมาจายตามโครงการ

ภาครัฐ ไดแก กลุมลูกคากองทุนประกันสังคม กลุมลูกคาโครงการประกันสุขภาพถวนหนา และกลุมลูกคาโครงการประกันสุขภาพตางดาว

     บริการทางการแพทย
     บริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล มีความมุงมั่นที่จะใหบริการรักษาพยาบาลทุกสาขาโรค ดวยแพทย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรคทุกสาขา ดังนี้ 

 • ศูนยศัลยกรรมกระดูกและขอ

 • ศูนยโรคเตานม

 • ศูนยศัลยกรรมผานกลองครบวงจร

 • ศูนยโรคหัวใจ

 • ศูนยสุขภาพแมและเด็กครบวงจร

 • ศูนยทัตนกรรม

 • ศูนยโรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผานกลองทางนรีเวช

 • ศูนยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 • ศูนยผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร  iSKY

 • ศูนยชะลอวัยไทย-ฟลอส

 • ศูนยสองกลองและผาตัดระบบทางเดินอาหาร

 • ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

 • ศูนยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 • ศูนยตรวจสุขภาพ

 • ศูนยโรคนิ่วและตอมลูกหมาก

 • ศูนยหัวใจ

 • ศูนยไตเทียมและคลินิกอายุรกรรมโรคไต

 • ศูนยเวชศาสตรการกีฬา

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

 • คลินิกการแพทยชะลอวัย

 • คลินิคโรคหลอดเลือดและเสนเลือดขอด 

 • คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

 • คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและตอมไรทอ

 • คลินิก ตา หู คอ จมูก
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      ศูนยฝกอบรมพนักงานผูชวยพยาบาล โดยโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา
      บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดเขาลงทุนเปนผูถือหุนใหญในบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด เพื่อใชเปนสถานที่ผลิต ฝก

สอนและพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปนหลัก โดยมุงเนนการผลิตพนักงานผูชวยพยาบาล (Nurse Aid) ซึ่งมีหนาที่ดูแล

ความสะดวกสบายคนไข เชน การดูแลสุขอนามัยเบื้องตน โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีสวนสำคัญในการผลิตบุคลากรพนักงานผูชวยพยาบาลแก

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ซ่ึงมีสวนชวยในการลดปญหาขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรดอยคุณภาพ โดยใชระยะเวลาเรียน 6 เดือน 

และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นไดทำความตกลงรวมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ผูชวยพยาบาล (Practical Nurses) โดยไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล  ในป 2558 โรงเรียนผลิตบุคลากรเปนพนักงานผูชวยพยาบาลเพื่อ

ไปทำงานในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รวม 41 คน ทำใหโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน สรางความม่ันใจ

ใหกับผูปวยและลูกคาที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และยังเปนชองทางในการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลที่จะกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 

     งานบริการสนับสนุนทางการแพทย

 • แผนกเวชระเบียน 

 • แผนกรังสีวินิจฉัย

 • แผนกกายภาพบำบัด

 • แผนกตรวจวิเคราะห

 • แผนกโภชนาการ  

 • แผนกยานพาหนะ

 • ฝายอาคารสถานที่
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แนวโนมการตลาดและการแขงขัน
อำนาจของผูซื ้อ และอำนาจการตอรองของบริษัทคูคา ซึ่งที่ผานมา

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไดมีการสรางจุดเดนทางการแขงขัน อันรวมถึง

การบริหารการจัดซ้ือรวมกันในกลุมและรวมกับโรงพยาบาลพันธมิตรอ่ืนๆ 

เพื่อใหมีอำนาจตอรองกับบริษัทคูคา เชน บริษัทตัวแทนจำหนายยาและ

เวชภัณฑ เพื่อลดราคาตนทุนสินคาใหต่ำลง เปนตน

      การแขงขันทางธุรกิจโรงพยาบาลของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไมได

มีเฉพาะโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครตอนใต จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดนครปฐม เทานั้น โรงพยาบาลเอกชนที่อยูในจังหวัดใกลเคียง 

การรักษาดวยแพทยทางเลือก รวมถึงรานขายยาและคลินิก ตางพยายาม

เขามามีบทบาทในการแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาดจากกลุม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั้ง 3 แหง เปน

เขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานไมต่ำกวา 5,400 แหง และเปนแหลงชุมชน

ที่มีผูคนอาศัยอยูเปนจำนวนมาก

     นโยบายดานการตลาด
    ลักษณะลูกคา  :  ลูกคาปจจุบันของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ กลุมลูกคาท่ัวไป และกลุมลูกคาโครงการ

ภาครัฐ 

    1)  กลุมลูกคาทั่วไป (Non-Capitation):  ซึ่งมีทั้งที่อาศัยอยูหรือ

มีสถานท่ีทำงานบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาลและท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโรงพยาบาล

แตมีความเชื่อถือและศรัทธาแพทยของกลุมโรงพยาบาล โดยเฉพาะดาน

โรคกระดูกและขอ รวมถึง ลูกคาประเภทคูสัญญาที่เปนพนักงานบริษัท 

โรงงาน หนวยงานราชการ หรือลูกคาของของบริษัทประกัน ท่ีหนวยงาน

ตนสังกัดทำสัญญาไวกับโรงพยาบาล    นอกจากน้ียังมีกลุมลูกคาตางประเทศ 

จากแถบตะวันออกกลาง และอาเซียน ท่ีเดินทางมาใชบริการสงเสริมสุขภาพ

และรักษาพยาบาล รวมทั้งความงาม 

     2)  กลุมลูกคาโครงการภาครัฐ (Capitation):  ผูปวยท่ีเขารับการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลโดยใชสิทธิเหมาจายรายหัวตอป ไดแก กลุมลูกคา

โครงการกองทุนประกันสังคม   กลุมลูกคาโครงการประกันสุขภาพถวนหนา

กลุมลูกคาโครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

     ลักษณะลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายแบงออกเปน 4 ประเภท

     1. กลุมผูอยูอาศัยในบริเวณรัศมี 10 – 20 กิโลเมตรของโรงพยาบาล

แตละแหง โดยโรงพยาบาลไดประชาสัมพันธใหกลุมลูกคาเปาหมายได

รับทราบและเขาใจถึงความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการรักษาโรคกระดูก

และขอของกลุมโรงพยาบาล รวมถึงมาตรฐานและความพรอมในการ

รักษาโรคอื่นๆ ตลอดจนไดมีการขยายการใหบริการใหมๆที่เปนการ

      ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย
      ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยที่เกิดจากปจจัยตางๆ

ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงใน คานิยม ความคิด พฤติกรรมการบริโภค

การเติบโตของเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบการสื่อสารรวมถึงผลกระทบ

จากการเมืองทำใหภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย

มีการผันผวนอยางตอเน่ืองสวนหน่ึงมาจากนโยบายภาครัฐไดมีการขยาย

ความคุมครองในโครงการประกันสังคม โครงการหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาวและโครงการการ

รักษาพยาบาลขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในขณะเดียวกันกลุม

ผูใหบริการภาคเอกชนไดพยายามปรับกลยุทธใหสอดคลองกับภาวะ

ตลาดและภาวะการแขงขันเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  

สังคม การเมือง ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพรวมถึงการ

ปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุมลูกคาชาวตางชาติตามการผลัก

ดันโดยภาครัฐใหเปน Medical Hub of Asiaหรือศูนยกลางทางการ

แพทยของเอเชีย

      เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช  

ไดปรับกลยุทธโดยผสมผสานจุดขายเฉพาะดานใหโดดเดนขึ้นมา เพื่อ

ปรับภาพลักษณของโรงพยาบาลใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน และสรางความ

เชี ่ยวชาญเฉพาะดานขึ ้นมาเปนกลยุทธการแขงขันใหม  การสราง

กลุมพันธมิตรธุรกิจและการประกอบธุรกิจในรูปแบบกลุมเครือขาย

โรงพยาบาล (Chain Hospital)  ที่สามารถดำเนินการบริหารไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารตนทุนและทรัพยากรอยางคุมคา รวมถึง

การขยายฐานลูกคาใหมีขนาดใหญขึ้น  และการเพิ่มมาตรฐานการให

บริการ เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาและ

ความสามารถของบุคลากร รวมท้ังการประชาสัมพันธใหกลุมโรงพยาบาลเปน

ที่รูจักกวางขวางขึ้น และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เชน  การออกหนวย

แพทยเคล่ือนท่ีเพ่ือดูแลชุมชนในโอกาสตางๆ  โครงการจิตอาสามอเตอรไซค

กูชีพ โครงการเด็กอวน  โครงการ Clean Food Good Taste โครงการ

บรรยายใหความรูสุขอนามัยในโรงเรียน เปนตน

  สภาวะการแขงขัน
    ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเปนธุรกิจท่ีไดรับความสนใจอยางมาก

จากประชาชนในปจจุบัน มีความตื่นตัวในสุขภาพมากขึ้น จึงทำใหภาวะ

การแขงขันมีความเขมขนและรุนแรงขึ้นตามลำดับ ทั้งจากการแขงขัน

กับโรงพยาบาลเอกชนดวยกันเอง และการแขงขันกับโรงพยาบาลรัฐท่ีมีการ

ปรับตัวเขาสูตลาดผูบริโภคมากย่ิงข้ึน  ในขณะเดียวกัน ผูใชบริการก็มีความรู

มากข้ึน และมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคามากข้ึน จึงทำใหราคาในการให

บริการถูกกำหนดภายใตปจจัยสภาวะการแขงขันทางธุรกิจ สินคาทดแทน 
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สงเสริมสุขภาพ หรือการปองกันโรค นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล

ทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกคาประเภทที่ไมใชผูปวยมากขึ้น

      2. กลุมบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา ธนาคาร โรงเรียน 

หนวยงานราชการ กลุมธุรกิจในอุตสาหกรรม ที่ยังไมมีสัญญาใชบริการ

กับกลุมโรงพยาบาล รวมถึงพนักงานระดับผูบริหารใหมาใชบริการรักษา

พยาบาลใหมากขึ้น โดยกลุมโรงพยาบาลไดมีฝายการตลาดและฝายขาย

เพื่อรับผิดชอบการประชาสัมพันธและการติดตอกับบริษัทตางๆ

      3. กลุมบริษัทประกันชีวิต กลุมโรงพยาบาลใหความสำคัญในการ

ทำการตลาดกับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นวาเปนกลุม

ลูกคาที่มีอัตราการเติบโตสูง อันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนไปของทัศนคติ

ที่ใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ของประชาชน ซึ่งสอดคลอง

กับนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหประชาชนหันมาใหความสำคัญตอ

สุขภาพมากข้ึน รวมถึงนโยบายการอนุญาตใหนำเบ้ียประกันมาใชประโยชน

ในการหักคาลดหยอนภาษีเพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลแตละแหงในกลุมจะ

จัดเจาหนาท่ีการตลาดเพ่ือติดตอและทำสัญญากับบริษัทประกัน เพ่ือเปน

โรงพยาบาลคูสัญญาในการรับผูปวยของบริษัทประกันดังกลาว เพื่อเปน

การอำนวยความสะดวกใหแกผูปวยในการเขามารับการรักษาพยาบาลกับ

โรงพยาบาล        

      4. กลุมลูกคาตางประเทศ ที่พำนักอยูในประเทศไทยและที่เดินทาง

เขามาทำธุรกิจหรือทำงาน หรือกลุมท่ีเปนนักทองเท่ียว เน่ืองจากโรงพยาบาล

ไดตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตของลูกคากลุมดังกลาว โดยทางกลุม

โรงพยาบาลไดเร่ิมมีการติดตอกับตัวแทนและพันธมิตรในตางประเทศเพ่ือ

สงผูปวยตางชาติในแถบเอเชียและตะวันออกกลางเขามารักษาพยาบาล 

      การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แขงขันได 
      กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มุงเนนในเรื่องงานบริการ โดยการวาง

ระบบงานดานลูกคาสัมพันธที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 

ระบบสมาชิกสัมพันธเพื่อใหเกิดการเขารับบริการอยางตอเนื่อง และการ

สรางสรรคบริการเพื่อสรางประสบการณที่ประทับใจใหลูกคา ในราคา

ที่เหมาะสมและแขงขันได 

      สำหรับกลุมลูกคาโครงการภาครัฐ ซ่ึงเปนกลุมรายไดเหมาจาย และ

ราคาถูกกำหนดโดยนโยบายของภาครัฐ จึงใชการบริหารตนทุน และทำ

โครงการสงเสริมสุขภาพผูประกันตน เพื่อใหผูประกันตนดูแลสุขภาพ

ตนเอง และทำใหตนทุนการรักษาพยาบาลลดลง

ดานการแพทย 

      กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ใหความสำคัญในการสรรหาคณะแพทย

ผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน

ตละสาขา เพื่อพรอมใหบริการแกผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังมี

คณะพยาบาลและเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชำนาญในแตละสายงาน เพ่ือ

      

    

ประโยชนสูงสุดในการชวยเหลือดูแลผูมารับบริการ รวมถึงเคร่ืองมือและ

อุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อเพิ่มความสามารถใน

ตรวจวินิจฉัยโรคใหมีความแมนยำ

การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

     งานประชาสัมพันธเปนวิธีหน่ึงในการสรางการรับรูและความเขาใจแก

สาธารณชนในความสามารถและมาตรฐานการใหบริการท่ีมีคุณภาพของ

กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยมีการจัดโครงการสรางความผูกพันกับชุมชน 

เชน ใหความรูเร่ืองสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเปนประจำ

ทุกป เปนตน เพ่ือทำใหช่ือเสียงและความเช่ียวชาญของโรงพยาบาลไดเปน

ที่รูจักและคุนเคยตอสาธารณชนในวงกวาง โดยวิธีการตางๆ เชน

      • การใชส่ือกระแสหลักและกระแสรอง เพ่ือประชาสัมพันธภาพลักษณ

และกิจกรรมตางๆ ของทางโรงพยาบาลสม่ำเสมอ เชน หนังสือพิมพไทยรัฐ 

หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพคมชัดลึก หนังสือพิมพมติชน ฯลฯ 

รวมถึงหนังสือพิมพทองถิ่น และสื่อโทรทัศน

      • การใหความรูแกชุมชนในหลายๆโครงการ จัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงทองถ่ิน 1 คล่ืน FM 96.25 MHz รายการ “Happy Hour By Vichaivej” 

ออกอากาศทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 14.00 – 15.00 น. 

      • การจัดทำวารสารเพื่อสุขภาพ V care รายไตรมาส เพื่อจัดสงให

กับลูกคาของกลุมโรงพยาบาล หองสมุดโรงเรียน สถานประกอบการ

การจำหนายและชองทางการจัดจำหนาย 

     กลุมโรงพยาบาลมีชองทางการจัดจำหนายหลายประเภท ทั้งการ

ขายตรงโดยเนนกลุมลูกคาเงินสด ประกันชีวิต บริษัทคูสัญญา และการ

ขายเหมาจายผานสวนราชการ เชน กรณีของผูปวยประกันสังคม 

การจัดทำโครงการเพื่อสังคม 

     กลุมโรงพยาบาลไดตระหนักถึงความรับผิดชอบและตอบแทนสูสังคม 

ในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งที่ใหการดูแลประชาชนดานการรักษาพยาบาล

และดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขตางๆ เปนปจจัยชวยใหโรงพยาบาลมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน

การกำหนดราคาคารักษาพยาบาล 

     สำหรับกลุมลูกคาเงินสด กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีนโยบายการ

กำหนดราคาโดยคำนึงถึงปจจัยตนทุนตางๆในการดำเนินธุรกิจและราคา

ที่แขงขันไดกับราคาตลาด เชน คาแพทย คายาและเวชภัณฑ และคา

เครื่องมือทางการแพทย ในสวนของหองพัก การกำหนดราคาจะอางอิง

     สำหรับกลุมลูกคาโครงการภาครัฐ ซ่ึงเปนกลุมรายไดเหมาจาย และ

ราคาถูกกำหนดโดยนโยบายของภาครัฐ จึงใชการบริหารตนทุน และทำ

โครงการสงเสริมสุขภาพผูประกันตน เพื่อใหผูประกันตนดูแลสุขภาพ

ตนเอง และทำใหตนทุนการรักษาพยาบาลลดลง
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กับราคาตลาดของโรงพยาบาลที่อยู ใกลเคียงกันรวมไปถึงเครื ่องใช

และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหองพัก ซึ่งทั้งหมดนี้จำเปนตองตั้ง

อยูบนพื้นฐานของความยุติธรรมทางดานราคากับผูบริโภคเปนสำคัญ

 โดยโรงพยาบาลแตละแหงในกลุมมีการพิจารณาระดับรายไดของ

ประชาชนในกลุมลูกคาเปาหมาย แลวจึงกำหนดมาตรฐานราคาให

สอดคลองและเหมาะสม ทั้งนี้ กลุมโรงพยาบาลไดทำการศึกษาความ

เปนไปไดในการปรับราคาคาบริการรักษาพยาบาลใหเทียบเทากับ

โรงพยาบาลอื่นๆในระดับเดียวกัน เนื่องมาจากปจจุบันโรงพยาบาลใน

กลุมวิชัยเวชฯ ไดมีการพัฒนากาวหนาขึ้นมาก และมีความเพียบพรอม

ในดานเครื่องมือและอุปกรณตางๆ แตยังมีระดับราคาที่คอนขางต่ำ

เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นการจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

      1.  การจัดหาบุคลากรทางการแพทย  :   คณะแพทย พยาบาล 

บุคลากร เปนทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจ การสรรหาคณะแพทย 

จะผานความสัมพันธที่ดีกับสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย และ

ผานการใหทุนนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

ยังไดมีการทำบันทึกความเขาใจ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตรของ

มหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือเปนสถาบันผลิตพยาบาล และเพ่ือการแลกเปล่ียน

ทางวิชาการรวมกันในสวนของพนักงานผูชวยพยาบาล กลุมโรงพยาบาล

ไดคัดเลือกจากผูจบหลักสูตรจากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทยอย)

 เขาทำงานกับโรงพยาบาลภายในกลุมตอไป 

      2. การจัดหายาและเวชภัณฑ  :  การจัดหายาและเวชภัณฑถือเปน

วัตถุดิบและตนทุนหลักของโรงพยาบาล คณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบำบัด ซึ่งประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร ฝายจัดซื้อและ

ผูมีสวนเกี ่ยวของกับการใชยา คณะกรรมการจัดซื ้อกลางจะทำการ

พิจารณาเปรียบเทียบทั้งในดานคุณภาพ ราคา ปริมาณ และความ

นาเชื่อถือของผูแทนจำหนายแตละราย กอนดำเนินการสั่งซื้อ  

      3. การจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย  :  คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย

จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ คณะกรรมการจัดซื้อจะ

พิจารณาเปรียบเทียบทั ้งในดานคุณภาพ ราคา การบริการจัดสง 

การบริการหลังการขาย และความนาเช่ือถือของผูแทนจำหนายแตละราย

 กอนดำเนินการสั่งซื้อ โดยที่ผานมา จะพิจารณาจัดซื้อจากในประเทศ

และตางประเทศโดยผานตัวแทนจำหนายในประเทศทั้งหมด 
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ปจจัยความเส่ียง

     

      บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจภายใตการกำกับดูแล ของ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk management Committee) 

เพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางการบริการจัดการความเส่ียงและติดตาม

ประเมินผลรวมท้ังปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียง ซ่ึงอาจ

เกิดขึ้นจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ และควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได ตามนโยบายบริษัทฯ 

ที่ใหความสำคัญตอการบริหารจัดการความเสี่ยงใหทันตอสถานการณ 

และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น
     ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธ ุรก ิจที ่ม ีการแขงข ันส ูงและมี

แนวโนมเพิ ่มสูงขึ ้นตลอดมา  นอกจากการแขงขันกับโรงพยาบาล

เอกชนอื่นๆ  และโรงพยาบาลภาครัฐที่เริ่มขยายการบริการนอกเวลา

ในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลา  บริษัทฯ มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ให

บริการ โดยมีการลงทุนเพิ่มศูนยหัวใจวิชัยเวช การบริการของหนวย

แพทยเคลื ่อนที ่ศูนยตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร ศูนยเวชศาสตร

การกีฬา และคลินิกเท่ียงคืน ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชนและ

ท่ีอยูอาศัยของลูกคา 

ความเส่ียงจากการขาดแคลนท่ีไมสามารถรักษาบุคลากรทาง
การแพทยหรือผูบริหารสำคัญไวได
     ปจจุบันธุรกิจในประเทศประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง

การแพทยโดยการผลิตบุคลากรทางการแพทยตองพ่ึงพาภาครัฐเปนหลัก 

และท่ีผานมาจำนวนบุคลากรทางการแพทยก็ไมเพียงพอตอความตองการ

ทำใหบริษัทฯ ตองแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นเพื่อรักษาและดึงดูด

บุคลากรทางการแพทยที่มีความชำนาญซึ่งอาจสงผลตอตนทุนในการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ 

     กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล มีมาตรฐานกำหนดคา

ตอบแทน สวัสดิการ ใหใกลเคียงกับคูแขงขัน  อีกทั้ง โรงพยาบาลสราง

ระบบการประเมินท่ีชัดเจน ยุติธรรม สรางบรรยากาศในโรงพยาบาล ใหมี

ความเอื้ออาทรระหวางเพื่อนรวมงาน รวมทั้งมีการใหทุนการศึกษากับ

บุคลากร เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเพื่อนำมา

พัฒนาองคกรตอไป 

ความเสี่ยงจากการถูกเรียกคาเสียหายหรือถูกฟองรอง
     เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเปนการใหบริการดานการ

แพทยซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตและสุขภาพของผูรับบริการ บริษัทฯ และ

โรงพยาบาลในเครือขายของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการถูกเรียกรอง

คาเสียหาย หรือถูกฟองรองโดยผูรับบริการทางการแพทยซึ่งอาจสงผล

กระทบตอชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผูรับบริการที่มีตอบริษัทฯ และ

    



โรงพยาบาลในเครือขาย นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551  ซ่ึงกำหนดระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีเอ้ือตอการใชสิทธ์ิ

เรียกรองของผูบริโภค  กลาวคือ ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจะไดรับ

การแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็วโดยคุมครองสิทธิ์ของผูบริโภคที่จะใช

สิทธิทางศาลซ่ึงทำใหมีแนวโนมวาผูประกอบการในธุรกิจน้ีอาจถูกฟองรอง

หรือเรียกคาเสียหายจากการบริการทางการแพทยโดยผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน

     บริษัทฯ ไดกำหนดใหแพทยมีการทำปร ะกันในเรื่องการถูกฟองรอง

และเรียกคาเสียหาย  ในสวนของผูปฏิบัติงานท่ีหนางานกำหนดใหมีแผน

ในการวิเคราะหกระบวนการทำงานของหนวยงาน เพื่อคนหาความเสี่ยง

และนำมาจัดระบบงานเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบ
ตาง ๆ ที่ใชกับบริษัทฯ ในอนาคต
     การประกาศใชกฎหมายหรือกฎระเบียบใหมรวมถึงการพิจารณาราง

พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขซึ่งเปน

กฎหมายที่มุงคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและมี

เปาหมายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผูเสียหายในเวลาอัน

รวดเร็วโดยไมตองพิสูจนความรับผิด รวมทั้งการกำหนดใหมีการจัดตั้ง

องทุนคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อใชจายเปน

เงินชดเชยใหแกผูเสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ

เขากองทุนดังกลาวตามหลักเกณฑวิธีการและอัตราตามที่คณะกรรมการ

คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด ดังนั้นบริษัทฯ 

ไมอาจรับรองไดวาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ หรือการประกาศ

ใชกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม หรือการกำหนดนโยบายใหมท่ีเก่ียวของ

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการ

ดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯมีการกำหนดผูรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน และมีระบบตรวจสอบกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบันอยู

เสมอและกำหนดชองทางในการเขาถึงกฎหมาย มาตรฐานตางๆท่ีเก่ียวของ

ใหกับบุคลากรภายในผานทางระบบ Intranet ของบริษัทฯ 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพาผูจัดจำหนายผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ
     ปจจัยที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งสำหรับการใหบริการรักษา

พยาบาลคือการจัดหาและมีไวซึ่งผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพ

และเพียงพอสำหรับการใหบริการ ซึ่งบริษัทฯ จัดจำหนายผลิตภัณฑยา

และเวชภัณฑรายใหญในประเทศไทยมีจำนวนไมมาก บริษัทฯ ไดสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑจากผูจัดจำหนายรายใหญ จำนวน 5 ราย 

บริษัทฯ จึงมีความเสี ่ยงจากการพึ ่งพาผู จัดจำหนายผลิตภัณฑยา

และเวชภัณฑซึ ่งอาจสงผลกระทบตออำนาจตอรองหรือตนทุนการ
ดำเนินงาน
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ของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจฐานะ

การเงินผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

     บริษัทจัดจำหนายสวนใหญเปนเพียงตัวแทนจำหนายเทาน้ันไมไดเปน

ผูผลิต ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะสั่งซื้อยาจากผูผลิตโดยตรงได หรือ จาก

บริษัทจัดจำหนายรายอื่นๆ แทน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณียา

และเวชภัณฑมีแนวโนมขาดตลาด ทำการติดตอผูขายหรือสำรองยาฯ 

และติดตอ โรงพยาบาลเครือขายเพ่ือหาทางตอรองกับผูขาย หรือใชระบบ

การยืมยาระหวางกันในกลุมโรงพยาบาล เพิ่มความสามารถ ความรูทาง

ดานยา เวชภัณฑ ของจัดซื้อกลุมใหมากขึ้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยง

ปองกันแนวโนมขาดตลาดของยาและเวชภัณฑ

     ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
     เนื่องจากการใหบริการการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ เปนการให

บริการกอนการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการ

ที่อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลจากผูปวยไดครบตาม

จำนวน บริษัทฯ จึงไดจัดทำกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม

สามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล เชน การตรวจสอบสิทธิ์ และ

สถานะการเงินของผูรับบริการ แตยังพบวามีบางรายที่ไมสามารถเรียก

เก็บคารักษาพยาบาลจากผูปวยได เนื่องจากผูปวยอยูในภาวะวิกฤต 

จำเปนตองใหการรักษาทันที มิฉะนั้นอาจถึงแกชีวิต ซึ่งบริษัทฯ จำเปน

ตองใหการรักษาตามจริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

    

  

 แผนการทำงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk manage-

ment Committee) ป 2558 – 2560 จะทำการวิเคราะหความเสี่ยง

และหามาตรการที่ทำใหมั่นใจวากลยุทธจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดย

มีการแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้

    1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) มีการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อขยายกิจการและบริหารรายไดใหเปนไปตามเปาหมาย

     2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ใหมีความมั่นใจในเรื่อง

ของเงินลงทุน, เงินสดหมุนเวียน และรายได - รายจาย เปนไปตาม

เปาหมาย

     3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงานของหนวยงาน (Operation Risk) ซึ่ง

ไดมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะหกระบวนการ การ

ทำงานของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล คนหาปญหา/

ความเส่ียง/รวบรวมขอมูล วิเคราะหโอกาสเกิดและผลกระทบความเส่ียง 

และหาแนวทางปองกันความเสี่ยงที่สำคัญ 

     4. ความเส่ียงดาน IT (IT Risk) ซ่ึงไดมีการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ

งานดังนี้ วิเคราะหกระบวนการ การทำงานของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอรเนช่ันแนล คนหาปญหา/ความเส่ียง/รวบรวมขอมูล วิเคราะหโอกาส

เกิดและผลกระทบความเส่ียง และหาแนวทางปองกันความเส่ียง ท่ีสำคัญ
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ขอมูลท่ัวไป
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอยประเภทธุรกิจ
74/5 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมนอย อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130สถานท่ีต้ัง
(+662) 431-0070 และสายดวน 1792โทรศัพท
(+662) 431-1404โทรสาร
www.vichaivej.comWebsite
bod@vichaivej.comEmail
200 เตียงจำนวนเตียง
0107554000062เลขทะเบียนบริษัท

1 มีนาคม 2554วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
9 พฤษภาคม 2555วันท่ีเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
570,666,666 บาททุนจดทะเบียน
570,665,433 บาททุนชำระแลว
จำนวน 570,665,433 หุนแบงเปนหุนสามัญ
หุนละ  1  บาทมูลคาท่ีตราไว

ขอมูลท่ัวไปของบริษัทยอย
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด  (บริษัทยอย)

ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขมประเภทธุรกิจ
456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160สถานท่ีต้ัง
(+662) 441-6999โทรศัพท
(+662) 421-1784โทรสาร
www.vichaivej.comWebsite
nongkhaem@vichaivej.comEmail
200 เตียงจำนวนเตียง
0105530047130เลขทะเบียนบริษัท

150,000,000 บาททุนจดทะเบียน
150,000,000 บาททุนชำระแลว
จำนวน 30,000,000 หุนแบงเปนหุนสามัญ
หุนละ 5 บาทมูลคาท่ีตราไว
99.43%บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ถือหุน

ขอมูลท่ัวไปของบริษัทยอย
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จำกัด (บริษัทยอย)

ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ  โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร ประเภทธุรกิจ
93/256  สี่แยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลทาทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000สถานท่ีต้ัง
(+6634) 826-708-29โทรศัพท
(+6634) 826-706โทรสาร
www.vichaivej.comWebsite
samutsakhon@vichaivej.comEmail
120 เตียงจำนวนเตียง
0105537019778เลขทะเบียนบริษัท

99,200,000 บาททุนจดทะเบียน
99,200,000 บาททุนชำระแลว
จำนวน 19,840,000 หุนแบงเปนหุนสามัญ
หุนละ  5  บาทมูลคาท่ีตราไว
99.56 %บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ถือหุน
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ขอมูลท่ัวไปของบริษัทยอย
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทยอย)

ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอยประเภทธุรกิจ
74/5 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมนอย อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130สถานท่ีต้ัง
(+662) 431-0070 ตอ 1703โทรศัพท
(+662) 431-1404โทรสาร
www.srivichai.ac.thWebsite
teacher@srivichai.ac.thEmail
0745553005535เลขทะเบียนบริษัท

100,000 บาททุนจดทะเบียน
100,000 บาททุนชำระแลว
จำนวน 20,000 หุนแบงเปนหุนสามัญ
หุนละ 5 บาทมูลคาท่ีตราไว
99.98 %บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ถือหุน

บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ถือหุน
เลขทะเบียนบริษัท

ขอมูลท่ัวไปของบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของ
บริษัท มหานครแมสอดเวชการ จำกัด

ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ โรงพยาบาลนครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนลประเภทธุรกิจ
222 หมูที่ 9 ตำบลแมปะ อำเภอแมสอด จังหวัดตากสถานท่ีต้ัง
(+6655) 518-200โทรศัพท
(+6655) 518-205โทรสาร
www.nakornmaesot.comWebsite
teacher@srivichai.ac.thEmail
59 เตียงจำนวนเตียง

270,000,000 บาททุนจดทะเบียน
270,000,000 บาททุนชำระแลว
จำนวน 54,000,000 บาท หุนแบงเปนหุนสามัญ
หุนละ 5 บาท

 15 %

มูลคาท่ีตราไว

ผูสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(ช่ือเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด)
ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-264-0777
โทรสาร  02-264-0789-90 

นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท  02-009-9000 
โทรสาร 0-2-009-9991

ขอมูลอางอิงอ่ืน

0105556060761
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      บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) เคารพในสิทธิของผูถือหุน

ท่ีจะไดรับขอมูลท่ีจำเปน เพ่ือประเมินบริษัทโดย เทาเทียมกัน วาจะสราง

ความเจริญเติบโตย่ิงข้ึนใหผูถือหุนอยางไร เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

และจะเปดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่

ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) กำหนด

     ความสัมพันธกับผูถือหุนและนักลงทุน
     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการให

ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและรับฟงความเห็นของผูถือหุนและนักลงทุน

อยางสม่ำเสมอ โดยผูถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตอสอบถามขอมูล

และเสนอความเห ็นได โดยตรงท ี ่สำน ักงานเลขาน ุการบร ิษ ัทฯ 

โทร.0-2431-0070 ตอ 1707,1708 โทรสาร.0-2431-1404 หรือทาง

อีเมล shares@vichaivej.com นอกจากนี้ ไดมีแผนงานประจำปใหมี

ชองทางในการสื่อสารและกิจกรรมตางๆระหวางผูถือหุนและนักลงทุน 

และผูบริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

     ก.การประชุมผูถือหุน

     การประชุมผูถือหุนถือเปนสิ่งที่สำคัญสำหรับบริษัท โดยกรรมการ

และผูบริหารจะเขารวมการประชุมเพื่อรับฟงและตอบคำถามผูถือหุน

      ข.รายงานประจำปและแบบแสดงขอมูล

      บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำรายงานประจำป 

Annual Report และแบบแสดงขอมูลเพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนได

รับทราบขอมูลที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทไดจัดทำรายงานประจำป

ในรูปแบบ CD

     ค.เว็บไซต

     บริษัทฯ นำเสนอผลประกอบการ บทบรรยาย รายงานประจำป 

รายงานการประชุมผู ถือหุ น ขาวสารเกี ่ยวกับบริษัท และกิจกรรม

ตางๆในเว็บไซตของ บริษัท ศรีว ิช ัยเวชวิว ัฒน จำกัด (มหาชน) 

www.vichaivej.com เพื ่อความสะดวกเทาเทียมกันในการคนหา

ขอมูลของทุกทาน นอกจากนี้ ผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย

ของบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ ตลอดจนเสนอเพิ่มวาระ

การประชุม และเสนอผู ที ่มีคุณสมบัติที ่จะดำรงตำแหนงกรรมการ 

กอนที่ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) จะสงหนังสือเชิญ

ประชุมผานทางเว็บไซตได

      ง.การติดตอคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

     ผูถือหุนสามารถติดตอกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย

หรือกรรมการบริษัท ไดตามที่อยู ดังนี้

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) 74/5 

     หมูที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมนอย อำเภอกระทุมแบน 

     จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทร.0-2431-0070 ตอ 1707,1708 

     โทรสาร.0-2431-1404 หรือทางอีเมล shares@vichaivej.com

      เลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสาร ที่สงถึงคณะ

กรรมการ และดำเนินการสงใหคณะกรรมการชุดยอยหรือกรรมการที่

เกี่ยวของ และจะสรุปขอเสนอแนะและประเด็นตางๆทั้งหมด เพื่อจะ

เสนอคณะกรรมการทราบทุกเดือน ยกเวนเปนจดหมายที่สงถึงคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะถูกจัดสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

     จ.จดหมายขาว (สื่อสัมพันธ)

     บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร เพื่อรายงานความคืบหนา

ของการดำเนินธุรกิจ และประชาสัมพันธกิจกรรมของบริษัท ผานการ

ดำเนินงานส่ือมวลชนสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ ท้ังวิทยุกระจายเสียง 

หนังสือพิมพ ตลอดจน Website สาธารณะ และ Website ของบริษัท 

ในกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท เชน กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

การใหความรูทางการแพทย กิจกรรมรวมกับชุมชน รวมถึงกิจกรรม

ภายในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และการซ้ือเวลาจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

ทองถ่ิน 1 คล่ืน FM 96.25 MHz รายการ “Happy Hour by Vichaivej” 

ออกอากาศทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 14.00 – 15.00 น. นอกจากน้ัน

บริษัทยังมีนิตยสารทางการแพทย ชื่อ “ V care ” ออกทุกไตรมาส เพื่อ

เผยแพรความรูทางการแพทยและรายงานความกาวหนาของโรงพยาบาล

ในกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล

    ฉ.การประเมินผลการเปดเผยขอมูล

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดจัดใหมีแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพในการเปดเผยขอมูลทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกับผูถือหุน 

นักลงทุนและนักวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการเปดเผยขอมูล

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุนและ

นักลงทุนทุกทานที่ไดใหขอมูลแกบริษัทผานชองทางตางๆ เพื่อปรับปรุง

การดำเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกบริษัทและ

ผูถือหุนตอไป

ผูถือหุน
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
     บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสำรองตางๆทุกประเภทตาม

ที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 

เงื่อนไขและขอกำหนดในสัญญาตางๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจำกัดทางกฎหมาย ความจำเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตดวย ทั้งนี้ 

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป

สถิติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ที่ผานมา

นโยบายจายเงินปนผล

     

ป 2555 2556 2557 2558

อัตรากำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ (รอยละ)

0.02

4.49

179.97

0.11

3.00

26.27

0.17

12.57

75.98

0.18

2.00

11.25

* หมายเหตุ : อัตราการจายเงินปนผลป 2557 มีการจายเงินปนผลระหวางกาล
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
     คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

     ก ) คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  

     ป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการจายคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมใหแกกรรมการแตละทาน ดังนี้

*น.พ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และพนจากตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

     

กรรมการ
คาตอบแทน ป 2558 (บาท)

กรรมการบริษัท รวมกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะทำงานวางแผน
การเงินและการลงทุน

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ

2. นายวิระ มาวิจักขณ

3. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ

4. นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน*

5. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

6. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล

7. นายทินวรรธน  มหธราดล

คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

8. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ

9. นพ.พงษศักดิ์ วัฒนา

10. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ

11. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา

รวม

156,000

117,000

108,000

99,000

117,000

117,000

117,000

120,000

91,000

91,000

84,000

1,217,000

12,000

9,000

7,000

7,000

35,000

144,000

99,000

90,000

108,000

441,000

144,000

144,000

192,000

14,000

494,000

156,000

273,000

216,000

189,000

225,000

261,000

261,000

120,000

91,000

290,000

105,000

2,187,000

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รักษาการรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และ ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน 

ผูจัดการฝายการบัญชีและการเงิน

1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ 

2. นพ.พงษศักด์ิ  วัฒนา

3. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา

4. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ

5. นายศักดา  ต้ังจิตวัฒนากร

   

6. น.ส.นิชาภา  เรือนทองดี

ผูบริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผูบริหาร (ตามคำนิยามของ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 6 ทาน ดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ 
      คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ัง ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ดำรงตำแหนง

เลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ฉบับที่ 4 2551 เพื่อทำหนาที่ดูแลและใหคำแนะนำแกคณะ

กรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่คณะ

กรรมการและผูบริหารตองทราบ ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุม

ผูถือหุนของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการ

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

ของที่ประชุมดังกลาว รวมทั้งการทำหนาที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่

สำคัญของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ แบบแสดงรายการขอมูลประจำป รายงานประจำป

ของคณะกรรมการ และการเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ

และผูบริหาร ตลอดจนมีหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ

ที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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     นอกจากคาเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เขาประชุมที่แสดงในตารางดังกลาวขางตนแลว ยังมีการจายการตอบแทนรายเดือนใหคณะกรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหาร เปนจำนวนเงินรวม 700,000 บาท และจายคาตอบแทนใหกรรมการในฐานะที่ปรึกษาเปนจำนวนเงินรวม 95,000 บาทตอป และ

กรรมการบริษัทฯ ไดจัดสรรโบนัสใหกรรมการ 11 ทาน เปนจำนวนเงินรวม 2,500,000 บาท ซ่ึงคาตอบแทนดังกลาวอยูในวงเงินคาตอบแทนกรรมการ

โดยรวมท่ีท่ีประชุมผูถือหุนประจำป 2558 ไดมีมติอนุมัติไวแลวในจำนวนไมเกิน 7,000,000 บาทตอป

     ข) คาตอบแทนผูบริหาร (ระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น) 

     ในป  2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่น ใหแกบุคคล

ท่ีเปนผูบริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนท้ังส้ิน 6 ทาน เปนเงินจำนวนรวมกันท้ังส้ิน 29,716,875 บาท 

(โดยคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่นถือเปนคาใชจายในการบริหาร)

     ในป  2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่น ใหแกบุคคล

ท่ีเปนผูบริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนท้ังส้ิน 6 ทาน เปนเงินจำนวนรวมกันท้ังส้ิน 30,942,841 บาท 

(โดยคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่นถือเปนคาใชจายในการบริหาร)

การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร     

      ปจจุบันบริษัทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรม และเหมาะสม

กับภาระหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบกับกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกันสำหรับการพิจารณาคาตอบแทน

ของผูบริหารระดับสูงน้ัน บริษัทฯ ไดจัดใหมีการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  ผานกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

กำหนดไวสำหรับผูบริหารในแตละระดับ  โดยเช่ือมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผูบริหารแตละทาน

การประชุมคณะกรรมการ 

     บริษัทฯ ไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนาตลอดป โดยจัดใหมีการประชุมทุกเดือน  เพ่ือใหกรรมการบริษัทฯ ทุกทานทราบ

กำหนดการประชุมลวงหนา และสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมตาง ๆ ไวลวงหนา 

และมีวาระสืบเนื่อง เพื่อติดตามงานที่ไดรับมอบหมายไว ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 

7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม
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     ทั้งนี้ การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานสามารถสรุปไดดังนี้

     

     *นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล และ นายทินวรรธน  มหธราดล ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ โดยมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เขารวมประชุมครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2557  

     **นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา ไดรับการแตงต้ังเปนคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน 

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เขารวมประชุมครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 

     

กรรมการ

2557

ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประชุมคณะทำงาน

วางแผนและการลงทุน

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ

นพ.พงษศักดิ์ วัฒนา

นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา**

นายวิระ มาวิจักขณ

นายสุรินทร เปรมอมรกิจ

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต

นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล*

นายทินวรรธน  มหธราดล*

น.พ. ปราชญ บุณยวงศวิโรจน***

15/15

14/15

15/15

15/15

15/15

15/15

14/15

15/15

2/15

2/15

14/15

12/12

11/12

12/12

12/12

12/12

12/12

11/12

12/12

12/12

12/12

10/12

-

-

-

2/2

2/2

2/2

2/2

-

-

-

-

-

-

-

2/2

2/2

2/2

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14/14

14/14

14/14

-

-

14/14

-

-

-

-

-

12/12

11/12

12/12

-

-

10/12

-

-

-

1/1

-

-

-

-

1/1

1/1

-

-

-

-

16/16

2/2

-

-

-

16/16

16/16

-

-

-

-

23/23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/25

-

-

-

-

-

-

-

   ***น.พ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และพนจากตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
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บุคลากร
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย) จำนวน 1,621 คน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

คาตอบแทนพนักงาน
     คณะกรรมการมีการกำหนดโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน บริษัทท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม สอดคลองกับ

ผลการดำเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ัน และ ระยะยาว พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนตอบแทนไดแก เงินเดือนและเบ้ียเล้ียง คาลวงเวลา 

สวัสดิการ เงินประจำป และเงินชวยเหลือตางๆ รวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ยังไดรับเงินชวยเหลือ

สำหรับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เชน การหยุดพักผอนประจำป การลาคลอดบุตร หรือเงินชวยเหลืองานบวช เปนตน ในรอบปบัญชี 

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 คาตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอย เทากับ 355,289,506.30 ลานบาท โดยแบงตามประเภทคา

ตอบแทนไดดังน้ี

     

กรรมการ
รพ. วิชัยเวชฯ

ออมนอย
รพ. วิชัยเวชฯ

หนองแขม
รพ. วิชัยเวชฯ
สมุทรสาคร

รวม

แพทยประจำ

แพทยที่ปรึกษา/แพทยนอกเวลา

ทันตแพทย

พยาบาลประจำ

พยาบาลนอกเวลา 

ผูชวยพยาบาล (PN)

พนักงานผูชวยพยาบาล (NA)

เภสัชกร

นักรังสีเทคนิค

นักกายภาพ

เจาหนาที่เทคนิคการแพทย

พนักงานทั่วไป

รวม

33

80

9

89

27

62

56

8

2

4

7

295

672

15

103

15

81

11

40

32

8

9

4

6

187

505

17

55

1

43

12

43

30

4

2

3

6

228

444

65

238

25

213

50

145

118

20

13

11

19

710

1,621

     

คาตอบแทนพนักงาน 

โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอรเนชั่นแนล 

ออมนอย

โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอรเนชั่นแนล 

หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอรเนชั่นแนล 

สมุทรสาคร

2557 2558 2557 2558 2557 2558

เงินเดือนและเบ้ียเล้ียง

เงินรางวัลพิเศษ

เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ

เงินบำเหน็จเม่ือออกจากงาน

คาลวงเวลา

อ่ืนๆ

รวม

82,523.86

4,609.41

1,103.90

964.10

18,315.95

0.00

107,517.21

85,651.90

5,027.98

1,114.54

100.10

18,620.74

0.00

110,515.24

76,448.46

293.11

4,041.00

951.35

0.00

16,577.13

98,311.04

75,397.65

364.05

4,019.00

979.74

0.00

21,061.40

101,821.83

95,898.25

5,084.10

1,355.75

0.00

29,625.36

5,050.64

137,014.08

100,091.21

5,265.96

1,428.78

98.76

35,538.88

3,528.84

142,952.43

(หนวย:พันบาท)
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กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงาน ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2550 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย

จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทยอยในระยะยาว  อนึ่ง 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการเปล่ียนผูจัดการกองทุนสำรองเล้ียงชีพจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทยจำกัดเปนบริษัทอเมริกันอินเตอร

แนชช่ันแนลแอสชัวรันส จำกัด โดยบริษัทฯ ไดลงนาม แตงต้ัง บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนลแอสชัวรันส จำกัดใหบริหารกองทุนสำรองเล้ียงชีพ

ของบริษัทฯและบริษัทยอย เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงปจจุบัน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
     บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความกาวหนาในอาชีพ  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ันในการจัดฝกอบรมยังใหความสำคัญกับความตองการในการฝกอบรมของบุคลากรทุกระดับ

ในแตละฝาย และจะคำนึงถึงการจัดการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับมาตราฐานวิชาชีพของงานในแตละสายวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ไดกำหนดใหพนักงานทุกคน

ตองผานการฝกอบรมไมต่ำกวา 20 ช่ัวโมง / คน / ป   โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยท้ังน้ีจำนวนช่ัวโมงการฝกอบรมโดยเฉล่ียตอพนักงานของบริษัทในป 2558

เทากับ 22.17 ช่ัวโมง/คน/ป ซ่ึงเปนไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กำหนดไว

     การดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ในการทำงาน
บริษัทฯ ใสใจและมุงม่ันท่ีจะใหพนักงานและชุมชนแวดลอม มีความปลอดภัยในดานตาง ๆ ท้ังสุขอนามัย และมีสภาพแวดลอมท่ีดี  จึงกำหนดแนวทาง

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออัตราการเจ็บปวยจากการทำงาน

ของพนักงานบริษัทฯ ในป 2558 เทากับรอยละ 2.95 ของจำนวนพนักงานในบริษัทฯ ขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในชวง 5 ปที ่ผานมา

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสำคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 1,621 คน และท่ีผานมาพนักงาน

บริษัทฯ ไมมีการประทวงหรือนัดหยุดงาน แตประการใด
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
      เพื่อใหองคกรมีโครงสราง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การเคารพในสิทธิความเทาเทียมกันของ

ผูถือหุนและมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย การมีคณะกรรมการ

และผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ รวมทั้งมีการ

จัดระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเพียงพอ เพื่อใหบริษัท

มีความโปรงใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได

     บริษัทฯ ไดจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการท่ีดีเปนลายลักษณอักษร

อยางชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ กำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะตองรับทราบ 

และปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนนโยบาย หลักการ 

และแนวปฏิบัติดานกำกับดูแลกิจการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับ

กลยุทธของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายกำกับดูแล

กิจการของบริษัทฯ มีการปรับปรุงคร้ังลาสุดในป 2557 บริษัทฯ ไดมีการ
ทบทวนปรับปรุงแกไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

โดยแบงหมวดหมูเนื้อหาใหชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่สำคัญ และบริษัทฯ ไดทำการเผยแพรนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

และแนวปฏิบัติผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com 

ในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถศึกษา และ

ดาวนโหลดได โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัทฯ 

ประกอบดวย 5 หมวดหลัก ดังนี้

     1. สิทธิของผูถือหุน

     2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

     3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

     4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

     5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

     ในป 2558  บริษัทฯ  ไดรับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวของ

กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

     ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียน

ไทย ประจำป 2558 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2015 – CGR) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนผูจัด โดยบริษัทฯ ไดรับ

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำป 2558 อยูในระดับ “ดี”

     ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุน

สามัญประจำป 2558 (Annual General Meeting –AGM) ท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเปนผูจัด โดย

บริษัทฯ ยังคงไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนของ

บริษัทประจำป 2558 ในระดับ “ดีมาก”

คณะกรรมการชุดยอย
     คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ

ทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อกลั่นกรองและ กำกับดูแล

การดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่องและใหเปนไปตามกฎระเบียบ

และขอบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบ
      คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ

ดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด 

และเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอย 1 คน ท่ีมีความรู

และประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

เพื่อทำหนาที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน 

ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหวางกัน และรายงาน

ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือก และเสนอ

แตงต้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 

กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

     1. นายวิระ       มาวิจักขณ ประธานกรรมการตรวจสอบ

     2. นายสุรินทร   เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ

     3. นายวิสุทธิ์     มนตริวัต กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : น.พ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และพนจากตำแหนง

กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี
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     โดยมี นายสุรินทร เปรมอมรกิจ และ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต เปนผูที่มี

ความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทำหนาที่ในการสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางสาววรรณา มหาพงษ เปนผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

      คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาท่ีและความรับผิดชอบตาม

ที ่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทั ้งรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

     1. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการรายงานทางการเงิน

อยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบบัญชี

ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย

ไตรมาสและประจำป 

     2. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง 

โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใด

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

     3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด-

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย

     4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลที่มีความเปนอิสระ

เพื ่อทำหนาที ่เปนผู สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย รวมถึง

พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน รวมทั้งเขารวม

ประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย

ปละครั้ง

     5. มีอำนาจในการวาจางที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเปน และเห็น

วาจำเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ

     6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

     7. ระหวางการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัย

ในรายการหรือกิจกรรมใดตอไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอ

สถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย คณะ

กรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหมีการ

แกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดทันทวงที

              • รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

         • การทุจริต หรือรายการท่ีไมปกติ หรือการบกพรองอยางมีนัยสำคัญ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯหรือบริษัทยอย

         • การฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ประกาศและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯและ

บริษัทยอย

     หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมสามารถแกไขรายการหรือ

กิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ

อาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

     8. หากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณที่นาสงสัยเกี่ยวโยงกับ

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลใดๆซ่ึงมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของ

บริษัทฯและบริษัทยอย ละเมิดกฎหมาย และผูสอบบัญชีไดรายงานเหตุการณ

ดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตองดำเนินการ

โดยไมชักชาในการตรวจสอบเพ่ิมเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน

ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ผูสอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับรายงานจากผูสอบบัญชี

     9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน

รายงานประจำปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี

         • ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

         • ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย

        • ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

       • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

       • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

       • จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

       • ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)

       • รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

      10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ตามที่เห็นสมควร     



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

51

      ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบ ให

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยที่เกี่ยวของมารายงาน ใหความเห็น รวม

ประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของและจำเปน

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบดวย

กรรมการจำนวน 11 ทาน ดังนี้

1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ ประธานกรรมการบริหาร/

    ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นพ.พงษศักดิ์  วัฒนา  กรรมการบริหาร/ 

    รองประธานเจาหนาที่บริหาร

3. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา  กรรมการบริหาร/

    รองประธานเจาหนาที่บริหาร

4. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ กรรมการบริหาร/

    รองประธานเจาหนาที่บริหาร

5. นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร  กรรมการบริหาร / รักษาการ 

    รองประธานกรรมการบริหาร

6. นายพฤทธิ์  โรจนมหามงคล กรรมการบริหาร

7. พญ.สุนีย  ธีรการุณวงศ  กรรมการบริหาร

8. นพ.วัชระ  เชื้อปากน้ำ  กรรมการบริหาร

9. นางสุณีย  จอยจำรัส  กรรมการบริหาร

10. นางสาวขวัญยืน  สุขสมโภชน กรรมการบริหาร

11. ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ  กรรมการบริหารและเลขานุการ

อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive 

Committee)

     1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน และ

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯและบริษัทยอย ใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและ

สภาวะการแขงขันในตลาด เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

     2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำป และอำนาจ

การบริหารในสายงานตางๆของบริษัทฯและบริษัทยอย เพื่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการจัดสรร

งบประมาณประจำป การแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมงบประมาณรายจาย

ประจำป ในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน และใหนำเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบตอไป

     3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทาง

บริหารงานดานตางๆของบริษัทฯและบริษัทยอยที่กำหนดไว ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพการดำเนินธุรกิจ

     4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

ที่กำหนดไวใหเปนไปตามแผน

     5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ

     6. กำหนดนโยบายดานการบริหารบุคคล

     7. ปฏิบัติหนาที ่อื ่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
     คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ซึ่งตองประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวารอยละ 50 

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว

     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายวิระ  มาวิจักขณ  ประธานคณะกรรมการสรรหา

    และพิจารณาคาตอบแทน (อิสระ)

2. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ  กรรมการสรรหาและพิจารณา

    คาตอบแทน (อิสระ)

3. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณา

    คาตอบแทน

4. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา  กรรมการสรรหาและพิจารณา

    คาตอบแทน

     โดยมี น.ส. สิริรัตน ชุมแวงวาป เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

     1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการท่ีชัดเจน โปรงใส 

เหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการสรรหา 

ถอดถอน หรือเลิกจาง กรรมการบริษัทฯ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ

ที่ปรึกษา ของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ 

จำนวน โครงสราง และองคประกอบ ของคณะกรรมการ นำเสนอตอ

คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี

     2.  พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมใหดำรงตำแหนง กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และท่ีปรึกษาบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีการเพ่ิม หรือ

ตำแหนงดังกลาววางลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหนง เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา

อนุมัติแลวแตกรณี 
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     3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจายคาตอบแทนสำหรับ

กรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และนำเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา

อนุมัติแลวแตกรณี

     4. พิจารณาเสนอคาตอบแทนท่ีจำเปนและเหมาะสมท้ังท่ีเปนตัวเงิน

และมิใชตัวเงิน รวมถึง เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนัส หุน และผลประโยชน

ที่เกี่ยวของอื่นๆ ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหนาที่ ความ

รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกลเคียงกัน เพื่อนำเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ 

แลวแตกรณี

     5. จัดใหมีแผนสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และใหมี

การทบทวนอยางสม่ำเสมอโดยประเมินความสำคัญของตำแหนง การ

สรรหาและพัฒนา เพื่อใหมีผูสืบทอดตำแหนงที่มีความรู ความสามารถ 

ประสบการณ และคุณสมบัติอ่ืนท่ีตรงตามความตองการและเปนประโยชน

ตอบริษัทฯ และบริษัทยอย

     6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่

เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบ

ดวยกรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

1. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ ประธานคณะกรรมการ

    บริหารความเสี่ยง

2. นายวิโรจน  มาวิจักขณ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    บริหารความเสี่ยง

3. นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร  กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวขนิษฐา โปราณานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวหทัยวัลย   สุวรรณทวีรักษ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวสายรุง  จุนสำราญ  กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางสาวปริวันท  โอภาเจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นางสาวกัลยาณี  กัฬหะสูตร กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นางสาวประภาพรรณ  เตชธนัง กรรมการบริหารความเสี่ยง

    และเลขานุการ

10. นางสาวธนวรรณ  ศรีรัตนพิทักษ กรรมการบริหารความเสี่ยง

    และผูชวยเลขานุการ 

อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

     กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดาน

ธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงดานการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ 

ที่จะมีผลกระทบตอการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย เปนตน เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ

     1. กำหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ 

และบริษัทยอยยอมรับได

     2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย และ

เสนอแนะวิธีปองกัน หรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

     3. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมท้ังปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพ่ือ

ลดความเส่ียงอยางตอเน่ือง และเหมาะสมกับภาวการณดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย

     4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง 

โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

ที่กำหนด

     5. รายงานการดำเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เปนประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบตอบริษัทฯ และบริษัท

ยอยอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาโดยเร็ว

     6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่

เห็นสมควร

คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะทำงานวางแผนการเงินและการ

ลงทุนประกอบดวยกรรมการ 4 คน ดังนี้

1. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ  ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล    กรรมการ 

3. นายทินวรรธน  มหธราดล    กรรมการ 

4. นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา  กรรมการ

5. นายพฤทธิ์  โรจนมหามงคล  กรรมการ

6. นายศักดา  ตั้งจิตวัฒนากร   กรรมการและเลขานุการ 

ความรับผิดชอบของคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

     1. กำหนดนโยบาย เปาหมายและกลยุทธทางการเงินและการลงทุน

     2. วางแผนทิศทางในการลงทุน

     3. จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม

     4. วิเคราะหและจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการลงทุน

     5. กำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารกระแสเงินสดใหเปนไปตามเปาหมาย

ของบริษัท

     6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัท

มอบหมาย
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
     เน่ืองจากการปองกันขอมูลภายในมีความสำคัญอยางย่ิงตอความสำเร็จ

ของบริษัทฯ เพื่อใหการใหขอมูลขาวสารตอบุคคลภายนอกเปนไปใน

แนวทางท่ีจะไมเกิดผลเสียหายตอธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ 

จึงเห็นความสำคัญในการดูแลการใชขอมูลภายในมาโดยตลอด โดยไดมี

การกำหนดใหมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เร่ือง การรักษาความลับ 

การเก็บขอมูล การใชขอมูลภายใน เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 

สำหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ 

     สำหรับกรรมการและผูบริหารนั้น จะมีการทำรายงานการถือครอง

หลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย ตอ ก.ล.ต. ตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และกำหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการเก่ียวกับ

การซ้ือขายหุนอยางนอย 1 วัน และแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ

ทุกครั้ง และตองรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงขอมูลและ

สถานการณการถือครองหุนของตนรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการประชุม โดยมีการ

เปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูง ในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และ

รายงานประจำปในหัวขอ รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัทฯ 

และผูบริหาร 

     นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติท่ีสงเสริมการกำกับดูแลดานการ

ใชขอมูลภายใน โดยบริษัทฯ จะแจงใหกรรมการระงับการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณะ และ

มีการกำหนดมาตรการลงโทษหากบริษัทฯ พบการนำขอมูลภายในไปใช

เพื่อประโยชนสวนตน

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
     มติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 มีมติใหแตงต้ัง นายเติมพงษ 

โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501, นายกฤษดา เลิศวนา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 จากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท ประจำป 2558 เนื่องจากเปนบริษัทที่มีความเปนอิสระ 

มีความนาเช่ือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

ท่ีไดรับการยอมรับเปนผูสอบบัญชี และเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็น

ชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย ประจำป 2558 เปนจำนวนเงิน 2,370,000 บาท 

     1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก

     • ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจำนวนเงินรวม  2,370,000 บาท

     • ไมมีการจายคาตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่

ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมา

      2.  คาบริการอื่น (Non – audit fee) 

     บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแก 

คาเดินทาง และคาแบบพิมพ  ใหแก

      • ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจำนวนเงินรวม 

165,201 บาท โดยไมมีคาใชจายท่ีตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลง

ที่ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 

      • ไมมีการจายคาตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกลาว 

ในรอบปบัญชีท่ีผานมา และไมมีคาใชจายท่ีตองจายในอนาคตอันเกิดจาก

การตกลงที่ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการ จึงไดมีการกำหนดนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ 

ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการอยางเครงครัด

สรุปได 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

     การคุมครองสิทธิของผูถือหุนและการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุน

ในการใชสิทธิในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

     1.1 การคุมครองสิทธิของผูถือหุน 

     คณะกรรมการใหความสำคัญตอการคุมครองสิทธิของผูถือหุน และ

สงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุน

ตามกฎหมาย อันไดแก สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหลักทรัพยท่ีตนถืออยู
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สิทธิในการรับสวนแบงเงินปนผล สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการ

อยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการเสนอวาระ

การประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การกำหนดคา

ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ การแตงต้ังผูสอบบัญชี กําหนดจำนวนเงินคา

สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในปจจัยพื้นฐาน 

ของบริษัทฯ อันไดแก การแกไขขอบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณหสนธิ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

      คณะกรรมการกำหนดใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดูแลผูถือหุนมากกวา

สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการใหสิทธิในการไดรับทราบขอมูล

ขาวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ ทันกาล และเพียงพอ 

เชน ผลประกอบการคำวิเคราะหผลการดําเนินงาน ผลการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือ จดหมายขาวถึงผูถือหุน เปนตน ผานเว็บไซตของบริษัทฯ และ

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนชองทางที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย

และสะดวก

     1.2 การประชุมผูถือหุน

     บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 คร้ัง ภายใน

เวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และหากมี

ความจำเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของ

กับเง่ือนไข กฎเกณฑ หรือกฎหมายท่ีใชบังคับจะตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 

บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป

     คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม 

รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน เขารวมประชุมผูถือหุน โดยกำหนดให

ภายในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนมีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ

ลงทะเบียนและเอกสารที่ใชในการลงทะเบียนสำหรับผูถือหุนในแตละ

ประเภท รวมถึงกำหนดใหใชหนังสือมอบฉันทะได ทั ้ง 3 แบบ คือ 

แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พรอมจัดใหมีชองทางการดาวนโหลดเอกสาร

ประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซตของบริษัทฯ ไดลวงหนา 21 วัน 

กอนวันประชุมฯ โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำปเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 และไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม

ผูถือหุนฉบับสมบูรณท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

ในวันที่ 2 เมษายน 2558 

        1.2.1 การดำเนินการกอนการประชุมผูถือหุน

          • บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ

การประชุม และเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้ง

เปนกรรมการ รวมถึงการสงคำถามท่ีเก่ียวของกับระเบียบวาระการประชุม 

เปนการลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 ตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด และไดเปดเผยใหผูถือหุนทราบ

อยางท่ัวถึง ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

          • บริษัทฯ ไดเผยแพรมติคณะกรรมการ ถึงกำหนดวันประชุม

สามัญผูถือหุน วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเขาประชุม และ

รับเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และการจายเงินปนผล

ใหผูถือหุนรับทราบทันทีภายในวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการผานระบบ

ขาวของตลาดหลักทรัพยฯ

          • บริษัทฯ ไดจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนและเอกสาร

ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปน

การอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติ โดยมีรายละเอียดครบถวน 

รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการ

ประชุมแยกเปนแตละวาระพรอมระบุถึง เหตุผลประกอบ ความเห็น

คณะกรรมการ และประเด็นที่ใชในการพิจารณา พรอมหนังสือมอบ

ฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชยกำหนด กฎเกณฑและวิธีการ

ในการเขารวมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแตละวาระ

การประชุม

          • เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

ประชุมอยางเพียงพอ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

และเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 

และเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 21 วันกอนวันประชุม และ

ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ได

เผยแพรบนเว็บไซต ใหแกผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนลวงหนาเปน

เวลา 21 วันกอนวันประชุม ซึ่งมากกวาระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีก

ท้ังใหมีการลงโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวัน ฉบับ

ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดตอกัน 3 วัน ลวงหนาอยางนอย 3 วัน

กอนการประชุม

        1.2.2 การดำเนินการในวันประชุมผูถือหุน

          • บริษัทฯ กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมผูถือหุน 

โดยคำนึงถึงความสะดวกของผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยจัดเตรียม

สถานท่ีท่ีมีขนาดเพียงพอ และสามารถเดินทางไปไดสะดวก (มีรถโดยสาร

ประจำทางผาน) และเปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนา

กอนการประชุมเปนเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่

ไมยุงยากซับซอน

          • บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง 

สามารถใชสิทธิออกเสียงดวยการมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือ กรรมการ

อิสระ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผูถือหุนสามารถ

เลือกใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. (สำหรับ Custodian) 

ตามรูปแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากำหนดไว หรือตามท่ีเว็บไซตบริษัทฯ 

เผยแพรไว รูปแบบใดก็ได รวมทั้งไดระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน 

คำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะใหผูถือหุนทราบไวอยางชัดเจน ไมมี

เง่ือนไขซ่ึงทำใหยากตอการมอบฉันทะของผูถือหุน และผูถือหุนยังสามารถ

ดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 
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          • บริษัทฯ จัดใหใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร 

และบารโคด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุมผูถือหุน ทั้ง

การลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพ่ือความ

สะดวกรวดเร็ว และความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูล

          • บริษัทฯ กำหนดให ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ผูบริหาร

ระดับสูงสุดฝายการเงิน และผูสอบบัญชี เขารวมประชุมผูถือหุน เพ่ือตอบ

คำถามในเรื่องที่เกี่ยวของ 

          • บริษัทฯ กำหนดใหมีผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งเปน

อาสาสมัครจากท่ีประชุมผูถือหุน (บุคคลท่ีเปนอิสระ) ทำหนาท่ีผูแทนของ

ที่ประชุมเพื่อเปนสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง

ในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผูถือหุน

          • บริษัทฯ จัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการ เชน ในวาระของ

การแตงต้ังกรรมการ ผูถือหุนสามารถลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล

          • บริษัทฯ แจงหลักเกณฑที่ใชในการดำเนินการประชุมผูถือหุน 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยให

สิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง ให

ผูถือหุนทราบอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มประชุม

          • บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปดเผยผลการ

ลงคะแนนในแตละวาระใหที่ประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนและโปรงใส

          • บริษัทฯ จะไมเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือนัด

ประชุม และไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญในท่ีประชุมอยางกะทันหัน

        1.2.3 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผูถือหุน

          • บริษัทฯ เผยแพรมติท่ีประชุมผูถือหุนและผลการลงคะแนนของ

แตละวาระ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

เว็บไซตของบริษัทฯ ในวันถัดไปจากวันประชุมผูถือหุน 

          • บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนท่ีมีสาระสำคัญถูกตอง

และครบถวน เพื่อนำสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพร

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

      ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให

ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและช่ือบุคคลลวงหนา เพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ

และเสนอคำถาม ระหวางวันท่ี 12 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2557 และ

เม่ือครบกำหนดเวลาดังกลาว พบวา ไมมี ผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระ 

หรือเสนอชื่อบุคคล หรือสงคำถามลวงหนากอนการประชุม

      ในวันท่ี 2 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดเผยแพรมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ

บริษัทฯ พรอมกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 ในวันที่ 

24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. โดยกำหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 

(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราช-

บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558

      บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 

และเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 

2 เมษายน 2558 นับเปน 22 วันกอนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมาย

ใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนนายทะเบียน

หลักทรัพย เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2558 นับเปน 21 วันกอนวันประชุม

     การประชุมสามัญผู ถือหุ น ประจำป 2558 จัดขึ ้นในวันศุกรที ่ 

24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมขวัญเมือง (อาคาร1 ช้ัน 7) 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย เลขที่ 74/5 หมู 4 

ตำบลออมนอย อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผูถือหุนมา

ประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะ รวมจำนวน 58 ราย นับเปน

จำนวนหุนทั้งสิ้น 417,395,709 หุน คิดเปน 73.14% ของจำนวนหุน

ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่

บริหาร ประธานคณะอนุกรรมการตางๆ ประธานเจาหนาที่การเงิน 

ผูสอบบัญชี และนิติกร เขารวมประชุมครบดังรายช่ือท่ีปรากฏในรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 ซ่ึงภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 

บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแตละ

วาระในวันถัดไปจากวันประชุมผูถือหุน อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 ผานระบบขาวของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ในวันที่ 

8 พฤษภาคม 2558

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

      บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย 

ซึ่งรวมถึงผูถือหุนสวนนอยโดยผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติจะ

ไดรับการคุมครอง บริษัทฯ จึงมุงเนนแนวปฏิบัติในการคุมครองปองกัน

การละเมิดสิทธิของผูถือหุน ดังนี้

     2.1 มาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน

     บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการ ดูแลการใชขอมูลภายในมาโดยตลอด 

โดยไดมีการกำหนดใหมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เร่ือง การรักษา

ความลับ การเก็บขอมูล การใชขอมูลภายใน เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนิน

ธุรกิจ สำหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ 

     บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติที่สงเสริมการกำกับดูแลดานการใชขอมูล

ภายใน โดยบริษัทฯ จะแจงใหกรรมการระงับการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณะ และมี

การกำหนดมาตรการลงโทษหากบริษัทฯ พบการนำขอมูลภายในไปใช

เพื่อประโยชนสวนตน



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

56

     บริษัทฯ ไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร (ตามคำนิยามของ

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย

ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ) มีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียน

แปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ รับทราบ

เพ่ือจัดทำบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพยของกรรมการ

และผูบริหารเปนรายบุคคล เพ่ือนำเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

ในการประชุมคร้ังถัดไป และใหมีการเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพย

ในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

     ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีเหตุการณที่กรรมการ ผูบริหาร 

พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ ประพฤติฝาฝนมาตรการปองกันการใช

ขอมูลภายใน หรือมีการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในแตอยางใด

     อีกท้ัง กรรมการและผูบริหารไดมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับ

การจะซื้อจะขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ลวงหนากอนทำการซื้อขาย 

อยางนอย 1 วัน และภายหลังการซื้อขาย หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย ไดมีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด

     2.2 การกำกับดูแลดานความขัดแยงทางผลประโยชน

     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจซ่ึงอาจเกิดสถานการณท่ีมีผลประโยชนสวนตนของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ 

ความขัดแยงทางผลประโยชนน้ัน อาจเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ ดังน้ัน เพ่ือ

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชนสวนตนเขามา

เกี่ยวของ บริษัทฯ จึงไดกำหนดแนวทางที่ ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

        • กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมรับเงินหรือประโยชน

ตอบแทนใดๆ เปนการสวนตัวจากลูกคา คูคา ของบริษัทฯ หรือจาก

บุคคลใด อันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัทฯ

        • การมีสวนไดเสีย และผลประโยชนขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไมพึง

ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง

ตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในการปฏิบัติ

งานหรือไม หากมีจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

        • บริษัท ฯ ตอตานและไมสนับสนุนการทุจริตคอรรัปช่ัน การเรียก 

การรับของขวัญ หรือประโยชนใด ๆ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม อันอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ 

หากพบการกระทำดังกลาว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ 

จะตองถูกลงโทษตามระเบียบขอบังคับของบริษัท

        • บริษัท ฯ จัดใหมีการใหมีการฝกอบรมแกพนักงานทุกคน โดยจัด

อบรมปละ 1 คร้ัง และการปฐมนิเทศนพนักงานใหม เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท

     2.3 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย

     การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในนามสวนตัว 

ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ท่ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

นั้นมีสวนไดสวนเสีย จะตองเปดเผยสวนไดสวนเสียตอบริษัทฯ กอนเขา

ทำรายการ อีกทั้งหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่มีสวนไดเสีย

เปนผูอนุมัติในการตกลงเขาทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทฯ 

ผูทำรายการในนามบริษัทฯ มีหนาที่ตรวจสอบความสัมพันธของคูคาวา

เกี่ยวของกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหรือไม กอนทำรายการ 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยาม

ของความสัมพันธใหเปนไปตามหลักเกณฑเรื่อง “การเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน” ภายใตประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

     2.4 การทำรายการระหวางกัน

     ในกรณีที่มีการทำรายการระหวางกัน บริษัทฯ จะดูแลใหการเขาทำ

รายการระหวางกันทุกรายการจะตองผานการพิจารณา และอนุมัติโดย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัท 

ตามลำดับ โดยการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เปนไปตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยผูที่มีสวนไดเสียจะตองไมมี

สวนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน และให

มีการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันไวในรายงานประจำป และแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

     2.5 การมีสวนไดเสียของกรรมการ

     บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาท่ีรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและของ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของท่ีเขาขายการมีสวนไดเสีย รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของตนเอง

และผูท่ีเก่ียวของ โดยใหยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนนำเสนอให

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกคร้ังกอน

ทำรายการ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมพิจารณา หรือไมมี

สิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

     บริษัทฯ ใหความสำคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ 

ไมวาจะเปนสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยขอตกลงที่ทำรวมกัน 

โดยตระหนักวาความสัมพันธ และความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทฯ กับ

ผูมีสวนไดเสียเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได

อยางยั่งยืน
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     3.1 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

     บริษัทใหความสำคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ไม

วาจะเปนสิทธิท่ีกำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยขอตกลงท่ีทำรวมกัน โดย

ตระหนักวาความสัมพันธ และความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวน

ไดเสียเปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน

        3.1.1. ผูถือหุน

        สิทธิ์และการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน ปกปองผล

ประโยชนและสิทธิ์ของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการไดรับเงินปนผลและ

รับทราบขอมูลที่เกี่ยวของและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควร

อยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีหนาท่ีเผยแพรขอมูลอยางโปรงใส

และแสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมของผูถือหุน 

รวมท้ัง รับผิดชอบในการใหความสำคัญกับสิทธ์ิท่ีปราศจากอคติและปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

        3.1.2. พนักงาน

        พนักงานถือเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนใน

สวนงานใด ฝายใดก็ตาม บริษัทฯ ตองมีสวนในการสงเสริมและสนับสนุน 

และจูงใจใหพนักงานดำเนินงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถ โดยไดกำหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี และ

มุงมั่นที่จะพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงานทุกระดับชั้น 

        3.1.3. ลูกคาและผูบริโภค

        ลูกคาและผูบริโภค ซ่ึงเปนผูซ้ือสินคาหรือบริการตาง ๆ ของธุรกิจ 

ทำใหธุรกิจมีรายได ตลอดจนมีกำไร สามารถทำใหธุรกิจดำรงอยูไดอยาง

ยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงตองมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสรางความ

พึงพอใจในทุกดานใหแกลูกคาและผูบริโภค 

        3.1.4. คูคาและเจาหนี้

        บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดซ้ือ จัดหา ซ่ึงเปนกระบวนการใน

การกำหนดคาใชจายและคุณภาพสินคาและบริการที่จะนำมาใชในการ

ดำเนินงานตาง ๆ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย โปรงใส และผลประโยชน

รวมกันกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ตามกฎหมายหรือขอกำหนดอยาง

เครงครัด

        3.1.5. คูแขง

        ในการดำเนินธุรกิจ คูแขงทางการคาคือปจจัยหนึ่งที่ทำใหธุรกิจ

เกิดการแขงขันระหวางกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณี

อาจะตองมีความรวมมือระหวางกันในการทำกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด 

ดังนั้น เพื่อใหธุรกิจดำเนินตอไปดวยดีในภาวะการแขงขันนั้น จะตอง

คำนึงถึงความชอบธรรมเปนหลัก ไมบิดเบือนขอมูล ใสราย หรือใชวิธีอื่น

ใดที่ไมถูกตองตามกฎกติกา

        3.1.6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

        บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมและชุมชน 

เสมือนเปนภารกิจหลักที่จะสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่เปน

  

ประโยชน โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม รวมทั้ง

สนับสนุนดานการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เปนสาธารณะ

     3.2 ชองทางการแจงเบาะแสการกระทำผิด หรือ ขอรองเรียน 

(Whistle-Blowing Service)

     บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ชวยกันสอดสอง

ดูแล หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ 

ผิดกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำที่เปน

การละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแก

บริษัทฯ ใหพนักงานหรือผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสการกระทำผิดโดย

สงเรื่องพรอมเอกสารหรือหลักฐาน ระบุชื่อ-นามสกุลของผูแจง (หากมิ

ไดระบุชื่อนามสกุล เรื่องดังกลาวอาจไมไดรับการพิจารณา) เพื่อความ

สะดวกในการติดตอและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ใหกับประธานกรรมการ

ตรวจสอบ โดยสงดวยตนเอง อี-เมล หรือสงไปรษณีย มาที่กลองรับแจง

เรื่องรองเรียน ระบุ 

เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ

 ฝายตรวจสอบภายใน 

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

 เลขที่ 74/5 หมูที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมนอย

 อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

 โทรศัพท 02 431 0070 ตอ 2426

 E-mail : virah@vichaivej.com 

หรือ สำนักงานเลขานุการบริษัท 

 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

 เลขที่ 74/5 หมูที่ 4 ตำบลออมนอย

 อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 

 โทรศัพท 02 431 0070 ตอ 2426    

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

     ข้ันตอนการพิจารณา เม่ือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการ

อิสระไดรับขอรองเรียน ใหพิจารณาเบ้ืองตนวามีมูลกระทำความผิดหรือไม 

หากพบวามีมูลใหเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและ

แจงผลการพิจารณาขั้นตนใหผูแจงทราบภายใน 14 วันนับแตวันรับเรื่อง 

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป

     ทั้งนี้ ใหคุมครองปกปองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทำ

ความผิดโดยไมมีการเปดเผยชื่อผูแจงแกผูใดทั้งสิ้น เวนแตผูที่มีสวน

เกี่ยวของในการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และหามมิใหบริษัทพิจารณา

ลงโทษพนักงานผูแจงเพราะเหตุเนื่องจากการแจงเบาะแสดังกลาว

     ในป 2558 ท่ีผานมา บริษัทฯ ไมไดรับเร่ืองรองเรียนการกระทำผิดทุจริต 

(Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทาง
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ลบของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึง

ไมมีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก อันเนื่องมาจากการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไมมีกรณีพิพาททางกฎหมาย

ทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผูบริโภค และการดำเนินธุรกิจแตประการใด 

      3.3 การไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

      คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน โดย

ไมละเมิดหรือไมสนับสนุนการดำเนินการท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณของบริษัทฯ

 ในการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี

     1. พนักงานตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับท่ีเก่ียวของ

กับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีถูกตอง โดยจะไมละเมิดนำสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาที่ถูกตองและมีผลบังคับใชของบุคคลอื่นไปใชในทางที่ผิด

     2. พนักงานที่นำผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่

ไดรับมา หรือ ท่ีจะนำมาใชภายในบริษัทฯ จะตองตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจ

วาจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น

     3. พนักงานท่ีใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรของบริษัทฯ จะตองใชซอฟตแวร

ตามขออนุญาตของเจาของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหใชงาน

ภายในบริษัทฯ เทาน้ัน เพ่ือปองกันปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

      3.4 การไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

     คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการ

ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้ง

หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยเกิดมาพรอมกับความ

เสมอภาค ความเทาเทียมกันในแงของศักดิ์และสิทธิ์ โดยไมคำนึงถึง

ความแตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา 

อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม

หรือความคิดเห็น การเมืองโดยไมกีดกัน ไมเลือกปฏิบัติแกผูหนึ่งผูใด 

รวมทั้งสงเสริมใหมีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหนาที่และความ

รับผิดชอบของตนที่มีตอสังคมและบุคคลอื่นโดยมีนโยบายและแนวทาง

ในการปฏิบัติ ดังนี้

     1. สงเสริมการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ

ตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเปนมาตรฐานสากล ใหครอบคลุมทุกแผนก

ท่ัวท้ังกิจการ ไมวาจะเปน พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบขาง กำหนดใหมี

ชองทางรองเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อยางเหมาะสม   

     2. สิทธิผูปวย โรงพยาบาลไดปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของ

ผูปวย ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือท้ังในดานรางกาย 

จิตใจ ตลอดจนการไดรับรูขอมูลตาง ๆ ฉะนั้นผูปวยจึงเปนบุคคลสำคัญ

ที่จะตองไดรับการพิทักษสิทธิ เพื่อใหความสัมพันธระหวางโรงพยาบาล

กับผูปวย ตั้งอยูบนพื้นฐานเขาใจอันดีและเปนที่ไววางใจซึ่งกันและกัน

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

     บริษัทใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ 

อยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ซึ่งรวมถึงขอมูลที่สำคัญ เชน ฐานะ

ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โครงสรางการถือหุน และแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

     4.1 นโยบายการเปดเผยขอมูล 

     คณะกรรมการดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทฯ ท้ังขอมูล

ทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชทางการเงิน อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

และโปรงใส ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผย

สารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

ของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

     โดยในป 2558 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี ไมมีประวัติการสงรายงานตามมาตรา 56 ท้ัง แบบ 56-1 และ

แบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปลาชา

     4.2 ชองทางการเปดเผยขอมูล 

     บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการเผยแพรขอมูลอยางหลากหลาย เพื่อ

ใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน โดยเผยแพรขอมูลทั้งใน

รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

     • ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ

     • รายงานประจำป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1)

     • เว็บไซตของบริษัทฯ (www.vichaivej.com)

     4.3 นโยบายการใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน 

หรือตอสาธารณชน 

     บริษัทฯ มีนโยบายใหขอมูลขาวสาร ส่ือโฆษณา หรือส่ือประชาสัมพันธ 

อยางถูกตอง ชัดเจน เปนธรรม ไมบิดเบือนความจริง โดยมุงเนนการ

ส่ือสารและสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับบริษัทฯ ใหแกผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายอยางครบถวน ทันเวลา และเทาเทียมกัน 

     4.4 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

     บริษัทฯ มอบหมายใหเลขานุการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

การเงินเปนตัวแทนของบริษัทฯ ทำหนาที่เปนนักลงทุนสัมพันธ และให

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลและขาวสาร

กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับ ผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และ

ประชาชนทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ อีกทั้ง 

บริษัทฯ ไดจัดทำคำอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis: MD&A) เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับทราบขอมูล

และเขาใจผลประกอบการไดดีย่ิงข้ึน ซ่ึงการใหขอมูลใดๆ เก่ียวกับบริษัทฯ 
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ตองอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง และปฏิบัติดวยความระมัดระวัง 

ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสาร

หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนหรือตอสาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิง

บริษัทฯ ไมวาในดานใด อันอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง และการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

      ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอสำนักงานเลขานุการบริษัทเพื่อติดตอ

นักลงทุนสัมพันธไดที่ โทรศัพท 0 2431 0070 ตอ 1707,1708 หรือที่

อีเมล shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com 

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

     บริษัทใหความสำคัญกับบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการในการ

ชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของ

ฝายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหนาท่ีของคณะกรรมการ

ที่มีตอบริษัทและผูถือหุน ดังนี้

     5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ

       5.1.1 การเขารวมประชุม 

       คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมเปนประจำทุกเดือน โดยมี

การกำหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป และกำหนดใหเปนวันศุกรท่ี 3 

ของทุกเดือน (แตตองไมนอยกวา 6 คร้ังตอป) โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทฯ 

ไดจัดสงกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา 

อยางไรก็ตาม การกำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสม ข้ึนอยูกับความสำคัญของวาระการประชุมท่ีจะตองนำเขาพิจารณา 

       5.1.2 การพิจารณากำหนดวาระการประชุม 

       ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

รวมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูใหแนใจ

วาเรื่องที่สำคัญไดนำเขารวมไวแลว โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน

มีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุม 

       5.1.3 เอกสารการประชุม 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ 

เปนผูจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และขอมูลที่จำเปนตอการ

ตัดสินใจในแตละวาระ และจัดสงใหกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 

7 วันทำการกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการพิจารณาเปนการลวงหนา

และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูล 

       5.1.4 การดำเนินการประชุม 

       ประธานกรรมการเปนผูจัดสรรเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณา

ในแตละวาระของการดำเนินการประชุม 

       5.1.5 การเชิญฝายจัดการเขารวมประชุม 

       คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมใหมีการเชิญฝายจัดการระดับสูง

เขารวมประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ

ที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง 

       5.1.6 การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

       คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

ไดมีโอกาสประชุมระหวางกันเองตามความจำเปน เพื่ออภิปรายปญหา

ตางๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 

และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย

       5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดยอย และประธานกรรมการบริหาร

       บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และให

เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงาน

ประจำป 

        5.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

        หลักเกณฑ 

        บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

บริษัท เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครั ้ง โดยใชแนวทางการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสรางของคณะกรรมการ 

เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะ

กรรมการบริษัท และสงเสริมใหมีการรวมกันพิจารณาผลงานและ

ปญหา ในประเด็นตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

และการกำกับดูแลกิจการที ่ดี และใหเปดเผยหลักเกณฑ ขั ้นตอน 

และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจำป 

       หัวขอในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการ 

รายคณะ มีดังนี้ 

         1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

         2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

         3. การประชุมคณะกรรมการ

         4. การทำหนาที่ของกรรมการ

         5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ

         6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

       หัวขอในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการ 

รายบุคคล มีดังนี้ 

         1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

         2. การประชุมของคณะกรรมการ

         3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

       ขั้นตอน 

       บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เปนประจำทุกป เพื ่อประเมินถึงการดำเนินงานในปที ่ผานมา โดย

เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบการประเมินดังกลาวใหกรรมการแตละทาน 

เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือ
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังน้ีสำหรับขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดรับ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช

ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ 

      ผลการประเมิน ประจำป 2558

       ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ รายคณะ 

ประจำป 2558 แบงออกเปน 6 หัวขอหลัก จำนวน 60 เรื่อง ดังนี้

       • อยูในระดับ 4 คือ เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการใน

เรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม 54 เรื่อง 

       • อยูในระดับ 3 คือ เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการ

ในเรื่องนั้นดี 6 เรื่อง 

       • อยูในระดับ 4 คือ เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการ

ในเรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม ทั้ง 11 เรื่อง

        5.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดยอย 

        หลักเกณฑ 

        คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ในหัวขอเกี่ยวกับ ความเปนผูนำ บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ การประชุมคณะกรรมการ การ

บริหารงาน และความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของ 

        ขั้นตอน 

        บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดยอยแตละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปที่ผานมา โดย

เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบการประเมินดังกลาวใหกรรมการแตละทาน

เพ่ือทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

        ผลการประเมิน ประจำป 2558

        ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 

ประจำป 2558 แบงออกเปน 3 หัวขอหลัก 36 เรื่อง 

        • อยูในระดับ 4 คือ เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการใน

เรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม 34 เรื่อง

        • อยูในระดับ 3คือ เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการ

ในเรื่องนั้นดี 2 เรื่อง

        5.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 

        หลักเกณฑ 

        คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ใน

หัวขอเกี่ยวกับ ความเปนผูนำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 

การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

ความสัมพันธกับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

การสืบทอดตำแหนง ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ การบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะ

สวนตัว โดยใชแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

        ขั้นตอน 

        บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานประธาน

เจาหนาที่บริหารขึ้น เพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจาหนาที่

บริหารในปที่ผานมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของคาตอบแทนตอไป

        ผลการประเมิน ประจำป 2558

        ผลการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) 

ประจำป 2558 ไดคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 90 เปนผลการประเมิน

ในระดับ “ดีเยี่ยม”

     5.3 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

        5.3.1 การอบรมสำหรับกรรมการและผูบริหาร 

        บริษัทสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง โดยสนับสนุน

ใหกรรมการเขารวมอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการ

เพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงาน

        5.3.2 แผนการสืบทอดตำแหนง 

        คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด

ตำแหนงเพ่ือเตรียมความพรอม เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ือง 

ในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดใหมีแผนสืบทอดตำแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหาร และใหมีการทบทวนอยางสม่ำเสอโดยประเมินความ

สำคัญของตำแหนง การสรรหาและพัฒนา เพื่อใหมีผูสืบทอดตำแหนง

ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตาม

ความตองการและเปนประโยชนตอบริษัทฯ และบริษัทยอย

        5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหมและการเสริมความรูใหกับ

กรรมการ

        บริษัทฯ กำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้งที่มีการ

แตงตั้งกรรมการใหม โดยจัดใหมีคูมือกรรมการ เอกสารและขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนำ

ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดมอบหมาย

ใหเลขานุการบริษัทเปนผูแนะนำกรรมการใหมใหทราบถึงภาระหนาที่

และความรับผิดชอบของกรรมการ 
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      บริษัทฯ ไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงคูหลักความ

รับผิดชอบตอ บุคลากร ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ชุมชน และสังคม รวมถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากกระบวนการ การใหบริการ การ

รักษาพยาบาล ความปลอดภัยตอผูใชบริการ และสุขภาพอนามัยของ

บุคลากรทุกระดับ โดยมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไป

ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง ถือเปนพันธกิจดานหนึ่งของบริษัทฯ 

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการแสดงความรับผิดชอบ

และการตอบแทนคืนสูสังคม ในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งที่ใหบริการ ดาน

การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเคียงคูไปกับการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility)
      บริษัทฯ มีนโยบายใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ตามแนวทาง

ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 8 ขอ โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ อยางเครงครัด เพื่อนำไปสู

ความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฎิบัติเก่ียวกับสังคม
     1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม         

        1.1 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคา การจัดซ้ือ จัดหา 

และการปฏิบัติตอคูคา ตองคำนึงถึงความซ่ือสัตย โปรงใส และผลประโยชน

รวมกันกับคูคาตามกฏหมายหรือขอกำหนดอยางเครงครัด 

        1.2 การแขงขันท่ีเปนธรรม การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ตองคำนึง

ถึงความชอบธรรมเปนหลัก ไมบิดเบือนขอมูล ใสราย หรือใชวิธีอ่ืนใดท่ีไม

ถูกตองตามกฏกติกา 

        1.3 สิทธิ์และการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน ปกปองผล

ประโยชนและสิทธิ์ของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการไดรับเงินปนผลและ

รับทราบขอมูลท่ีเก่ียวของและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอยาง

สม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและ

แสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมของผูถือหุน 

รวมทั้ง รับผิดชอบในการใหความสำคัญกับสิทธิ์ที่ปราศจากอคติและ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน

        1.4 ความเทาเทียมและสิทธิ์ของผูมีสวนไดเสีย ตระหนักถึงความ

สำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือ

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา 

ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทตระหนัก

เปนอยางยิ่งวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย จะสรางความยั่งยืนและ

ความคงอยูขององคกรในระยะยาว 

     2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

        2.1 การมีสวนไดเสีย และผลประโยชนขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ 

ไมพึงปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมถึงตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนใน

การปฏิบัติงานหรือไม หากมีจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด   

        2.2 บริษัท ฯ ตอตานและไมสนับสนุนการทุจริตคอรรัปช่ัน การเรียก 

การรับของขวัญ หรือประโยชนใด ๆ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม อันอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ 

หากพบการกระทำดังกลาว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ 

จะตองถูกลงโทษตามระเบียบขอบังคับของบริษัท 

     3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

       3.1 สงเสริมการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ

ตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเปนมาตรฐานสากล ใหครอบคลุมทุกแผนก

ท่ัวท้ังกิจการ ไมวาจะเปน พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบขาง กำหนดใหมี

ชองทางรองเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อยางเหมาะสม

       3.2 สิทธิผูปวย โรงพยาบาลไดปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของ

ผูปวย ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือท้ังในดานรางกาย 

จิตใจ ตลอดจนการไดรับรูขอมูลตางๆ ฉะนั้นผูปวยจึงเปนบุคคลสำคัญที่

จะตองไดรับการพิทักษสิทธิ เพ่ือใหความสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับ

ผูปวย ตั้งอยูบนพื้นฐานเขาใจอันดีและเปนที่ไววางใจซึ่งกันและกัน

     4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

       4.1 เคารพสิทธิในการทำงาน การไมเลือกปฏิบัติ การไมใชวิธีบังคับ

ขูเข็ญลงโทษ การไมใชแรงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการ

รวมกลุมสมาคมเจรจาตอรองตามกฎหมาย

       4.2 การใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทำงาน

ของลูกจาง การจายคาจางและคาตอบแทน วันเวลาทำงาน การหยุด

พักผอน วันหยุด การลงโทษ การจัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การ

ใหหลักประกันตางๆ

       4.3 ใหความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน สง

เสริมและรักษามาตรฐานความเปนอยูที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

        5.1 ผูรับบริการไดรับการดูแลสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง การดูแลสุขภาพ

และสุขอนามัย การกำหนดราคาสินคาและบริการอยางสมเหตุสมผล 

ไมทำใหเกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ 

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
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 ไมโฆษณาเกินจริง หรือละไวไมกลาวถึงขอมูลอันสำคัญ ฉลากสินคามี

ขอมูลถูกตองครบถวน วิธีใช คำเตือน ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจ

เกิดจากการใชผิดวิธี รวมถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑหลังใชงาน

        5.2 การผลิตสินคาและบริการที่ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอ

สุขภาพของผูบริโภค

        5.3 ขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับและจะไมนำมา

ถูกเปดเผย เวนแตกฎหมายกำหนด หรือไดรับความยินยอมจากผูรับ

บริการโดยตรง

        5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคาทั้งกอนและหลัง

การขาย การคืนสินคาในระยะเวลาที่กำหนด การรับประกันสินคา การ

เรียกคืนสินคาหรือหยุดใหบริการสินคาท่ีไมปลอดภัยหรือมีปญหา รวมท้ัง

การชดเชยความเสียหาย มีการทบทวนและปรับปรุงการรับขอรองเรียน

อยางสม่ำเสมอ การรับฟงความคิดเห็นผูบริโภค การใหความชวยเหลือ

และบริการหลังการขาย

        5.5 การพัฒนาสินคาและบริการของกิจการใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม สินคาและบริการกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ สังคม

และสิ่งแวดลอม การออกแบบผลิตภัณฑใชงานงาย มีคุณภาพ ราคา

สมเหตุสมผล 

        5.6 การใหความรูและขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาและบริการ

      6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

        6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไมใหเกิดมลภาวะในโรงพยาบาล

และชุมชน 

       6.2 การใชทรัพยากรและ การควบคุมการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม    

     7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

        7.1 สรางการมีสวนรวมของชุมชน โดยจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย

มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

        7.2 สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมระหวางโรงพยาบาลและชุมชน

ในดานการศึกษา

        7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการปองกันโรคภัย และการ

สงเสริมสุขภาพในชุมชน

        7.4 การสรางความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางคนในชุมชนและ

โรงพยาบาล

     8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม 

     การสนับสนุนกิจกรรมที่มีการสรางสรรคเชิงบวก เพื่อสรางประสิทธิ-

ภาพและประสิทธิผล เนนการใชประโยชนจากความคิดใหมๆ ดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม พัฒนาความคิด ความรูใหม ที่ตางไปจากเดิม อาจ

ครอบคลุมดานใดดานหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม

โดยนวัตกรรมมีเปาหมายเพื่อสรางประโยชนใหแกกิจการ หรือกอเกิด 

ประโยชนแกสังคมในวงกวาง และสงผลกระทบที่ดีตอผูมีสวนไดเสีย 

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯไมมีขอพิพาททางกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม หรือมีผลกระทบดานลบตอ

ส่ิงแวดลอม หรือไมเปนไปตามหลักการ 8 ขอ ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียหาย

ตอบริษัทฯและบริษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

     โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย

     1. โครงการ Happy Workplace หรือองคกรแหงความสุข 8 ประการ 

บริษัทฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความสุขในดานตางๆใหแก

พนักงาน 8 ดาน คือ 

     • ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอวน Happy Body ทางชมรมท่ีมุงเนน

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ภายใตโครงการ “วิชัยเวชสุขภาพดี หางไกลโรคอวน” 

โดยรอยละ 95 ของผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับการอบรม ใหมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพของตนเอง และรอยละ 80 ของผูเขารวม

กิจกรรมที่ไดรับการอบรมแลว มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง

เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดผลจากการประเมินความรูและผลการตรวจสุขภาพ

ของผูเขารวมโครงการ

  • ชมรมรูจักคิด รูจักใช Happy Money ทางชมรมจะเนนการบริหาร

เงินใหเกิดความสุข  โดยจะมีการจัดกิจกรรมใหความรูเกี ่ยวกับการ

บริหารเงิน มีการอบรมผูเขารวมกิจกรรมปละ 2 ครั้ง

     • ชมรมถักรอยดวยใจใหผอนคลาย  Happy Relax  ชมรมที่เนน

ความสุขกับการรูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ  อาทิเชนสอนการประดิษฐ

กำไรขอมูล  แหวน  และพวงกุญแจตางๆ โดยมีการสอนงานประดิษฐ 

3 เดือนตอ 1 ครั้ง  จัดสอนทุกวันศุกรสุดทายในเดือนที่ครบกำหนดสอน 

     • ชมรมเปดโลกความรูกับ  Happy brain ชมรมเพิ่มพูนการศึกษา

หาความรูจากแหลงตางๆ  เพื่อพัฒนาตนเอง  โดยมีการจัด  blogs ให

ความรูและมีการแลกเปล่ียนความรูตางๆของพนักงานผาน blogs ความรู

     • ชมรมรวมกันทำบุญ จิตใจเบิกบาน  Happy Soul  ชมรมธรรมะ 

มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มีส่ิงยึดเหน่ียวในจิตใจ โดยจะมีการตักบาตร

เดือนละ 1  ครั้งในทุกวันศุกรแรกของเดือน  และมีการแจกหนังสือ

สวดมนต 6 เดือนตอ 1 ครั้ง

     • ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society ชมรมที่เนน

ใสใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟอและมีการสรางสาธารณะประโยชน โครงการ

กิจกรรมจิตอาสา  อาทิเชน การเดินทางไปทำบุญ 9 วัด  โดยการเชิญ

ครอบครัวพนักงานรวมทำบุญ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  เดินทางไปชวย

บริจาคสิ่งของในถิ่นทุรกันดาร  และทำบุญวันเกิดไปเยี่ยมใหกำลังใจ

ผูสูงอายุที่ศูนยดูแลผูสูงอายุ และปลูกตนไมลดโลกรอน
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     • ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family กิจกรรมเพิ่มความสุขใน

ครอบครัว  จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภาพจิตแจมใส โดยเชิญครอบครัว

พนักงานมารวมทำกิจกรรมออกหนวยชวยเหลือเด็กกำพรา ผูดอยโอกาส 

คนชรา เชนบริจาคเงินชวยเหลือ  เสื้อผา  เลี้ยงอาหาร  และมีการจัด

ประกวดภาพถายครอบครัว ปละ 2 ครั้ง

     โดยพนักงานเลือกเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ  หรือสมัคร

เขาทุกชมรม ตัวอยางผลงานท่ีนาภาคภูมิใจสำหรับชมรม Happy Body 

พนักงานสามารถลดน้ำหนักไดถึง 18 ราย  โดยคาดัชนีมวลกาย (BMI) 

จากเกินมาตราฐานมากมาเปนไดมาตราฐาน โดยมีการประกวดและ

มอบรางวัลแกผูชนะ

     2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนลรวมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน 

เรารักตับ เพ่ือใหบริการคาเอ็นไซนตับฟรีใหกับประชาชนท่ัวไป พรอมให

ความรูในการดูแลสุขภาพเพื่อหางไกลโรคตับ ผูมารับบริการป 2558 

จำนวน 270 ราย

     3. จัดกิจกรรมเน่ืองในวันไตโลก ภายใตช่ือโครงการ “รักไต...ใสใจแตเน่ินๆ” 

เพื่อใหบริการตรวจคัดกรองโรคไต เพื่อเปนการรณรงคการดูแลสุขภาพ

ใหหางไกลจากโรคไต โดยมีผูมารับบริการ จำนวน 192 ราย

     4. จัดกิจกรรมตรวจคัดครองกรองเบาหวานใหประชาชนทั่วไปและ

กิจกรรมใหความรูและใหคำปรึกษาภายใตช่ือโครงการ “เบาหวาน เบายา 

เบาใจ” เพื่อใหประชาชนไดตระหนักในการดูแลสุขภาพและปองกันโรค

เบาหวานผูรับบริการป 2558 จำนวน 165 ราย

       5. จัดทำโครงการ “อาหารสะอาด รสชาดอรอย” (Clean Food 

Good Taste) ในสถานประกอบการ มีบริษัทเขารวมโครงการ 3 บริษัท 

และสามารถผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพ Clean Food Good Taste 

ทั้ง 3 บริษัท

     6. จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผูประกันตนหญิง ในสถานประกอบการ 

21 บริษัท จำนวน 2,000 คน

     7. จัดชมรม VICHAIVEJ AEROBIC CLUB เปดดำเนินการตั้งแต 

พ.ศ. 2549 ปจจุบันมีสมาชิก 172 คน เพื่อสงเสริมการออกกำลังกายแก

ประชาชนในชุมชนออมนอย  ออมใหญ  สามพราน  ใหมีสุขภาพที่ดี 

ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 17.30 – 18.30 น.

     8. จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถาน

ประกอบการเปนประจำทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยในป พ.ศ. 2558 

จัดอบรม 7 โรงเรียน ผูเขาอบรม 3,650 คน ในสถานประกอบการ 38 แหง

ผูเขาอบรม 26,900 คน

     9. กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ 

โดยจัดนิทรรศการ ใหคำปรึกษาปญหาสุขภาพ พรอมเกมสสุขภาพ 

จำนวนทั้งสิ้น 19 บริษัท ในป 2558
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     10. จัดใหมีการสงเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน

และภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะโภชนาการสมวัย เด็กไทย

แข็งแรง” จำนวน 2 โรงเรียน มีนักเรียนเขาอบรมจำนวน 75 คน 

     11. รวมสงเสริมสุขภาพฟนในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพ

ชองปากและเคลือบฟลูออไรดโดยมีโรงเรียนตอบรับเขารวมจำนวน 

4 โรงเรียน และมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมจำนวน 2,700 คน

     12. เปดโครงการ "GPS บอกพิกัด...มัดใจผูใชบริการ" เพ่ือการชวยเหลือ

ผูปวยฉุกเฉินท่ีบาน ไดรวดเร็วท่ีสุด และไดรับการดูแลจากทีมรักษาไดทันการ 

และอำนวยความสะดวกใหผูเจ็บปวย ดวยรถบริการฉุกเฉินท่ีพรอมชวยเหลือ

ทุกชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง

     13. จัดกิจกรรมและตรวจสุชภาพใหผูสูงอายุ ในโครงการผูสูงวัยใสใจ

คุณภาพรวมกับเทศบาลตำบลออมใหญ โดยใหคำปรึกษาดานสุขภาพ

และตรวจสุขภาพเบื้องตน จำนวน 2,000 คน

     14. รวมจัดหนวยสุขภาพเวชศาสตรการกีฬา ตรวจสมรรถภาพรางกาย 

ในงาน ภ.ป.ร.สามพราน มินิ-ฮาลฟมาราธอน คร้ังท่ี 15 ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     15. จัดกิจกรรมการ Roadshow สุขภาพดี ใหกับหนวยงานตางๆ 

อาทิเชน สถานีโทรทัศนชอง 7 

     16. จัดกิจกรรมการ Quality Safety Healthy โดยจัดกิจกรรม

สันทนาการ ใหความรูเรื ่องโภชนาการ และใหความรูเรื ่องการตรวจ

คลำเตานมเพื่อคนหามะเร็งเตานมดวยตัวเอง ใหกับหนวยงานตางๆ 

อาทิเชน บริษัท บีทาเกน จำกัด

     

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม

     1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม เปดบริการ

ศูนยหัวใจ เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 โดยไดรับอนุญาต จากกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

     2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดรับประกาศ

นียบัตรผานการรับรอง “ความปลอดภัยดานอาหาร” (FOOD SAFETY) 

โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข 

     3. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดรับประกาศ

นียบัตรสวมสะอาด ไดมาตรฐาน ประจำป 2558 จากสำนักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ประกวดสุดยอดสวมแหงป” 

     4. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม รวมกับ 

สถานีตำรวจนครบาลหนองคางพลูและสถานีดับเพลิงหนองแขม รวมกัน

ฝกซอม “การดับแพลิงข้ันตนและการอพยพหนีไฟ ป 2558” กรณีเกิดเหตุ

การณยามวิกาลผานการฝกซอม 

     5. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ไดรับเกียรติบัตร

วาเปนองคกรที่มีมาตรฐานองคกรดานความปลอดภัยทางถนน ประเมิน

โดยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด 

     6. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม รวมกับสถานี

ตำรวจนครบาลหนองแขม จัดโครงการ “จราจรกูชีพ” โดยจัดอบรม

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

     7. ใหความรูกับนักศึกษาพรอมหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการ

ตรวจสุขภาพ และฝงเข็ม เน่ืองในวันปจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

     8. ต้ังบูธใหบริการตรวจสุขภาพ คัดกรองเบาหวาน ตรวจหาเช้ือไวรัส

ตับอักเสบ บี ใหกับคูรักที่มาจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก

     9. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องไขหวัดใหญ ใหความรูเรื่องการ

ปองกันไขหวัดใหญกับผูประกอบการรานคาหางเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

     10. รวมงานแถลงขาวคอนเสิรตเสบียงบุญ ออต คีรีบูน และ

ประชาสัมพันธเชิญชวนตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ นำรายไดโดยไมหัก

คาใชจายรวมทำบุญ
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     5. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม 

“สัปดาหวันหัวใจโลก” ประจำป 2558 โดยในงานมีกิจกรรมเตนแอโรบิก

เพื่อใหหัวใจแข็งแรง 

     6. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร ไดออกหนวย

ใหบริการอนามัยโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แบงเปนโรงเรียนจำนวน 

3 แหง (ไดแก โรงเรียนวัดคลองครุ, โรงเรียนบานทาทราย และโรงเรียน

อนุสรณศุภมาศ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แหง (ไดแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานคลองครุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาทราย และโรงเรียน

อนุบาลตนกลา) 

     

  

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร

     1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม 

CSR รวมกับ บริษัทไทยยูเนี ่ยน กรุ ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ภายใตโครงการสงเสริม

สุขภาพอนามัยแมและเด็กในสถานประกอบการและชุมชน ในชวงเดือน

มีนาคม - ธันวาคม 2558 

     2. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครจัดกิจกรรม

ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)รวมกับองคการบริหารสวนตำบลทาทราย

ในการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนตำบลทาทราย ในวันศุกรที ่ 

4 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชุมชนมหาชัยวิลลา หมูที่ 7 

ตำบลทาทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

    3. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

รวมกับแผนกกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมเย่ียมบานผูพิการจำนวน 81 คน 

และมอบรถเข็นใหกับผู พิการดานการเคลื ่อนไหว จำนวน14 คัน

     4. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

รวมกับฝายการพยาบาล เยี ่ยมบานผู ปวยโรคเรื ้องรัง (เบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง) เพื่อติดตามผูปวยและบุคคลในครอบครัว ชุมชน

และสิ่งแวดลอมวามีผลหรืออิทธิพลตอการดำรงชีวิตของผูปวย ทั้งดาน

อาหาร มองเรื ่องกายภาพของบานเรือนการประเมินเรื ่องการใชยา

ท้ังจากรพ./อนามัย/ทองท่ี วาเหมาะสม ถูกตองหรือไมมีภาวะแทรกซอน

หรือผลขางเคียงของยาหรือไม การใชยาสม่ำเสมอหรือไม ยามีเพียงพอ

จนถึงวันนัดหรือเปลา  

  7. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาคร รวมกับ

ชุมชนตำบลทาทรายจัดพิธีรดน้ำขอพรผูสูงอายุ ประจำป 2558 โดยมี

วัตถุประสงคของการจัดงานคือเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหมีสุขภาพ

ท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ อีกท้ังยังสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยใหสืบไป

     8. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล สมุทรสาครจัด จัด

กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจำป 2558 

โดยในงานมีกิจกรรมกลุมสัมพันธ โดย ทีมสงเสริมสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ 

สมุทรสาคร และการอบรมใหความรู การตรวจสุขภาพรางกายเบื้องตน/

โรคติดตอท่ีมักพบบอยในเด็กวัยเรียน/ทันตสาธารณสุข/สุขบัญญัติในการ

ดูแลตนเองธงโภชนาการและความรูเรื่องโรคเอดส

    9. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

รวมกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตนเชน ตรวจคัดกรองเบาหวาน 

/ความดันโลหิตสูง/ตรวจคัดกรองสายตา/ตรวจคัดกรองโรคซึมเศรา/

ตรวจคัดกรองโรคขอเขาเสื่อมและการชวยเหลือตนเอง รวมทั้งใหคำ

ความรูคำแนะนำและคำปรึกษาในผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุทาทรายทอง 

    10. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

รวมกับ อสม. ตำบลทาทรายไดจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองตน 

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ใหกับคนในชุมชนตำบลทาทราย รวมท้ัง

ใหคำความรูคำแนะนำและคำปรึกษา

     11. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครรวมกับ 

อสม. ตำบลทาทรายจัดบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิง

อายุ 30 - 60 ป และมะเร็งเตานม หญิงอายุ 35-70 ป รวมทั้งใหคำ

ความรูคำแนะนำและคำปรึกษาในชุมชนและสถานประกอบการท้ังคนไทย

และตางดาวประจำป 2558 

     12. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครจัด

กิจกรรมรวมกับบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตรวจ

โคลิฟอรมในน้ำและอาหารในสถานประกอบการและชุมชนรานอาหาร

และแผงลอยรวมท้ังใหคำความรูคำแนะนำและคำปรึกษาในการประกอบ

อาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ป 2558  



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

66

การรักษาความลับ การเก็บขอมูล การใชขอมูลภายใน
      ขอมูลใดท่ีเปนความลับของบริษัทฯ บุคลากรผูเก่ียวของจะตองดูแล

รักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด เพราะ หากถูกเผยแพรสูสาธาณชน

หรือบริษัทคูแขง จะเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ อยางรายแรง

     แนวทางปฎิบัติ

     • ผูบริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหนาที่นำขอมูลซึ่งเปน

ความลับของบริษัทฯ ไปใช ดำเนินงานตาง ๆ ตองระมัดระวัง และ

เก็บรักษาเปนอยางดี

     • บุคลากรของบริษัทฯ ตองรักษาและปกปดขอมูลของบริษัทฯ 

หรือขอมูลของลูกคาซึ่งเปนความลับ แกผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแต

เปนขอบังคับทางกฏหมาย เพื่อวัตถุประสงคทางคดีความ หรือไดรับ

ความเห็นชอบจากผูมีอำนาจ และลงนามอนุมัติเปนลายลักษณอักษร

    

แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับ

การคอรรัปชั่น
     บริษัทฯ ใหความสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยบริษัทฯ 

ไดสอดแทรกเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไวในนโยบายตางๆ 

เชน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบของสังคม 

และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท และลงสูการปฏิบัติ โดยการอบรมและทดสอบเพ่ือสราง

การรับรูใหกับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับและสำหรับพนักงานและ

ผูบริหารที่เขาใหม ผานทางการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อใหนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่นคงอยูอยางตอเนื่อง บริษัทฯ กำหนดใหอยูในแผน

การฝกอบรมประจำปของพนักงานและผูบริหาร รวมถึงการจัดทำเปน

สื่อการสอนไวในองคความรูรวมของบริษัท เพื่อใหพนักงานสามารถเขา

ไปศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเอง

     13. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม

สัปดาหความปลอดภัยรวมกับสถานประกอบการ อาทิเชน บริษัท อาซีฟา จำกัด/ 

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท พัทยาฟูด จำกัด ฯลฯ ภายในงาน

มีกิจกรรมตอบคำถามดานสุขภาพเพ่ือชิงของรางวัลและการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเกมสใหผูเขารวมงานเลนมากมาย 

กิจกรรมจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

     14. แผนกสงเสริมสุขภาพฯ รวมกับแผนกทันตกรรมโรงพยาบาล

วิชัยเวช ฯ สมุทรสาครจัดกิจกรรมปองกันโรคฟนผุในเด็กอายุ 9 -18 -

40 – 42 เดือน ดวยการทาฟลูออไรดวานิชโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและ

เจาหนาท่ีทันตสาธารณสุขใหกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง 

และใหความรูกับครูผูดูแลเด็กใหตระหนักถึงโรคฟนผุและรณรงคเร่ืองการ

แปรงฟนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง

    

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
     เพื่อใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดมุงมั่น และใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจโดยชอบธรรม

ดวยกฎหมาย รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติแก

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับไดยึดถือเปนแนวทางท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการ

พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

     บริษัทฯ ยังไมไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯคาดวา จะเขารวมแสดงเจตนารมณ

เขารวมกับโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต ในป 2559 เพื่อรวมใหสัตยาบรรณเพื่อรับทราบขอตกลงตาม

คำประกาศเจตนารมณของแนวรวมดังกลาวในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

     ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมและถูกตอง บริษัทฯ 

ไดกำหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

การมีสวนไดเสีย และผลประโยชนขัดกัน
     บุคลากรของบริษัทฯ ไมพึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมี

สวนไดเสีย หรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานหรือไม 

     แนวทางปฎิบัติ

     • บุคลากรของบริษัทฯ จะตองไมดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ที่

กอใหเกิดความขัดแยงกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

     • บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมรับงานภายนอกที่เปนการแขงขันกับ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกอใหเกิดผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทฯ 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบริหารของบริษัทฯ

     • บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชอำนาจหนาที่ หรือกระทำการใดๆ 

เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

     • คณะกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ ตองพิจารณาความขัดแยง

ตางๆ ที่สงผลเสียตอบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย โปรงใส มีเหตุผล และ

เปนอิสระ โดยคำนึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ

     • หากสงสัยหรือพบวาการดำเนินการของบุคคลใกลชิด มีผลประโยชน

ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัทฯ ผูเกี่ยวของตองเปดเผยรายการตอง

สงสัยดังกลาวทุกครั้ง
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     • หากพบวาบริษัทฯ หรือคูคา และ/หรือเจาหนี้ ไมปฏิบัติตาม

สัญญาหรือขอตกลงที่กำหนด ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

ใหยุติการดำเนินงาน และรายงานตอผูบังคับบัญชา เพื่อหาแนวทาง

แกไขตอไป

     

การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
     ในการดำเนินธุรกิจ คูแขงทางการคาคือปจจัยหนึ่งที่ทำใหธุรกิจเกิด

การแขงขันระหวางกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณี

อาจะตองมีความรวมมือระหวางกันในการทำกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด 

ดังนั้น เพื่อใหธุรกิจดำเนินตอไปดวยดีในภาวะการแขงขันนั้น จะตอง

คำนึงถึงความชอบธรรมเปนหลัก ไมบิดเบือนขอมูล ใสราย หรือใชวิธีอ่ืน

ใดที่ไมถูกตองตามกฎกติกา

     แนวทางปฎิบัติ

     • บริษัทฯ ตองดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

ชอบธรรม สุจริต และโปรงใส

     • ไมใสราย ทำลายชื่อเสียง ของบริษัทคูแขงดวยขอมูลที่บิดเบือน

ความจริง

     • ใหการสนับสนุนรวมมือกับบริษัทคูแขงทางการคา เพื่อประโยชน

ตอผูบริโภค หรือสังคมสวนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
     บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือเปนหลักในการ

ดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แกบุคลากร และเพื่อใหการควบคุมภายใน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการกำหนดใหมีการสอบทานของระบบ

ควบคุมภายในโดยผูทำหนาท่ีตรวจสอบภายใน เพ่ือรับผิดชอบแผนปฏิบัติ

งานใหบรรลุเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ และ

เปนระเบียบเรียบรอย โดยผูตรวจสอบสามารถสรางความเชื่อมั่นและให

คำปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระ 

     แนวทางปฎิบัติ

     • ผูตรวจสอบภายใน ตองมีความซื่อสัตย โปรงใส เที่ยงธรรม รักษา

ขอมูลที่เปนความลับไดดี

     • ผูตรวจสอบภายใน ตองไมมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีขัดตอผลประโยชน

ของบริษัทฯ 

     • ผูตรวจสอบภายใน ตองไมใชขอมูลท่ีไดมาเพ่ือผลประโยชนสวนตน 

หรือเพื่อกิจการใดที่ขัดตอกฎหมายกำหนด

     • การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตองยึดหลักมาตรฐานสากลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติตอพนักงาน
     พนักงานถือเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนในสวน

งานใด ฝายใดก็ตาม บริษัทฯ ตองมีสวนในการสงเสริมและสนับสนุน และ

จูงใจใหพนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถ โดยไดกำหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและสรางความเช่ือม่ันใหกับพนักงานทุกระดับช้ัน 

     

     • หามบุคลากรของบริษัทฯ นำขอมูลของบริษัทฯ ไปใชแสวงหา

ผลประโยชนโดยทางมิชอบ เพื่อประโยชนของตนเอง ทำใหสงผลเสีย

ตอบริษัทฯ 

     • บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาขอมูลทั้งที่เปนเอกสารและ

ขอมูลอิเลกทรอนิกส ไวตามท่ีบริษัทฯ กำหนด หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

เน่ืองจากเอกสารบางประเภทตองมีการเก็บรักษาตามท่ีกฏหมายกำหนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้
     บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเปนกระบวนการ

ในการกำหนดคาใชจายและคุณภาพสินคาและบริการที่จะนำมาใช

ในการดำเนินงานตาง ๆ โดยคำนึงถึงความซื ่อสัตย โปรงใส และ

ผลประโยชนรวมกันกับคู คา และ/หรือเจาหนี ้ ตามกฎหมายหรือ

ขอกำหนดอยางเครงครัด

     แนวทางปฎิบัติ

     • ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตตอคูคา และ/

หรือเจาหนี้

     • ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงของสัญญาตาง ๆ ที่มีตอเจาหนี้ อยาง

เครงครัด โปรงใส โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขการค้ำประกัน การบริหาร

เงินทุน และกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไมใชวิธีการทุจริต หรือปกปดขอมูล

ขอเท็จจริงที่อาจทำใหเจาหนี้ไดรับความเสียหาย

     • บุคลากรของบริษัทฯ ที่ตองการจัดซื้อ จัดหา สินคาและบริการ 

ตองคำนึงถึงความคุมคา ราคาและคุณภาพเปนหลัก และปฏิบัติตาม

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจาง และปฏิบัติ

ตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ ที่ใหการสนับสนุนอยางเสมอภาค โดยไมกอ

ใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ

     • ผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับคูคา และ/หรือเจาหน้ี ควรเก็บเอกสาร สัญญา 

หรือขอตกลงตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน เผื่อเกิดกรณีขัดแยงกับคูคา และ/

หรือเจาหนี้ ภายหลัง
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แนวทางปฎิบัติ

     • จัดใหมีการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน

     • การแตงต้ังโยกยาย การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำ

ดวยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความ

สามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

     • ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน 

โดยใหโอกาสพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ

     • รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยาง

เทาเทียมกัน

     • ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความ

เปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

     • จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทำงาน ใหมีความปลอดภัย

ตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ

     • บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงานหรืออาจคุกคาม 

และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน

      • ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน

อยางเครงครัด

     • สรางความเขาใจใหพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่ง

พนักงานสามารถปฏิบัติไดเพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีอยูในกรอบของ 

จรรยาบรรณอยางทั่วถึง

     • เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเบาะแสการทุจริตหรือการทำ

ผิดกฎหมายของ ฝายบริหารหรือบริษัทตอคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน
     พนักงานของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย ทุกคนมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ในการใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสรางความ

เช่ือม่ันใหแกผูรับบริการ ผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน

     แนวทางปฎิบัติ

     • ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับบริษัทฯ ลูกคา 

และเพื่อนรวมงาน รวมถึงการชวยสงเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ

     • ชวยกันดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ มิใหสูญหาย เสียหาย และ

ใชดวยความระมัดระวัง ไมนำไปใชเพื่อ ประโยชนสวนตน

     • ทำการแจงขาว หรือเหตุอื่นใดที่อาจเปนผลเสีย หรือผลรายตอ

บริษัทฯ ใหผูบังคับบัญชาทราบทันที

     • หามมิใหเปดเผยขอมูลความรู ขาวสารทางการคา ใหแกบุคคลอื่น 

เวนแตไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ

     • หามมิใหทำลาย ทำใหเสียหาย ทำใหเส่ือมคา ซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

และอุปกรณทรัพยสินของบริษัทฯ

     

     • หามมิใหนำอุปกรณ หรือทรัพยสินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใชนอก

บริเวณบริษัทฯ

     • หามวิพากษ วิจารณ นโยบาย คำสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ใน

ลักษณะท่ีอาจเกิดความเสียหาย แตตอง สงเสริม นโยบายของบริษัทฯ

     • หามกระทำการใดๆ อันเปนเท็จ ปลอมแปลง แกไข หรือใหหลักฐาน

เท็จตอบริษัทฯ เพื่อประโยชนแกตนเอง

     • หามกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี

ระหวางพนักงาน

     • หามมิใหชักชวน ชักจูงเพ่ือนรวมงาน ใหกระทำการเสียหาย หยาบโลน 

ลามก อนาจาร หรือสอไปในทางการคาประเวณี

     • หามกระทำการใหราย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ ลูกคา และ

ผูบริหารระดับสูง

     • ไมเสนอ โนมนาว ชักชวน ใหลูกคาใชบริการ ที่บริษัทฯ ไมมีสวน

เกี่ยวของทางธุรกิจ

     • หามทำใหลูกคารูสึกอับอาย

     • หามมิใหกระทำการดูหมิ่น แสดงกิริยากาวราว ลวงเกินผูอื่น

     • หามทำผิดกฎหมาย ซ่ึงมีโทษอาญา ตอบริษัทฯ ลูกคา และบุคคลอ่ืน

     • หามมิใหใชทรัพยสิน หรือสถานที่ ที่บริษัทฯ จัดไวสำหรับลูกคา

     • หามมิใหเก็บรักษาทรัพยสินใดๆ ที่มีผูหลงลืมไวในบริเวณบริษัทฯ

     • หามมิใหเรียกรับเงิน ทรัพยสิน จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนของ

ตนเอง

     • หามมิใหกระทำการใดๆ ที่ทำใหเขาใจไดวาตองการจะขอเงิน

รางวัล(ทิป) จากลูกคา

ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม
     บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมและชุมชน 

เสมือนเปนภารกิจหลักที่จะสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่เปน

ประโยชน โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม รวม

ทั้งสนับสนุนดานการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เปนสาธารณะ

แนวทางปฎิบัติ

     • บริษัทฯ พึงมีสวนสรางสรรคหรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ

สาธารณประโยชนในการพัฒนาและบริการสังคม รวมถึงสงเสริมกิจกรรม

ทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

     • บริษัทฯ ตองมีสวนในการรับผิดชอบเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อให

การใชทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชนสูงสุด และสงผลกระทบนอยท่ีสุด

     • บริษัทฯ มีสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน ลดการใช

พลังงาน และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอชนรุนหลัง

     • ปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ใหแกบุคลากรทุกระดับอยางและตอเนื่อง
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     การรับ การใหของขวัญ หรือประโยชนใด ๆ
     การใหและรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสม 

อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี และอาจทำใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน 

บริษัทฯ จึงไมสนับสนุนกับการกระทำดังกลาว 

     แนวทางปฏิบัติ

     • พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให การยอมรับหรือประโยชนอื่นใดจาก

ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ

     • พนักงานอาจรับหรือใหของขวัญไดตามจารีตประเพณี โดยการรับ

ของขวัญนั้นจะตองไมสงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ หรือมีเจตนา

แอบแฝง และของขวัญนั้นใหเปนของสวนกลาง

     • หากไดรับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสตาง ๆ ที่มีมูลคาพอ

สมควร จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใหรายงานผูบังคับบัญชา

ตามลำดับชั้น

     การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ในการทำงาน

     บริษัทฯ ใสใจและมุงมั่นที่จะใหพนักงานและชุมชนแวดลอม มีความ

ปลอดภัยในดานตางๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดลอมที่ดี จึงกำหนด

แนวทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

    แนวทางการปฏิบัติ

     • บริษัทฯ กำหนดแนวทางปองกันอุบัติเหตุ และเจ็บปวยจากการ

ทำงานอยางจริงจังใหแกพนักงานทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงตางๆ 

ที่สงผลตอการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

     • บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในเรื่องความปลอดภัย

อยางเครงครัด 

     • บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน เพ่ือความรูความเขาใจเร่ือง

ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

รวมถึงการซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเปนประจำ
การปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค
     ลูกคาและผูบริโภค ซึ่งเปนผูซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ ของธุรกิจ 

ทำใหธุรกิจมีรายได ตลอดจนมีกำไร สามารถทำใหธุรกิจดำรงอยูไดอยาง

ยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงตองมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสรางความ

พึงพอใจในทุกดานใหแกลูกคาและผูบริโภค 

     แนวทางการปฏิบัติ

     • บริษัทฯ ตองปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภคดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เปนธรรม และปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน 

     • บริษัทฯ มุงพัฒนาสินคาและการบริการตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เพื่อ

สนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและผูบริโภค

อยางตอเนื่อง

     • บริษัทฯ ตองเปดเผยและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับคุณภาพของสินคา

และบริการอยางถูกตองครบถวน ไมบิดเบือน โดยคำนึงถึงผลประโยชน

ของลูกคาเปนสำคัญ

     • บริษัท ฯ ตองใหความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใชสินคา

และบริการตอลูกคาและผูบริโภค อยางเครงครัด และยินดีรับผิดชอบ

กรณีสินคาหรือบริการมีปญหาจากบริษัทฯ เอง

     • บริษัทฯ ตองจัดใหมีการอบรมพนักงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ

ในเรื่องการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยตอกลุมลูกคา และผูบริโภค 

อยางตอเนื่อง

     • บริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนจากลูกคาและผูบริโภค

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเรื่องรองเรียน ไดรับการตอบสนองผลอยาง

รวดเร็ว 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน
     บริษัทฯ จัดใหมีแผนกตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและ

ใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบประจำปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและขอเสนอแนะตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ

     แผนกตรวจสอบภายในรวมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ

ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น

อยางตอเนื่อง เพื่อใหการนำมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น

ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ตลอดจน ติดตาม ทบทวนและปรับปรุง

อยางสม่ำเสมอ

     ในกรณีที่มีเหตุการณสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวาขอมูลจากการ

ตรวจสอบ หรือขอรองเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเชื่อวามีรายการ 

หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน 

และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝาฝน การกระทำผิด

กฏหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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     คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารตระหนักวา ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกลสำคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลด

ความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว

 

     คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสมและประสิทธผล

ของระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารของบริษัทจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยง

ในการทำธุรกิจ  สามารถชวยปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใชโดยบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่  ชวยใหบุคลากรของบริษัท

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  และชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากร

ในหนวยงานรวมทั้งให ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

 

     คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณา

รวมกับผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ  ซึ่งในปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดง

ความเห็นและใหคำแนะนำตอฝายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ จากการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

 ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจำป 2558 ไดใหความเห็นวาในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดับที่นาพอใจ ไมพบ

ขอบกพรองที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในงบการเงิน

 

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในเปนประจำทุกป ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยแบบ

ประเมินนี้ไดจัดทำตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ซึ่งมีองคประกอบ

หลักของระบบการควบคุมภายใน 5 สวน ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบติดตามและประเมินผล 

     คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและ เหมาะสมทั้ง 5 สวน

     - ไมมี -

      บริษัทไดแตงตั้งใหนางสาววรรณา มหาพงษ ใหดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานผูตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดย

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ รวมถึงเปนผูมีปรสบการณและความเขาใจในดานการ

ตรวจสอบภายใน จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ

     ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอนโยกยายผูดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตองผานการพิจารณา

การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีแตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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        รายการระหวางกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) กับบริษัทยอยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวของกันไดเปดเผยไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ขอที่ 6 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวของกัน ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑ

ตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสรุปไดดังนี้

   1. ลักษณะความสัมพันธ
                     บริษัทยอย                                        ลักษณะความสัมพันธ

          บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จำกัด                         ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

          บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด                             ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

          บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด              ผูบริหารรวมกัน

   2. นโยบายการกำหนดราคา
           2.1 รายไดคารักษาพยาบาล และคารักษาพยาบาลจาย กำหนดราคาตามการใหบริการลูกคาทั่วไปหักสวนลด

           2.2 รายไดคาบริการ และคาบริการจาย กำหนดราคาตามการใหบริการลูกคาทั่วไป

           2.3 คาเชารับ และคาเชาจาย ราคาตามที่ระบุในสัญญาเชา

           2.4 คาที่ปรึกษา ราคาตามที่ระบุในสัญญา

    3. บุคคลที่เกี่ยวของโดยเปนกรรมการและผูบริหารรวม ไดแก
             1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงควรรณ

             2. ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงควรรณ

             3. นพ. พงษศักดิ์ วัฒนา

             4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา

             5. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ

             6. นาย พฤทธิ์ โรจนมหามงคล

รายการระหวางกัน
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

     

งบการเงินรวม 2558 2557

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุนรวม

งบกำไรขาดทุน (หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการบริการ

รายไดรวม

กำไรสุทธิ

ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ

จำนวนหุนสามัญที่ออก (ลานหุน)

มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราการเติบโต (รอยละ)

อัตราการเติบโตของรายไดจากการบริการ

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ

ความสามารถในการทำกำไร (รอยละ)

อัตรากำไรขั้นตน

อัตรา EBITDA

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทน (รอยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

ภาระหนี้และความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เทา)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

1,445.56

535.68

909.88

1,344.34

1,368.71

101.64

570.67

1.59

0.18

7.80

6.54

24.73

15.30

7.43

9.76

11.75

1.10

51.27

9.82

0.59

19.30

1,296.15

476.45

819.70

1,247.10

1,276.41

95.40

570.67

1.43

0.17

12.69

54.77

24.74

16.13

7.47

10.46

11.84

1.18

45.30

9.44

0.58

16.63



     

รายการ 2558 2557 เปลี่ยนแปลง รอยละ

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 

รายไดอื่น 

รวมรายได 

ตนทุนกิจการโรงพยาบาล 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร 

รวมคาใชจาย 

กำไรกอนคาใชจายทางการเงิน

  และคาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายทางการเงิน 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินได 

กำไรสุทธิ 

การแบงปนกำไร 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี 

  อำนาจควบคุมของบริษัทยอย 

1,344.34

24.37

1,368.71

1,011.88

39.25

183.82

1,234.95

133.76

6.93

126.83

25.19

101.64

101.49

0.15

1,247.10

29.31

1,276.41

938.59

37.90

173.38

1,149.87

126.54

7.61

118.93

23.53

95.40

94.40

1.00

97.24

(4.94)

92.30

73.29

1.35

10.44

85.08

7.22

(0.68)

7.90

1.66

6.24

7.09

(0.85)

7.80

(16.85)

7.23

7.81

3.56

6.02

7.40

5.71

8.94

6.64

7.05

6.54

7.51

(85.43)

     

รายการ 2558 2557 เปลี่ยนแปลง รอยละ

กำไรขั้นตน 

อัตรากำไรขั้นตน 

EBITDA 

อัตรา EBITDA 

อัตรากำไรสุทธิ 

332.45

24.73%

209.40

15.30%

7.43%

308.51

24.74%

205.92

16.13%

7.47%

23.94

3.48

7.76

1.69
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คำอธิบายและวิเคราะหของฝายบริหาร
สรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย

วิเคราะหความสามารถในการทำกำไร

          สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ 101.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 

จำนวน 6.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.54 

          รายไดจากกิจการโรงพยาบาลรวม สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,344.34 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 จำนวน 97.24 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 7.80 เปนผลจากการปรับกลยุทธมุงเนนการขยายตลาดกลุมลูกคาท่ัวไปดวยเทคโนโลยีทางการแพทย การเพ่ิมบุคคลากรทางการแพทย 

และการมุงพัฒนาการใหบริการท่ีเปนเลิศ รวมถึงการขยายอาคารโรงพยาบาลเพ่ือรองรับลูกคาท่ัวไป รายไดผูปวยท่ัวไป เพ่ิมข้ึน 103.61 ลานบาทหรือ

รอยละ 11.62 และรายไดผูปวยเหมาจาย ลดลง 6.38 ลานบาทหรือรอยละ 1.79 สงผลใหรายไดรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย เพ่ิมข้ึน 92.30 ลานบาท

         ตนทุนกิจการโรงพยาบาลในป 2558 ของบริษัทฯและบริษัทยอยรวม 1,011.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2557 จำนวน 73.29 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 7.81 เปนผลจากรายไดกลุมลูกคาท่ัวไปท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหตนทุน คาแพทย, คาตอบแทนพยาบาลและเจาหนาท่ี คาใชจายในการบริการ 

รวมทั้งคายาเวชภัณฑและวัสดุทางการแพทยเพิ่มขึ้น
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        ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุด

วันเดียวกัน รวมถึง  หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีวิชัย

เวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

เติมพงษ โอปนพันธุ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ 2559

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

       ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

        ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ัน

อยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไมการตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบ

เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

ผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดย

ถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจา

ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

      ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุดวันเดียว

กันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง การรวมการงาน 
     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สวนไดเสีย ในการรวมคา ซึ่งไดถูกยกเลิกไป มาตรฐาน

ฉบับนี้กำหนดใหกิจการที่ลงทุนในกิจการใด ๆ ตองพิจารณาวาตนมีการควบคุมรวม (Joint control) กับผูลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม หาก

กิจการมีการควบคุมรวมกับผูลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแลวใหถือวากิจการนั้นเปนการรวมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น 

กิจการตองใชดุลยพินิจในการกำหนดประเภทของการรวมการงานน้ันวาเปนการดำเนินงานรวมกัน (Joint operation) หรือการรวมคา (Joint venture) 

และบันทึกสวนไดเสียจากการลงทุนใหเหมาะสมกับประเภทของการรวมการงาน กลาวคือ หากเปนการดำเนินงานรวมกัน ใหกิจการรับรูสวนแบงใน

สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายแตละรายการของการดำเนินงานรวมกันตามสวนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน 

แตหากเปนการรวมคา ใหกิจการรับรูเงินลงทุนในการรวมคาตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียหรืองบการเงินรวม 

(หากมี) และรับรูเงินลงทุน ในการรวมคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

     การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน
     มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การรวมการงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการ

ที่มีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบทางการเงินตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม
     มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับ การวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกิจการ

ตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใด ตามขอกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการ

ของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้ 

     มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

    ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต
     ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึง

แนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี

ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ

4.1 การรับรูรายได
     รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
      รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คายาและคาหองพัก และจะบันทึกเปนรายไดเม่ือ

ไดขายยาหรือเม่ือไดใหบริการแลว ยกเวนรายไดจาก การประกอบกิจการท่ีไดจากสำนักงานประกันสังคมท่ีจะรับรูรายไดตามอัตราเหมาจายและอัตรา 

ความรุนแรงของโรคตอจำนวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับทางบริษัทฯและบริษัทยอย

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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     รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
     รายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสวนใหญประกอบดวยรายไดคารักษาพยาบาล คายาและคาหองพัก และจะบันทึกเปนรายไดเม่ือได

ขายยาหรือเม่ือไดใหบริการแลว ยกเวนรายไดจาก การประกอบกิจการท่ีไดจากสำนักงานประกันสังคมท่ีจะรับรูรายไดตามอัตราเหมาจายและอัตรา 

ความรุนแรงของโรคตอจำนวนผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับทางบริษัทฯและบริษัทยอย

     รายไดคาบริการ
     รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน 

     รายไดคาเลาเรียนและรายไดคาเอกสารประกอบการเรียน

     รายไดคาเลาเรียนและรายไดคาเอกสารประกอบการเรียนรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของหลักสูตร 

     รายไดคาเชา
     รายไดคาเชารับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

     ดอกเบี้ยรับ
     ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

     เงินปนผลรับ
     เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืน

ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

4.3 ลูกหน้ีการคา
     ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น

จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4 ยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ
     ยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือแสดงมูลคาราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา

4.5 เงินลงทุน
    ก)  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

    ข)  เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
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4.6 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน
     บริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทำรายการ หลังจากนั้น  บริษัทยอยจะบันทึก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหัก คาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

     คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 - 20 ป คาเสื่อม

ราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงานบริษัทยอยจะรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการ

จำหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา
    ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม  และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้

     คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

     ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางติดตั้งและระหวางกอสราง

     บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เม่ือจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ

และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

4.8 ตนทุนการกูยืม
     ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูก

นำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายใน

งวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

4.9 สิทธิการเชา
     บริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของสิทธิการเชาดวยคาธรรมเนียมการโอนสิทธิในการเชาที่จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการเชาที่ดินและคาใชจาย

ในการกอสรางอาคารบนที่ดินเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ที่ทำขึ้นตั้งแตป 2542 เปนตนไป 

     สิทธิการเชาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาตัดจำหนายคำนวณจากราคาทุนของ

สิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชาที่ดิน คาตัดจำหนายรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

     ไมมีการคิดคาตัดจำหนายสำหรับคากอสรางอาคารระหวางกอสรางบนที่ดินเชา

    

   

อาคาร

สวนปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือและอุปกรณการแพทย

เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสำนักงาน

ป

ป

ป

ป

40, 50

5, 20

3, 5
 2, 10
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ยานพาหนะ                                                         5, 10     ป
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน
    บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯ

และบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย

    นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญ

ตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน

ของบริษัทฯและบริษัทยอย

4.11 สัญญาเชาระยะยาว
     สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ ไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญา

เชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวน

ของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน 

จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.12 การดอยคาของสินทรัพย
     ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยไมมีตัวตน

อื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาด

วาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน

การขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา

     บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

4.13 ผลประโยชนของพนักงาน
     ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

     บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

     ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

     โครงการสมทบเงิน

     บริษัทฯ  บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวย เงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัท

ยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย  เงินที่บริษัทฯและ 

บริษัทยอยจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

     โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

     บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวา

เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงาน  โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระได

ทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

สำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.14 ประมาณการหน้ีสิน
     บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความ

เปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอย จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอย

สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.15 ภาษีเงินได
    ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

       ภาษีเงินไดปจจุบัน

       บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

     ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
      บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะ

เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

     บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ัง ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจำนวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัท

ยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน

      บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคา

ตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

       บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดย

ตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.16 การวัดมูลคายุติธรรม
    มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปน

รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย  (ผูรวมในตลาด)  ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง

ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวน

ในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได 

บริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด

     ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน งบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภท

ของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้   

     ระดับ 1      ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

     ระดับ 2      ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

     ระดับ 3      ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

    ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและ

หน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจำ

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญ
    ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอน

เสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจ และการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

     สัญญาเชา 

     ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม

     คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

     ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้  ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก

ลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

      รายไดประกันสังคมคางรับ

      รายไดประกันสังคมคางรับเปนรายไดคาบริการทางการแพทยที่ยังไมไดรับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถ

ทราบจำนวนเงินที่จะไดรับแนนอน ฝายบริหารจึงไดประมาณรายไดคางรับดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหนวยงาน

ดังกลาวและจากจำนวนเงินที่ไดรับจริงครั้งลาสุดควบคูไปกับภาวการณในปจจุบัน

      คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป

      บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลา

นานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้น จำเปนตอง

ใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

      ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

      ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิก

ใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

      นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหาก

คาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณ

รายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

    สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีี
     บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความ

เปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ี

ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจำนวนสินทรัพย ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึง

จำนวนกำไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิด ในอนาคตในแตละชวงเวลา

     ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

     หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ 

ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน

     คดีฟองรอง

     บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว

และเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

     ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทาง

การคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวของกัน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี ้

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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     เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

     ยอดคงคางของเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมดังกลาว

มีรายละเอียดดังนี้ 

     คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

     ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร 

ดังตอไปนี้

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำของบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 ถึง 1.80 ตอป 

(2557: รอยละ 0.125 ถึง 2.50 ตอป)
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

     

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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9. ยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือ

      ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการปรับลดราคาทุนของยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 

เปนจำนวน 0.4 ลานบาท (2557: 0.5 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.3 ลานบาท 2557: 0.3 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนกิจการ

โรงพยาบาล และมีการกลับรายการปรับลดมูลคายา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือเปนจำนวน 0.3 ลานบาท (2557: 0.3 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ 

0.2 ลานบาท 2557: 0.1 ลานบาท) โดยนำไปหักจากมูลคาของยา เวชภัณฑและวัสดุคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางป
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย

     เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

     เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทฯเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จากผูถือหุนรายยอยจำนวน 1,402,550 หุน เปนจำนวนเงิน 

17.39 ลานบาท ทำใหสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.43 และเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จำกัด จาก

ผูถือหุนรายยอยจำนวน 916,480 หุน เปนจำนวนเงิน 14.33 ลานบาท ทำใหสัดสวนเงินลงทุน ในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.56 ตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯคร้ังท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2557 บริษัทฯไดแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากการเพ่ิมสัดสวน 

การถือหุนในบริษัทยอยจำนวน 15.95 ลานบาท ไวภายใตรายการ “การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสีย ในบริษัทยอยที่ไมสงผลใหสูญเสียการควบคุม” 

ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

     บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญ จำนวน 8,100,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ของบริษัท มหานครแมสอดเวชการ จำกัด ซึ่งคิดเปนอัตรา

รอยละ 15 ของทุนของบริษัทดังกลาว 

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

     มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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     การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสำหรับป 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนจำนวน 43 ลานบาท มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุนประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดังกลาวประกอบดวย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ อัตราพื้นที่วางระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของ

คาเชา (2557: 43 ลานบาท) 

     บริษัทยอยไดนำอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนขางตนไปค้ำประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยและค้ำประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอย

อีกแหงหนึ่ง
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     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของงานระหวางกอสรางอาคารแหงใหมจำนวนประมาณ 25 ลานบาท (2557: 174 ลานบาท) 

ซึ่งบริษัทฯไดใชเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อใชในการกอสรางอาคารดังกลาว ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ

ไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของอาคาร จำนวน 8 ลานบาท (2557: 1 ลานบาท) โดยคำนวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนในอัตรารอยละ 4

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี

เปนจำนวนเงินรวม 17 ลานบาท (2557: 15 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 5 ลานบาท 2557: 6 ลานบาท)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 

มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 375 ลานบาท (2557: 320 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 

104 ลานบาท 2557: 80 ลานบาท) 

     บริษัทฯและบริษัทยอยไดนำที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมูลคาสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 724 ลานบาท (2557: 640 ลานบาท) ไปค้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยและค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง (เฉพาะของบริษัทฯ: 620 ลานบาท 2557: 530 ลานบาท)

14. สิทธิการเชา

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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     สิทธิการเชารวมถึงคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาที่จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการเชาที่ดิน และคาใชจายในการกอสรางอาคารบนที่ดินเชา 

ซึ่งบริษัทยอยไดทำสัญญาเชาที่ดินตั้งแตป 2533 และจะครบกำหนดในป 2563 อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2548 บริษัทยอยไดทำการตอสัญญา 

จากเดิมอีก 15 ป โดยจะครบกำหนดในป 2578 

      บริษัทยอยไดนำสิทธิการเชาไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย 

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
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16. เงินกูยืมระยะยาว

     เงินกูยืมดังกลาวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯและบริษัทยอย รวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของ

บริษัทยอย การจดจำนองสิทธิการเชาของบริษัทยอย และค้ำประกันโดยบริษัทยอยและกรรมการของบริษัทฯ

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจำนวนเงินรวม 28 ลานบาท (2557: บริษัทฯ

และบริษัทยอยจำนวน 2 แหงเปนจำนวนเงินรวม 29 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 28 ลานบาท 2557: 13 ลานบาท)

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

    บริษัทฯและบริษัทยอยไดทำสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะใชในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระคาเชา

เปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ป 

    บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 
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18. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

     จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงไดดังนี้

     คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกำไรหรือขาดทุน

     บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจำนวนประมาณ 3.2 ลานบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 3.0 ลานบาท) (2557: จำนวน 0.2 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.1 ลานบาท) 

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

ประมาณ 17 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ป) (31 ธันวาคม 2557: 17 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ป)

      สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

     ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

สรุปไดดังนี้

19. ทุนเรือนหุน

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 

535.00 ลานบาท (หุนสามัญ 535,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 570.67 ลานบาท (หุนสามัญ 570,666,666 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 35,666,666 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการประกาศจายหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 26 บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

20.สำรองตามกฎหมาย

     ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปน

ทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

108

21. คาใชจายตามลักษณะ

     รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้

22. ภาษีเงินได 

     คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้

     จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

สรุปไดดังนี้ 

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
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     รายการกระทบยอดระหวางกำไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

     สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
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23. กำไรตอหุน

     กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวง

น้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

24. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

     บริษัทฯและบริษัทยอยดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลัก คือ การประกอบกิจการโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทยอยแหงหนึ่งประกอบ

กิจการโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมีรายไดในจำนวนที่ไมมีนัยสำคัญ ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพยสวนใหญที่แสดงในงบการเงิน 

จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจหลักตามที่กลาวไวขางตน

     ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

     บริษัทฯและบริษัทยอยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปน

การรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

     ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

     ในป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีรายไดจากลูกคารายใหญรายหนึ่งเปนจำนวนเงินประมาณ 320 ลานบาท ซึ่งมาจากสวนงานการ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล (ป 2557 มีรายไดจากลูกคารายใหญรายหนึ่งเปนจำนวนเงิน 325 ลานบาท ซึ่งมาจากสวนงานการประกอบกิจการ

โรงพยาบาล)

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ 

บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุน เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกัน

อินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้น ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัท

ยอย ในระหวางป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจำนวน 3 ลานบาท (2557: 3 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 

1 ลานบาท 2557: 1 ลานบาท)

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
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26. เงินปนผล/หุนปนผล

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

     27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีรายจายฝายทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางและปรับปรุงอาคารเปนจำนวนเงิน 

13 ลานบาท (2557: 42 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ลานบาท 2557: 42 ลานบาท) และเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย การซ้ือ

เครื่องมือแพทยและอุปกรณโรงพยาบาลเปนจำนวนเงิน 11 ลานบาท (2557: 12 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 9 ลานบาท 2557: 12 ลานบาท)

     27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน

     บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาท่ีดิน อาคาร พ้ืนท่ีสำนักงานและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั้งแต 1 ถึง 5 ป และ 45 ป

     บริษัทฯและบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานขางตนดังนี้
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     27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

     บริษัทฯและบริษัทยอยไดทำสัญญาท่ีเก่ียวของกับการรับบริการดานคำปรึกษา การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษา

เครื่องมือแพทย และบริการดานอื่น ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตภายใต สัญญาดังกลาวขางตนเปนจำนวนเงินรวม 

16 ลานบาท (2557: 14 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 9 ลานบาท 2557: 5 ลานบาท)

    27.4 การค้ำประกัน

    บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย

27.5 คดีฟองรอง

     27.5.1 ในป 2554 บริษัทฯถูกฟองรองเปนจำเลยรวมกับแพทยผูทำการรักษาพยาบาล (รวมจำเลยทั้งหมด 3 ราย) ใหรวมกันชดใชคาเสียหาย

เปนจำนวนเงินประมาณ 11 ลานบาท โดยโจทกกลาวอางวาแพทย ผูทำการรักษาพยาบาลรวมกันทำละเมิดอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาล โดย

บริษัทฯในฐานะเปนผูประกอบธุรกิจสถานพยาบาลและเปนนายจางตองรวมรับผิดกับแพทยผูทำการรักษาพยาบาล ทั้งนี้บริษัทฯและแพทยผูทำการ

รักษาของบริษัทฯเห็นวามิไดกระทำผิดตามที่ถูกฟอง จึงไดมีการพิจารณายื่นคำใหการตอสูคดี ซึ่งศาลชั้นตนไดพิพากษายกฟองคดีดังกลาวแลวเมื่อ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

     ตอมาโจทกไดขอยื่นอุทธรณคัดคานคำพิพากษาศาลชั้นตน และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษาใหบริษัทฯชำระเงิน

จำนวน 0.2 ลานบาท ใหแกโจทกพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2554 เปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จ 

     ตอมาโจทกมีความประสงคที่จะยื่นฎีกาคัดคานคำพิพากษาศาลอุทธรณ ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางโจทกขออนุญาตศาลฎีกาเพื่อยื่นฎีกา 

อยางไรก็ตาม ฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเชื่อวาจะไมมีผลเสียหายอยางเปนสาระสำคัญจากคดีความดังกลาว จึงไมไดบันทึก

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี

      27.5.2 ในป 2558 บริษัทฯถูกฟองรองเปนจำเลยรวมกับแพทยผูทำการรักษาพยาบาล (รวมจำเลยทั้งหมด 2 ราย) ใหรวมกันชดใชคาเสียหาย

เปนจำนวนเงินประมาณ 7 ลานบาท โดยโจทกกลาวอางวาแพทยผูทำการรักษาพยาบาลรวมกันทำละเมิดอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาล โดย

บริษัทฯในฐานะเปนผูประกอบธุรกิจสถานพยาบาลและเปนนายจางตองรวมรับผิดกับแพทยผูทำการรักษาพยาบาล ทั้งนี้บริษัทฯและแพทยผูทำการ

รักษาของบริษัทฯเห็นวามิไดกระทำผิดตามที่ถูกฟอง จึงไดมีการพิจารณายื่นคำใหการตอสูคดี ปจจุบันศาลไดนัดพรอมเพื่อทำการสืบพยาน ซึ่งฝาย

บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเชื่อวาจะไมมีผลเสียหายอยางเปนสาระสำคัญจากคดีความดังกลาว จึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
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28. ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรมซึ่งมีลำดับชั้นอยูในระดับ 3 ดังนี้

29. เครื่องมือทางการเงิน

     29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

     เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาว 

และหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง

ดังนี้

     ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

     บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ

กำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังน้ัน บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญ

จากการใหสินเช่ือ นอกจากน้ี การใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเน่ืองจาก บริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลาย

และมีอยูจำนวนมากราย จำนวนสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

     ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

     บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และ

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด

หรือ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ำ

     ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

     บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศ 

     29.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

     เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

30. การบริหารจัดการทุน 

     วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.59:1 (2557: 0.58:1) 

และเฉพาะบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.45:1 (2557: 0.39:1) 

31. การอนุมัติงบการเงิน

     งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
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Vision

Mission

Business Objective

    “Vichaivej International Hospital Group is strongly determined 

to be the leading hospital that operates at international standard 

level by using modern technology and medical equipment, 

engaging teams of specialist physicians from every field, and 

upholding strict moral and ethical principles.” 

   Vichaivej International Hospital Group’s operation focuses 

on providing superb quality services for patients and others 
who visit the hospital and on engaging specialized medical 
treatment combined with preventive measures under the 
slogan “V care V cure V can”.  Our objectives are as follows.
    
  1. Develop the hospital group to  become one of the leading 
private  hospital groups that is equipped  with treatment 
capability in every field of medicine, with emphasis on accident 
and Orthopedic care.  The objective is to become a medical 
center for specific disease and eventually escalating into Tertiary
Medical Care, involving development of necessary medical 
personnel and modern diagnostic and treatment facilities ready 
to administer complicated diseases.
    
   2. Set high standards for quality and service and focus on 
being  customer-centric with a genuine belief that  “customers 
are highly valued individuals which every hospital personnel 
has to pay close attention and ensure that they receive proper 
medical treatment, health care, and various services available 
at the hospital in a proper manner and according to professional 
standards, which in all creates utmost satisfied experience for 
the customers.”
    
    3. Establish efficient organizational  management process 
and proper human resources management system that give 
priority to every single employee, by enhancing the quality, 
skills, and knowledge of all level staff on a regular basis, 
meanwhilecreating a culture that allows a free exchange  of 
ideas and opinions in order to  build a sense of ownership 
and strong commitment among the employees with the hospital.
     
    4. Develop quality and management operations to be more 
systematic and consistent by connecting and fostering joint 
work between management and quality development teams 
that will enable us to set our goal of improving the quality of 
medical care and service. The ensuing focus is to reduce risks 
in terms of medication administration and medical records, 
complaints, nursing practice, etc. in order to establish patient 
safety goal and customer satisfaction.
     
    5. Explore opportunities for business or product line expansion 
by increasing the number of specialty clinics and developing 
such clinics to serve as integrated specialized centers, to be 
in line with the company’s mission to expand its customer base
in the country and abroad.
     
    6. Give priority and social responsibility attention to society 
and community where hospital is located by promoting safety 
and good hygiene as well as environment protection care on 
a regular basis. 

   “We are firmly determined to provide medical care service 

that is based on holistic professional standards through use 

of quality tools and qualified staffs and by adopting a service 

recipient-centric approach in order to be sure that our service 

recipients receive utmost satisfaction.” 
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Assoc.Prof.Vichai  Vanadurongwan, M.D.,Ph.D.,FIMS

Chairman of the Board of Director

Message from the Chairman
   2015 was definitely a year in which world economy as well as Thai economy remained 
in a volatile situation and experienced continuous slowdown.  The situation certainly 
affected every business including hospital care business.  For Vichaivej International 
Hospital Group, we were still able to operate and achieved higher growth than previous 
year, with the tendency to maintain continuous high growth due to expansion of specific 
disease care centers, such as Vichaivej Heart Center, GI Surgery and Endoscopy Center, 
and Stone and Prostate Center. 
    
    Moreover, Vichaivej International Hospital Omnoi expanded its service area and extended 
the time of service for outpatient department that is equipped with specialist physicians to 
until after midnight (24:00 hrs.) so as to accommodate community expansion and more 
traffic congestion.  This led Vichaivej International Hospital Group’s operating performance 
of 2015 to still experience target growth and an increase in non capitation patient group 
with outpatient growth being 6.01% while inpatient growth was 17.83% compared to 2014.  
Revenues from non capitation customer group accounted 74% while capitation customer 
group accounted 26% which corresponded with the hospital’s policy that hadset revenue
 ratio of non capitation to capitation at 65:35.
    
    In 2016, the hospital plans to expand its ICU service to provide 30 more beds and introduce 
integrated medical care service as health care direction of people nowadays reveal that they 
prefer to take care of their health in advance rather than wait until they are sick and come to 
see a doctor.  For that matter, Srivichai Vejvivat Public Company Limited decided to open the 
Sports Medicine Center and Thai-Philos Anti-Aging Center as well as offer other wide range of 
services including colonic detox, chelation, Chinese-Thai medicine, spas, and beauty. 
    
    I must thank the management, physicians, nurses, and every staff of Vichaivej International 
Hospital Group who have dedicated themselves in providing medical care for our patients out 
of compassion and loving care, and continuously improving their treatments and services.  
This resultantly has brought satisfaction to our service recipients and enabled the Company’s 
operating performance to achieve its target.     
  
    On behalf of the Board of  Directors of Srivichai Vejvivat Public Company 
Limited, I would like to extend my greatest appreciation to the shareholders 
and all stakeholders who have placed your trust and supported theCompany 
all along.  This has enabled the Company to deliver good progress over the 
years and will definitely support management in leading the Company toward 
stable and sustainable growth in the future. 



As at December 31,2015

Board of Directors

2. Assistant Prof. Dr. Saisunee Vanadurongwan

Vice President/ Chief Executive Office

3. Pongsak Vathana, M.D.

Director  

5. Visut Montriwat 

Audit Committee / Independent directors

7. Vilawan Vanadurongvan

Director

6. Surin Premamornkit

Audit Committee / Independent directors

8. Nopporn Tirawattanagool

Director

9. Tinnawat Mahatharadol

Director

10. Mongkon Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc.

Director

1. Assoc. Prof. Vichai Vanadurongwan, M.D.,Ph.D.,FIMS 

Chairman of the Board of Directors

4. Virah Mavichak

Chairman of the Audit Committee / Independent directors
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1. 2.

3. 4.

5.

7.

6.

8.

9. 10.
11. Prat Boonyawongvirot, M.D.

Audit Committee / Independent directors

(Pass away on November 13, 2015)
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Visut Montriwat 
Audit Committee / Independent directors
Age
     69   years

Position
     Independent directors /Audit Committee 

Education and Experience
     M.B.A, Northern Illinois University

     Bachelor of Commerce, Chulalongkorn University

     National Defense College, Class 38

     Director Certification Program (DCP) , Thai Institute of Directors Association

     Audit Committee Program (ACP) , Thai Institute of Directors Association

     Role of the Compensation Committee, Thai Institute of Directors Association

     Financial Statements for Directors (FSD) , Thai Institute of Directors Association 

     Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) , 

     Thai Institute of Directors Association

     Corporate Fraud , Thai Institute of Directors Association 

     Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) , Thai Institute of 

     Directors Association

Working Experience 

     Director of Credit Division, The Comptroller General’s Department 

     Director of State Enterprise Division,The Comptroller General’s Department 

     Public Debt Specialist, The Comptroller General’s Department

     Deputy Comptroller-General, The Comptroller General’s Department 

     Deputy Director-General, The Treasury Department 

     Deputy Director-General, The Excise Department 

     Inspector-General, Ministry of Finance 

     Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance

     Director-General, The Treasury Department

     Deputy Permanent Secretary

     Comptroller-General, The Comptroller-General’s Department

Other Position

  Listed Company
     Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Remuneration 

     Committee of Bangkok Aviation Fuel Services PCL (Thailand).

  Other Company / Organizations / Institutions
     Director of Aviation Fuel Co. Ltd. Thailand.

     Director of  Lynn Phillips Mortgage Credit Foncier Co., Ltd.

Year of appointed to be a director
     2011

Number of the shareholding
    None

Family Relation with Other Directors
     None

Family Relation with Other Directors
     None

Surin Premamornkit
Audit Committee / Independent directors
Age
     68  years

Position
     Independent directors /Audit Committee / Nomination and Remuneration 

     Committee

Education and Experience  
     B.A. (Economics in Finance and Banking),Thammasat University 

     Directors Accreditation Program (DAP) class of 59, Thai Institute of Directors 

     Association. 

     Directors Certification Program (DCP) class of 147, Thai Institute of Directors 

     Association. 

     Audit Committee class of 39, Thai Institute of Directors Association. 

     Risk Management (RMT) class of 5 Thai Institute of Directors Association.

     Role of the Compensation Committee (RCC) class of 14, Thai Institute of 

     Directors Association.

     Finance Executive 8 (FINEX 8), Thai Institute of Banking and Finance Association

     Syndicated Loans, The Euro money Institute, Hong Kong.

     Boss Game Asia, Singapore.

Working Experience 

     Senior Executive Vice President, Bankthai Public Co.,Ltd.

     Director, BT Security Co.,Ltd.

     Director, BT Business Consulting Co.,Ltd.

     Director, BT Asset Management Co.,Ltd.

     Director, BT Insurance Co.,Ltd.

     Director, KTT Leasing Co.,Ltd

Other Position

  Listed Company
     Independent Director and Audit Director, Chukai PCL

  Other Company / Organizations / Institutions

     Director, Thai-Nichi Ventures Co.,Ltd.

Year of appointed to be a director
     2011

Number of the shareholding
     None

Family Relation with Other Directors
     None

Dispute in the 5 Preceding Years
     None
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Director
Vilawan Vanadurongvan

Age
     68 years 

Position
     Director / Vice Chief Executive Officer / Chairman of Risk Management Committee

     Chairman of the Working Group for Financial and Investment Planning/ 

     Nomination and Remuneration Committee 

Education and Experience 

     Bachelor of Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University

     Directors Accreditation Program, Class 84/2010 the Thai Institute of Directors 

     Association (IOD)

     Risk Management Committee Program, the Thai Institute of Directors 

     Association (IOD)

Working Experience
     Information and Communication Technology, Financial sector

     Information and Communication Technology,DIGITAL MEDIA and E-BUSINESS

     Improved workflow “Process Improvement”

Other Position

  Listed Company
     None

  Other Company / Organizations / Institutions
     Committee, Foundation for Research in Information Technology (FRIT) 

     Committee, Information Technology center of Thai Red Cross Society

     Honorary Director of the Executive Committee, Faculty of Medicine. 

     Chulalongkorn University

Year of appointed to be a director
     2012

Number of the shareholding
     None

Family Relation with Other Directors
     Sister of Associate Professor Vichai Vanadurongwan, M.D., Ph.D., FIMS

Dispute in the 5 Preceding Years
    None

     

Nopporn Tirawattanagool
Director
Age
     61 years 

Position
     Director / Working Group for Financial and Investment Planning Committee

Education and Experience 

     Master of Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy, 

     Thammasat University

     Bachelor of Business Administration (in Accounting), Thammasat University

     Director Accreditation Program (DAP) 2003

     Role of the Compensation Committee (RCC)  2009

     Audit Committee Program (ACP)  2010

     Director Certification Program (DCP)  2010

     Financial InstitutionsGovernance Program (FGP)  2011 

     Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  2013

     Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

Working Experience
     Director (Authorized Signatory), Bank of Ayudhya PCL

     Executive Committee Member, Bank of Ayudhya PCL

     Head of Human Resources, Bank of Ayudhya PCL

     First Executive Vice President, Bank of Ayudhya PCL

     Secretary to the Executive Committee, Bank of Ayudhya PCL

Other Position

   Listed Company
     Risk and Compliance Committee Member, Director (Authorized Signatory), 

     Nomination and Remuneration Committee Member of Bank of Ayudhya PCL

     Director, Director of Nomination and Compensation Committee, Director 

     of Governance Risk and Compliance Committee, Siam City Cement PCL

     Nomination and Remuneration Committee Member, Sri Ayudhya Capital PCL

     Director (Authorized Signatory), Grand Canal Land PCL
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  Other Company / Organizations / Institutions
     Director (Authorized Signatory) CKS Holding Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Super Assets Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) C.K.R Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) The Bangkok Lighters Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) The Thai Tapioca Flour Produce Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Cyber Venture Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Khao Kheow Country Club Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Siam Puri Engineering Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Siam Purimongkol Co., Ltd.

     Director  Belle Development Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Grand Fortune Co., Ltd

     Director Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) BBTV Satelvision Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) GL Asset Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Mahakij Holdings Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) BBTV Production Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) BBTV Alliance Ltd.

     Director (Authorized Signatory) BBTV Bond Street Building Ltd.

     Director (Authorized Signatory) ITBC Business Consultant Group Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) Exclusive Senior Care International Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) BBTV International Holding Company

     Director (Authorized Signatory)   Sunrise Equity Co., Ltd.

     Director (Authorized Signatory) BBTV Equity Co., Ltd.

Year of appointed to be a director
     2014

Number of the shareholding
     None

Family Relation with Other Directors
     None

Dispute in the 5 Preceding Years
     None

Director 
Tinnawat Mahatharadol

Age
     57 years  

Position
     Director / Working Group for Financial and Investment Planning Committee 

Education and Experience 

     Master of Business Administration, Ball State Univesity, USA

     Bachelor of Law, Thammasat University

     Directors Certification Program, Class of 205, Thai Institute Directors Association.

     Risk Management Committee Program (RMP), Class of 6/2015, Thai Institute

     Directors Association.

Working Experience
     Corporate Dept. Advisor, Thanachart Bank PCL 

     Director, Ayudhya Capital Lease Co.,Ltd.

     Executive Committee Member, Bank of Ayudhya PCL 

     Chief Financial Officer, Bank of Ayudhya PCL 

     Head of treasury, Bank of Ayudhya PCL

     Director, Krungsriayudhya Card Co., Ltd.

Other Position

  Listed Company
     Executive Director of Eastern Star Real Estate PCL

 Other Company / Organizations / Institutions
     Managing Director, Mahatharadol Co., Ltd.

     Director of Sunrise Equity Co., Ltd 

     Director of BBTV Equity Co., Ltd.

Year of appointed to be a director
    2014

Number of the shareholding
     None

Family Relation with Other Directors
     None

Dispute in the 5 Preceding Years
     None





Executive Committee
As at December 31,2015

Pongsak Vathana, M.D.

Deputy Chief Executive Officer 

Asst.Prof.Saisunee Vanadurongwan, M.D.

Chief Executive Officer

Mongkon Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc.

Deputy Chief Executive Officer

Vilawan Vanadurongwan

Deputy Chief Executive Officer

Sakda Tangchitwatanakorn ,PhD.
Executive Committee

Acting Deputy Chief Executive Officer

Sunee Thirakaroonwongse, M.D.

Executive Committee

Vachara Chuapaknam
Executive Committee

Sunee Joychumras 
Executive Committee

Rachada Fongtanakit, PhD.
Executive Committee / Secretary

Kwanyuen Suksomphoj
Executive Committee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prut Rojmahamongkol 

Executive Committee

xx

     

xx
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To Shareholders of Srivichai Vejvivat Public Company Limited

The Audit Committee of Srivichai Vejvivat Public Company Limited consists 
of 4 independent directors as follows

          In 2015 The Audit Committee performed its duties within the framework 
of the Audit Committee charter and works assigned by the Board of Directors, 
those major issues can be summarized as follows:

1. Virah   Mavichak, Mr
2. Surin   Premamornkit, Mr
3. Visut   Montriwat, Mr
4. Prat    Boonyawongvirot M.D. 

Chairman of  Audit Committee
Member  of  Audit Committee
Member  of  Audit Committee
Member  of  Audit Committee

          1. Reviewed the quarterly and annual financial statements as well as the 
consolidated statements of the Company and its subsidiaries prior to submission 
to the due consideration of the Board of Directors. The Audit Committee are in 
the opinion that the above financial statements are accurate, completely prepared 
and creditable.
          2. Considered and approved the internal audit plan and reviewed the 
sufficiency of the internal audit systems. The Audit Committee are in the views 
that the Company has appropriate and effective systems, sufficient to mitigate 
the risks as identified by the Risk Assessment Committee to an acceptable level.
          3. Reviewed and examined the compliance with laws and regulations 
relating to the Company’s business and operations. The Audit Committee has 
the opinion that the Company has complied with the Securities regulations and 
Exchange Acts, and has no legal violation that may affect the reputation and 
financial status.
          4. Considered connected or potential conflict of interest transactions. 
The Audit Committee viewed that all of those transactions are as the Company’s 
normal business and transparent.
          5. Considered,  selected and nominated the Company’s independent 
auditor, which is Mr. Termphong Opanaphan Reg.No. 4501, and/or Mr. Khitsada 
Lerdwana Reg.No.  4958, and/or and Ms. Maneerat Rattanabundit  Reg.No. 5313 
from E. Y.  Office Limited and their audit fee as the  Company’s auditor for the 
fiscal year 2016 to the Board of Directors.
          6. Considered  and approved the  Company’s internal  audit division 
expenditure budget and manpower

     The Audit Committee has obtained full cooperation in order to perform its 
duties and responsibilities as assigned. The Audit Committee has worked with 
care and with fullest capability for the benefits of the Company; the shareholders 
and all the stakeholders.
                                                                             

Report of the Audit Committee

Virah Mavichak

Chairman of the Audit Committee
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To. Shareholders of Srivichai Vejvivat Public Company Limited,

     The Board  of Directors of  Srivichai Vejvivat Public  Company Limited had
appointed the Risk Management Committee to ensure that management and 
business  operation  of Srivichai Vejvivat  Public Company  Limited  and its 
subsidiaries  progress in  the right direction and consistent  with the current 
economic situations.

      1. Vilawan
      2. Viroj
      3. Sakda
      4. Kanittha 
      5. Hathaiwan
      6. Pariwan 
      7. Kanlayanee
      8. Prapaphan
      9. Tanawan

Vanadurongwan
Mavichak
Tangchitwatanakorn
Porayanon
Suwantaweerak
Opachareonsuk
Kannasut
Techatanang
Srirattanapitak

President
Advisory
Committee
Committee
Committee
Committee
Committee
Committee
Committee / Secretary

     Throughout 2015, the Risk Management Committee had completely performed its 
role based on the authority, duty, and responsibility set forth in the risk management 
framework by arranging altogether 25 meetings, which the key points of the meetings 
can be summarized as follows. 
         1.  Define  policies, rules,  procedures  and processes with clarity, transparency, 
suitability and usefulness to the Company and subsidiaries in terms of the selection, 
removal or dismissal of Directors and senior executives of the Company and subsidiaries 
and present these to the Board of Directors for approval.
         2.  Consider nominating the name of a person who is qualified as a Director of the 
Company, Committee member and senior management to the Board of Directors in 
the event that such position is vacant or the term of office ends.
        3.  Define  policy on remuneration for  Director,  senior  executives of the 
Company and subsidiaries and present this to the Board of Directors for approval.
        4.  Consider the remuneration for the Board of Directors and committees
whereby the remuneration includes meeting attendance fee,  salary,  bonuses, 
shares and other related benefits, and present to the shareholders’ meeting for 
consideration and approval.
        5.  Provide a succession plan for key management position and review on
a regular basis by  evaluating the importance  of the position,  recruitment and 
development to ensure that successor of this management position is educated, 
competent, experienced and possesses other qualifications fitting and beneficial 
to the Company and subsidiaries.
         6. To perform any other duties assigned by the Board of Directors to be 
appropriate.

Report of the Risk Management Committee

(Vilawan  Vanadurongvan)

Chairman of Risk Management Committee
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Dear Shareholders of Srivichai Vejvivat Public Company Limited
       
       The Board of Directors of  Srivichai Vejvivat  Public Company Limited had 
appointed the Nomination and Remuneration Committee (NRC) in accordance 
with the guideline on good corporate governance of listed companies  An NRC member 
must be a person who has well-rounded knowledge, ability, experience, and 
understanding of the qualifications, duty, and responsibility needed of a committee
member, and can dedicate sufficient time to performhis/her role in ensuring that the 
NRC’s performance realizes its objective.
       The NRC had performed its duty as prescribed by considering the nomination
criteria, guideline, and procedure as well as determining the fees appropriate for 
the Directors and various committee members in order to propose to the Board 
of Directors for their consideration and approval before further presentation to
the shareholders’ meeting in requesting for their consideration and approval every 
year.  This includes considering the fee of the Company’s chief officer before 
proposing to the Board of Directors for their further consideration and approval.
      The list of Structure of Nomination and Remuneration Committee as at 
December, 31 2015

1.  Virah
2.  Surin
3.  Vilawan
4.  Mongkon

President / Independent Director
Committee /Independent Director
Committee
Committee

Mavichak 
Premamornkit
Vanadurungvan
Wanitphakdeedecha, M.D.,M.Sc. 

        Meetings in 2015 and Performance 
       Throughout 2015,  the Nomination and Remuneration Committee had 
completely performed its role based on the implementation framework set forth 
by arranging altogether 2 meeting which the Committee members attending the 
meeting accounted 100% of the whole year.
Key points of the meeting are as follows.
      1.  Assess performance of the executives and advisors based on the 
standards and terms of the employment contract of each person in the past 
year.
      2.  Consider the  framework of authority and duty of the executives and 
advisors before presenting to the Board of Directors for their approval.
      3.  Consider renewing the employment contract of executives and 
advisors to the Board of Directors. 
      4.  Consider and set the criteria for paying the remuneration fee and 
attendance fee of the different committees and propose to the Board of 
Directors for their approval.

Report of the Nomination and Remuneration Committee

 (Virah  Mavichak )

Chairman of Nomination and Remuneration Committee 
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     In order to enhance the value of Srivichai Vejvivat Public Company Limited 

and subsidiaries companies in the future and ensuring that there is ongoing 

growth and secure financial position, it was deemed appropriate to appoint 

the Working Group for Financial and Investment Planning.
     The lists of the Working Group for Financial and Investment Planning 

Committee as at December, 31 2015 as follows:

1. Vilawan

2. Nopporn

3. Tinnawat

4. Mongkon

5. Prut 

6. Sakda

President

Director

Director

M.D., M.Sc.Director

Director

Director / Secretary

Vanadurongwan

Tirawattanagool

Mahatharadol

Wanitphakdeedecha

Rojanamahamongkol

Tangjitwattanakorn

    Throughout 2015, the Working Group for Financial and Investment Planning 

Committee had completely performed its role based on the authority, duty, 

and responsibility set forth in the management framework by arranging altogether 

16 meetings, which the key points of the meetings can be summarized as 

follows.

         

         1. Determine the policy, target, and strategies for finance and investment

         2. Plan the direction for investment

         3. Find capital for suitable investment

         4. Analyze and manage financial and investment risks

         5. Regulate, supervise, control, and manage cash flow to be in accordance 

             with the Company’s target

         6. Perform other tasks as assigned by the Board of Directors and the Chairman

Report of the Working Group for Financial and Investment Planning

(Vilawan  Vanadurongvan)

Chairman of the  Working Group for 

Financial and Investment Planning
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Dear Shareholders of Srivichai Vejvivat Public Company Limited,

     The Board of Directors of Srivichai Vejvivat Public Company Limited had 

appointed the Executive Committee to ensure that management and business 

operation of Srivichai Vejvivat Public Company Limited and its subsidiaries 

progress in the right direction and consistent with the current economic 

situations.

     

The lists of the Executive Committee as at December, 31 2015 as follows:

  1.  Asst. Prof. Saisunee 

  2.  Pongsak

  3.  Mongkon

  4.  Vilawan

  5.  Sakda

                                                    

  6.  Sunee

  7.  Vatchara 

  8.  Prayad 

  9.  Sunee

10.  Kwanyuen 

11.  Rachada

Chief  Executive Officer 

Deputy Chief Executive Officer 

Deputy Chief Executive Officer

Deputy Chief Executive Officer

Acting Deputy Chief Executive Officer /

Executive Committee

Executive Committee

Executive Committee

Executive Committee

Executive Committee 

Executive Committee

Executive Committee / Secretary

Vanadurongwan,M.D.

Vathana,M.D.

Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc.

Vanadurongwan

Tangchitwatanakorn

 

Thirakaroonwongse,M.D.

Cheupraknam

Krongaphiradee

Joychumras

Suksomphoj

Fongtanakit, PhD.

   Throughout 2015, the Executive Committee had completely performed its role

 based on the authority, duty, and responsibility set forth in the management 

framework by arranging altogether 19 meetings, which the key points of the 

meetings can be summarized as follows.    
         

         1. Plan and set policy, direction, strategy, work plans and organizational 
structure and management structure of the business operation of the Company 
and subsidiaries in accordance to economic conditions and competition in the 
market to present to the Board of Directors for approval.

Report of the Executive Committee



 133

     

        2. Plan and prepare business plans, annual budgets and the authority in management 

in various job divisions of the Company and subsidiaries to propose to the Board of 

Directors for consideration and approval and also to consider and approve the annual 

budget and budget change and addition to annual expense budget. If there is an urgent 

necessity, proceed to present to the Board of Directors for further acknowledgement.

 

        3. Audit and operate according to the policies and guidelines for the 

management of the Company and subsidiaries that has been defined to be 

effective and conducive for business environment.

        

        4. Monitor the operations of the Company and subsidiaries that has 

been defined to proceed according to the approved business plan.

 

        5. Consider large investment projects of the Company and subsidiaries 

in order to provide recommendation to the Board of Directors for approval.

 

        6. Define the details of the selection, training, hiring and termination of 

employees of the Company and its subsidiaries as well as employee benefits to 

be appropriate with the circumstances and in accordance with the laws in use 

today.

 

        7. Other duties as assigned by the Board of Directors.

(Asst. Prof. Saisunee Vanadurongwan,M.D.)

Chief  Executive Officer

Srivichai Vejvivat Public Company Limited
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       In 2015, the Board of Directors held altogether 74,136,538 shares or 12.99% of paid-up shares of the Company and 

did not altogether held shares exceeding 25% of the shares issued by the Company. 

Statement of change in Shareholdings of directors and management executives
(Based on the SEC’s definitions) 

       Name                       Type          31 December     Bought during       Sold during        31 December

2014 fiscal period fiscal period 2015

Assoc. Prof.                                      Direct               4,792,320                                                                        4,792,320
Vichai  Vanadurongwan,M.D.,Ph.D.,FIMS
(Spouse of Ass. Prof. Saisunee
Vanadurongwan, M.D.)               

Asst. Prof.Saisunee Vanadurongwan,M.D.     Direct               86,841,624                 7,000,000            90,000,000               3,841,624
(Spouse of Assoc. Prof.  
Vichai  Vanadurongwan, 
M.D., Ph.D. FIMS)           

Virah Mavichak                                 Direct 
By Spouse and Minor                       Indirect                                                                                                      

Surin  Premamornkit                         Direct                                                                                                                 
By Spouse and Minor                       Indirect                                                                                                
                                                    
Visut  Montriwat                               Direct                                                                                                     
By Spouse and Minor                        Indirect                                                                                                     
                                                  
Pongsak  Vathana,M.D.                       Direct               1,828,571                                                                        1,828,571      
By Spouse and Minor                        Indirect                                                                                                      
                                                
Nopporn Tirawattanagool                   Direct                                                                                                      
By Spouse and Minor                        Indirect                                                                                                    
                                             
Tinnawat Mahatharadol                     Direct                                                                                                      

By Spouse and Minor                        Indirect                                                                                                         
                                                 
Vilawan Vanadurongvan                     Direct                                                                                                       

By Spouse and Minor                        Indirect                                                                                                   
                                                
Mongkon  Wanitphakdeedecha           Direct                                                    3,940,107                                             3,940,107
M.D.,M.Sc.                                        Indirect            28,000,000             30,000,000                                               58,000,000
By Spouse and Minor      
                                                 
Sakda  Tungchiwatanakorn                 Direct                1,720,416                                                                         1,720,416         
By Spouse and Minor                        Indirect                                             13,500                                                 13,500
                                               
Nichapa  Roenthongdee                    Direct                                                                                                            

By Spouse and Minor                        Indirect                                                                                                     
   

                Total                                      123,182,931        40,953,607       90,000,000         74,136,538

*(transfer)

*(transferee)

Remark : * According to the notice of The Change in the Shareholding Structure of the Company No.VIH105/2015, reported

to SET on December 9,2015.
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     At the beginning of 2011, Vichaivej International Hospital Group 
underwent a corporate re-branding to become more modern and 
be able to reflect the hospital group’s ability in elevating its service
potential and undergoing continuous development as well as 
maintaining consistency with the Company’s vision of wanting to 
expand its service to reach foreign customers on a wide scale.  
The hospital group had changed its name from Srivichai Hospital 
Group to Vichaivej International Hospital Group and underwent 
logo change as well. 
     In 2012, the Company registered as listed securities in the 
SET with total registered capital of 535 million Baht, divided 
into 535 million ordinary shares valued at 1.00 Baht per share 
in which the 535 million Baht was paid-up capital.  
     In 2014,  the Company  increased its registered capital 
at 35,666,666 Baht,  which led  the new registered capital 
to be  570,666,666 Baht  from originally  535,000,000 Baht, 
by issuing additional 35,666,666 million ordinary shares valued 
at 1.00 Baht per share in which the 570,665,433 Baht was paid-up 
capital.
     In the same year, BBTV Equity Company Limited bought 
the Company’s shares at 20% of total shares in the Company
which brought about change in the major shareholder group
of the Company.  The change was executed in order to support 
expansion of hospital care business and increase the variety of 

Policy and Business Overview

     Srivichai Vejvivat Public Company limited (“Company” 
or “VIH”) was established in 1993 in order to operate a private
hospital business under the name Vichaivej International 
Hospital Omnoi which is a hospital under Vichaivej International
Hospital Group. In 1993 when the Company was established, 
its registered capital was 200 million Baht with major shareholders 
and controlling directors being Assoc. Prof. Vichai  Vanadurongwan,
M.D., Ph.D., FIMS and Ass. Prof. Saisunee Vanadurongwan, M.D.,
who is founder of the hospital Group.
     In 2008, the Company reorganized its structure by purchasing 
ordinary shares of Saivichai Development Company Limited and 
Srisakorn Vejavivat Company Limitedfrom the Directors who were 
former shareholders in order to rearrange the investment structure 
of the Company that would suit the business operating nature 
as a hospital Group, with Saivichai Development Company Limited 
and Srisakorn Vejavivat Company Limited being subsidiary companies.
     At present, Vichaivej International Hospital Group runs 
secondary general hospital business with 3 hospitals within 
the Group, that is, 1) Vichaivej International Hospital Omnoi; 2) 
Vichaivej International Hospital Nongkhaem; and International 
Hospital Group.  The Company and subsidiary companies 
operate under the management of Ass. Prof. Saisunee 
Vanadurongwan, M.D. who is the Chief Executive Officer and 
Vice Chairman since establishment until today.     
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medical service to be more comprehensive in the future. The 
Company also purchased shares at 15% of total shares in 
Mahanakorn Maesod Vejchakarn Company Limited which 
operates Nakorn Maesod International Hospital, which is 
regarded as an investment in area with future potential and a 
formation of business partnership. 
     As of 31 December 2015, the Company has total registered 
capital of 570,666,666 Baht, divided into 570,666,666 ordinary 
shares valued at 1.00 Baht per share in which 570,665,433 
Baht was paid-up capital. 
     The main customer group of Vichaivej International Hospital 
Group comprises 2 major groups: 1) Non-capitation customer 
group, namely general individual customers, contract party 
customers, member customer type, customers under workmen 
compensation fund program, and foreign customers; and 
2) Capitation customer group, namely customers under social 
security fund program, customers under Universal Health Care 
Coverage Project, and customers under foreign laborer health 
insurance project. Moreover, the Company and subsidiaries 
have outlined the plan for attracting more target customer 
groups to use the services provided by the hospital group, 
such as: 1) private companies, factories, educational institutions;
2) life insurance companies; 3) civil servants and their family 
under Diagnosis-Related Group (DRG) project; and 4) foreign 
customers residing in Thailand and came as tourist or to work.
      Main revenue of Vichaivej International Hospital Group is 
divided into 2 major categories based on the nature of customers, 
that is: 1) Non-capitation; and 2) Capitation. For non-capitation 
revenue, this is made up of non-capitation OPD and non-capitation 
IPD revenues. Capitation revenue comprises earnings from the 
services provided to patients under social security program, 
patients under Universal Health Care Coverage Project, and 
patients under foreign laborer health insurance project. The 
ratio of non-capitation revenue to capitation revenue was 
72:28 , 72:28, and 74:26in 2013-2015 respectively. However, 
revenue of the hospital group is subject to seasonal variation 
as shown in the quarterly financial statements of 2013-2015. 
       In terms of operating performance, the Company and 
subsidiaries achieved total revenue from the hospital group 
in 2013-2015 equivalent to 1,106.68 million Baht, 1,247.10 
million Baht, and 1,344.34 million Baht respectively. The 
revenue type which has the highest proportion was the

   

 
    

revenue from non-capitation IPD, followed by revenue from 
non-capitation OPD and social security program respectively. 
In addition, during the same period, the hospital which showed 
the highest revenue among the hospital group was Vichaivej 
International Hospital Omnoi, followed by Vichaivej International 
Hospital Nongkhaem and Vichaivej International Hospital 
Samutsakorn respectively. 
      In 2013-2015, the hospital group achieved net profit at 
61.64 million Baht, 65.40 million Baht, and 101.64 million Baht 
respectively, while its operating profit margins were 6.03%, 
7.80%, and 8.14% in 2013, 2014, and 2015 respectively. As of 
31 December 2015, the Company and subsidiary companies 
has total assets of 1,445.56 million Baht comprising land, building, 
and equipment totaling 874.86 million Baht. Meanwhile, the 
hospital group’s total liabilities as of 31 December 2015 was 
535.68 million Baht and equity at 909.88 million Baht comprising 
retained earnings of 281.43 million Baht.
      However, the hospital business operated by the Company 
and its subsidiaries may still encounter impact from certain 
risk factor which the hospital group has recognized the significance 
of such risk factor and, therefore, set guideline for preventing 
and solving the problem in manner suitable to each risk type. 
The Company has placed great emphasis and close attention 
on management of different risks as per the details mentioned 
under risk factors.
    Each hospital has different unique features in providing 
services as follows
      Vichaivej International Hospital Omnoi provides 24-hour 
medical service with specialist physicians ready to provide OPD 
care until midnight, in addition to the different kinds of specialized 
treatment available, such as Laparoscopic Surgery Center, 
Orthopedic Center, Urology Center, Brain Center, Cardiology Clinic, 
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Key Achievements and Progress 
      Key achievements of the Company and its subsidiaries over 
the last three years can be summarized as follows.
      Vichaivej International Hospital Group has been the head 
of the medical and first aid unit during The Celebrations on the 
Auspicious Occasion of His Majesty the King’s Birthday, 5th 
December and The Celebrations on the Auspicious Occasion of 
Her Majesty the Queen’s Birthday, 12th August under the 
Foundation of King Rama Nine, The Great, since 2000 until present.
      Vichaivej International Hospital Group has signed the MOU 
with Suan Sunandha Rajabhat University in 2007 until present in 
order to exchange academic knowledge and serve as a practical 
training facility for the university’s nursing students. In 2010, the 
hospital group signed another MOU with Bangkok Thonburi 
University aimed at exchanging academic knowledge and serving 
as a practical training facility for the university’s nursing students 
in order to produce professional nurses and practical nurses (PN). 
      Vichaivej International Hospital Group cooperated with the 
National Institute of Emergency Medicine in 2009 until present.
      Vichaivej International Hospital Group was certified by the 
Department of Insurance to be a healthcare institution under 
the E-Claim system (automatic claim system) of the Road Accident
Victims Protection Company Limited (Vichaivej International 
Hospital Omnoi and Vichaivej International Hospital Nongkhaem 
in 2007, Vichaivej International Hospital Samutsakorn in 2009 
until present).
      Vichaivej International Hospital Group jointly signed the 
Memorandum of Agreement with The Comptroller General’s 
Department under “Direct Payment Program for DRGs in Private 
Healthcare Institutions” in 2011 until present. 
      In 2012, Vichaivej International Hospital Group registered 
as listed securities in the SET.

Pediatric Clinic, Obstetrics and Gynecology clinic, Emergency 
and Trauma Center, Dental Center, Check - up Center and 
Anti-aging and Wellness Center. It is the first hospital in 
Samutsakorn Province and nearby provinces such as Nakhon 
Pathom, Ratchaburi that has operating rooms under positive 
pressure system, 100% sterile, dust-free, and moisture-free 
according to international standards.
      Vichaivej International Hospital Nongkhaem has similar 
clinical services as Vichaivej International Hospital Omnoi with 
operating rooms under positive pressure system, 100% sterile, 
dust-free, and moisture-free according to international 
standards and is most modern in Thonburi zone. The hospital 
also has Child Development Center, Examination and Analysis 
Center, renown iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center, 
Comprehensive Health Check Center, Center of Molecular 
Genetics and services provided for foreign customers, where 
marketing has been promoted in several countries in Asia and 
the Middle East regions
     Vichaivej International Hospital Samutsakorn is the first 
private hospital in Thailand and the only one in Samutsakorn 
Province that has been selected to participate in the health 
insurance scheme for migrant workers. Majority of the hospital’s 
revenue comes from this Group of customer because the 
hospital is located in a factory area densely populated with 
migrant workers. Vichaivej International Hospital Samutsakorn 
also has similar comprehensive clinical service capacity as 
Vichaivej International Hospital Omnoi. 
      Moreover, Vichaivej International Hospital Samutsakorn 
has a clinic at Mae Sod District, Tak Province that serves Thai 
and Burmese customers, and has cooperated with partners 
in the Republic of the Union of Myanmar in examining the 
health of foreign laborers in Yangon, the Republic of the Union 
of Myanmar. 
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      In 2015, Vichaivej International Hospital Group supported 
Assumption United Football Club.
      In 2015, Vichaivej International Hospital Omnoi opened 
Building 3 and moved the Pediatric Clinic, Obstetrics and 
Gynaecology Clinic, Surgery Clinic, and Orthopedic Center from 
Building 1 to Building 3 on first floor of OPD. Building 1 is for 
Medicine Clinic, Eye-Ear-Nose-Throat Clinic. Building 3, 2nd floor 
is the Sports Medicine Center, Thai-Philos Anti-Aging Center, 
Health Check Center, Physical Therapy Center, while 3rd and 
4th floors are inpatient ward with single room totaling 46 beds. 
      In 2015, Vichaivej International Hospital Group opened 
Vichaivej Heart Center to provide services of examining, providing 
diagnosis and treatment, and is equipped to care heart patients 
throughout 24 hours with heart specialist physicians available at 
the hospital.
      In 2015, Srivichai Vocational School Company Limited 
received the certificate for being s standard non-formal education 
institution with very good internal quality guarantee system of 
2015 presented by the Office of the Private Education Commission, 
Ministry of Education. 
      In 2015, Vichaivej International Hospital Omnoi together 
with Road Accident Victims Protection Company Limited and 
ThanaPlaspack Company Limited organized a collaboration 
signing ceremony to build the organization of road safety.
      In 2015, Vichaivej International Hospital Omnoi opened the 
midnight clinic with specialist physicians available, the GI Surgery 
and Endoscopy Center, the Stone and Prostate Center, and the 
Eye-Ear-Nose-Throat Clinic

      On 22 December 2012, Srivichai Vocational School Company 
Limited received the certificate for being the non-formal education 
institution with very good internal quality guarantee system of 2012 
presented by the Office of the Private Education Commission, 
Ministry of Education. 
      From 2013 until present, Vichaivej International Hospital Group 
signed the MOU with Assumption College Thonburi which supported 
toward excellence” at youth level during the world competition 
and also signed the MOU with Banthongyod Badminton School 
in order to support badminton players.
      In 2014, Vichaivej International Hospital Omnoi was certified 
with Hospital Accreditation (HA) level 3 for its quality system 
from the Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) 
and on 8-9 October 2015, Vichaivej International Hospital Omnoi 
had passed the Re-Accreditation evaluation. 
      In 2014, Vichaivej International Hospital Nongkhaem signed
the MOU with Integrated Medical Co., Ltd. and opened the 
Molecular Genetics Center for conducting health check using 
innovative technique that reaches deep cellular level.
      In 2014, Vichaivej International Hospital Group signed a 
collaboration agreement to produce and develop personnel 
in medicine, nursing, and social servicing, with College of Nursing 
and Health, Suan Sunandha Rajabhat University. 
      In 2014, Vichaivej International Hospital Omnoi built a 
4-storey patient ward to support expansion of non-capitation 
customers, which has been planned to open in the beginning 
of 2015.
      In 2014, BBTV Equity Co., Ltd., bought 20% out of total shares 
in the Company thus changing the structure of major shareholder 
group of the Company. The move was aimed to support expansion 
of hospital care business and increase the variety of medical service 
to be more comprehensive in the future. 
      In 2014, the Company bought 15% out of total shares in 
Mahanakorn Mae-sod Vejchakarn Company Limited that operates 
the Mahanakorn Maesod International Hospital, which is regarded 
as an investment in area with future potential and a formation 
of business partnership.
      In 2015, Vichaivej International Hospital Group in collaboration 
with King's College under the Royal Patronage organized the 15th 
King's College Sam Pran Mini-half Marathon with award being Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup.
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     Vichaivej International Hospital Group provides patients with 24 hours medical treatment covering every disease in order 
to satisfy their needs, such as Orthopedic Center, General Surgery and include Urology, Brain Center, General Medicine Clinic 
and it subspecialty as Cardio Vascular Medicine, Nephrology, Endocrinology, Dermatology and Neurology. Addition service 
include; Dental Center, Physical Rehabilitation and Plastic Surgery, etc. For inpatient treatment, the Hospital Group is equipped 
with 520 sickbeds divided into different room types, such as 1) special private single-bed consisting of GRAND VIP, VIP, Deluxe 
and Standard, 2) special private 2-beds, 3) special private 4-beds, 4) common 8-beds, 5) ICU, and 6) Infant ward.

Revenue Structure
     Revenues and profits of the Company and its subsidiaries for the years 2013-2015 (each hospital)

Remark : Srivichai Vocational School Limited Company (its subsidiaries) in 2015, with revenue of 3.35 billion baht profit of 
1.23 million baht. In 2014 revenues of 4.09 billion baht profit of 1.75 million baht and in 2013 earned 3.02 million baht profit 
to net income of 1.07 billion baht, which Srivichai Vocational School Limited Company (its subsidiaries) in the list of other 
income in the consolidated financial statements.

Nature of Business Operation

     

Name of Hospital
2013 2014 2015

Thousand baht Thousand baht Thousand baht% % %

Vichaivej International Hospital Omnoi

: Revenue from sales and services

: Net profit

Vichaivej International Hospital Nongkhaem

: Revenue from sales and services

: Net profit (loss)

Vichaivej International Hospital Samuttsakhon

: Revenue from sales and services

: Net profit

Total revenue before elimination transaction

Value of transaction

Total revenue after elimination transaction

Total profit before elimination transaction

Value of transaction

Total profit after elimination transaction

522,577.22

58,828.74

300,790.84

(10,140.68)

299,054.51

21,298.01

1,122,422.57

15,739.19

1,106,683.38

71,055.73

9,418.09

61,637.64

47%

83%

 

27%

-14%

 

26%

30%

100%

- 

- 

100%

- 

-

622,942.14

86,584.94

329,279.83

(85.79)

302,741.18

18,027.36

1,254,963.15

7,861.17

1,247,101.98

106,277.00

10,879.79

95,397.21

50%

81%

 

26%

0%

 

24%

17%

100%

-

-

100%

-

-

678,533.37

84,339.43

 

386,231.48

19,503.96

 

299,065.80

7,831.76

1,363,830.65

19,492.63

1,344,338.02

111,675.15

10,037.13

101,638.02

50%

76%

 

26%

0%

 

24%

17%

100%

-

-

100%

-

-
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      Revenues of the Company and its subsidiaries for the year 2013 - 2015 (by the type of client).

Remark : Vichaivej International Hospital Nongkhaem cancelled the service for Social Security Scheme customersand 

accommodates only general patients since 1 January 2012 onwards.

     

Hospital
2013 2014 2015

Thousand % Thousand % Thousand %

 

  208,567.18 

  314,010.04 

  522,577.22 

 

       1,188.95 

  299,601.89 

  300,790.84 

 

    98,584.40 

  200,470.11 

  299,054.51 

 1,122,422.57 

     15,739.19 

 1,106,683.38 

 

19%

28%

47%

 

0%

27%

27%

 

9%

18%

27%

100%

 

 

242,989.71 

379,952.43 

622,942.14 

 

757.81 

328,522.02 

329,279.83 

 

111,839.65 

190,901.53 

302,741.18 

1,254,963.15 

7,861.17 

1,247,101.98 

19%

30%

50%

 

0%

26%

26%

 

9%

15%

24%

100%

 

 

240,478.85

438,054.52

678,533.37

 

2,329.44

383,902.04

386,231.48

 

106,400.73

192,665.06

299,065.79

1,363,830.65

19,492.63

1,344,338.02

18%

32%

50%

 

0%

28%

28%

 

8%

14%

22%

100%

Vichaivej International Hospital Omnoi

Total Revenues from Capitation

Total Revenues from Non-Capitation

Total Revenues from Services

Vichaivej International Hospital Nongkhaem

Total Revenues from Capitation

Total Revenues from Non-Capitation

Total Revenues from Services

Vichaivej International Hospital Samutsakhon

Total Revenues from Capitation

Total Revenues from Non-Capitation

Total Revenues from Services

Total Revenues before elimination transaction

Value of transaction

Total Revenues from Services of VIH
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Business Operation by Each Product Line
     Nature of Service
     As of 31 December 2015, the Company has operated its business in the form of hospital group with three hospitals within 
the group, and the same time, formed service contracts with 10 hospitals (supra contractor) in order to manage appropriate 
patient transfer as necessary for each case. The Company also has 19 social security network clinics ready to provide first aid 
care for social security patients.  With such structure, the Company has been able to manage its cost effectively and extend 
the scope of service to reach the public comprehensively. 
     The hospital group provides service to two major customer groups: 1) Non-capitation customer group that pays treatment 
fees based on actual treatment provided, namely cash customers, life insurance customers, Workmen Compensation Fund 
customers, contract counterparty customers, right according to the act customers, and others; and 2) Capitation customer 
group under state project, namely social security customers, Universal Health Care Coverage customers, and foreign laborer 
health insurance project customers.

     Medical Services
       The Company and subsidiary companies in the Vichaivej International Hospital Group are strongly determined to provide 
medical care services for every type of disease and specialist physicians in every field as follows.      
 • Orthopedic Center

 • Breast Center 

 • GI Surgery and Endoscopy Center

 • Heart Center

 • Mother and Child Comprehensive Health Center

 • Dental Center

 • Gynecologic Laparoscopic Surgery Center

 • G.I. and Liver Center

 • Innovative SKin and Laser Surgery Center (iSKY)

 • Thai-Philos Anti-Aging Center 

 • GI Surgery and Endoscopy Center

 • Emergency Center

 • Gastroenterology and Hepatology Center

 • Health Examination Center

 • Stone and Prostate Center 

 • Heart Center

 • Artificial Kidney Nephrology Clinic

 • Sports Medicine Center

 • General Medicine Clinic

 • Anti-aging Medicine Clinic

 • Stroke and Varicose Vein Clinic

 • Neurology Clinic

 • Diabetes & Endocrinology Clinic

 • Eye-Ear-Throat-Nose Clinic
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      Practical Nurse Training Center by Srivichai Vocational School
      Srivichai Vejvivat Public Company Limited has invested as major shareholders in Srivichai Vocational School Company Limited 
which the facility will be mainly used to produce, train, and develop the personnel for Vichaivej International Hospital Group.  
The emphasis has been to produce nurse aid whose duty is to take care and provide convenience for patients, such as taking care 
of primary health. Srivichai Vocational School Company Limited plays instrumental role in producing nurse aid personnel for 
Vichaivej International Hospital Group as a way of reducing personnel shortage and poor quality personnel problems. The training 
lasts for 6 months and has been certified by the Ministry of education.  Furthermore, the Company has formed an agreement 
with Bangkok Thonburi University in organizing course for practical nurses certified by Thailand Nursing and Midwifery Council.  
In 2015, the School produced 41 nurse aid staff to work under Vichaivej International Hospital Group that allows the hospitals 
to have higher quality nursing personnel thereby assuring the patients and customers receiving service with the hospitals.  
Simultaneously, this serves as a channel for developing hospital personnel’s career path.

     Medical Support Service

 • Medical Records Department 

 • Diagnostic Radiology Department

 • Physical Therapy Department 

 • Laboratory Unit

 • Nutrition Department  

 • Vehicle Department

 • Facilities Department
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Marketing and Competition
hospitals that have adjusted their operations to gear toward 
consumer market more.  At the same time, consumers are more 
educated and start to compare quality and price. This implies 
that service prices are regulated by the factors of business 
competition situation, replacement products, buyer’s power, 
and partner’s negotiation power.  In the past, Vichaivej 
International Hospital Group has created strong competition 
power in that it has managed its purchasing operation together 
as a group and with other hospital partners in order to establish 
negotiation power against business counterparties, such as 
medicine and medical supplies suppliers, in order to minimize 
product costs. 
     The hospital business competition that Vichaivej International 
Hospital Group has to face is not just from hospitals in southern 
part of Bangkok, Samutsakorn Province, and Nakhon Pathom 
Province only, however, private hospitals in nearby provinces, 
alternative medicine treatment as well as drug stores and 
clinics all try to compete in the business in order to take away 
the market share from Vichaivej International Hospital Group. 
The reason for such strong competition is due to the locations 
of the three hospitals which lie in industrial areas with not 
less than 5,400 factories and densely-populated community 
zones.

      Marketing policy
     Customer: The current customer of the hospital can be 
categorized into two: non-capitation and Capitation.
      Non-capitation: Those who live or work near the hospital 
and outside the area, but do trust the doctor especially in 
orthopedic clinic, including office employees, factory workers 
and the government offices who have the contract with the 
hospital or customers of insurance companies. We also have 
group of foreign clients from the Middle East, ASEAN who come 
to use the medical services of the hospital and avail of cosmetic 
surgery.
      Capitation: The patients who are treated in the hospital under 
a contract and pay annually through The Social Security Scheme, 
Universal health Coverage, Migrant Health Coverage, and Medical 
benefits of civil servants and State Enterprise's Employees 
Scheme.

      Status of Industry and Competition
      Fluctuations in economic conditions in Thailand are caused 
by different factors, both from changes in values, thoughts, 
behaviors, specifically the growth of technology, communication 
systems, including the impact of politics. Cause of hospital 
business industry in Thailand has been fluctuating continuously 
and one of the reasons came from the government’s decision 
to expand the health care coverage of The Social Security 
Scheme, Universal health Coverage, Migrant Health Coverage, 
and Civil Servant Medical Benefit Scheme.  At the same time, 
the private health care providers have been adjusting their 
strategies in line with the competition, and in order to comply 
with changes in behavioral health services including the increase 
of international patients which has been part of the government’s
policy in making Thailand the “Medical Hub of Asia”.
     For keep pace with such changes Vichaivej international 
Hospital Group has created a combination of its unique selling 
points in order to develop a clear and positive image for the 
hospital, and emphasizing on the specialization of the hospital 
in the treatment of certain ailments is an important part of 
the strategy.  Forming part of this is the creation of a network 
of business partners in the form of hospital chain that can be 
effective in terms of hospital operation and management, 
cost and human resources; the expansion of customer data 
base and the standardization of services; the modernization 
of medical equipment and advance technologies.;  the 
development of staff and public relation activities to promote 
the hospital, such as “The mobile medical unit providing 
community cares on various occasions”, “The project 
Jit-ar-sa-mo-tor-zai-kuu-chiph” (The motorcycle taxi driver 
was a volunteer rescue), “Obesity in Children”, “Clean food 
Good taste”, and school tours to explain about health care etc.
      
     Competitions
     Hospital and health-related service business is considered 
to be one of the businesses that remains in the people’s interest 
as today consumers turn more attention to taking care of their 
health and having proper hygiene.  For that reason, this has 
led competition to be more intense, from both the competition 
amongst private hospitals and the competition against state 
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     Characteristics of target customers
     Target customers are separated into 4 groups.
     The group that lives within the radius of 10-20 km of each 
hospital in which the hospital has publicized among its target 
customer group so that they are informed and understand the 
hospital group’s expertise in treating bone and joint disease 
including the standard and readiness to treat other diseases.  
The hospitals have expanded and introduced new service that 
promotes strong health or prevents illnesses in addition to 
general treatment service available in order to attract 
non-patient customers. 
     The group comprising private companies, factories, 
educational institutes, banks, schools, government agencies, 
and business group in the industry that have not formed 
service contracts with the hospital group including management 
level staffs who are drawn to use more treatment service 
from the hospital group.  The hospital group assigns its marketing 
and sales departments to be responsible for publicizing and 
contacting the various companies.
     With life insurance companies, the hospital group certainly 
places great emphasis in doing marketing activities with this 
customer group as they are perceived to have high growth 
rate due to public attitude change that turns more attention 
to taking care of their health. This certainly is consistent with 
the government’s promotion in wanting people to pay more 
attention to their health, plus the state’s policy in allowing 
the use of premiums to deduct tax. Each hospital within the 
group would have marketing officers contact and form contracts 
with life insurers in order to become their contract hospitals 
and treat their patients.  This would offer convenience to 
patients who come for treatment at the hospital.

     International customer group that lives in Thailand and 
comes into the country to do business or work or just as 
tourists as the hospital recognizes the growth potential in this 
customer group.  The hospital group has started to contact 
representatives and partners overseas in order for them to 
send foreign patients in Asia and Middle East to receive 
treatment at the hospital. 

     Quality service at competitive price: The entire Vichaivej 

International Hospital Group, focuses on service through the 
customer relation service center to achieve customer satisfaction 
which leads to customer loyalty and create an impressive 
experience for customers.

      The medical: Vichaivej International Hospital Group focuses 

on the recruitment of doctors who have specialized knowledge, 
experience and expertise in each clinic. They are available to 
patients 24 hours a day, together with nurses and staff who 
have the knowledge and expertise in each job to deliver 
maximum benefits to customers.

      Advertising and public relations: Public relations is one way of 

creating public awareness and understanding about the capability 
and service quality of the hospital. We have established community 
commitment projects such as Provide knowledge about health 
in schools and workplaces annually, etc..
      In addition, it will also promote the national level to the 
reputation and expertise of the hospital is known and familiar 
to the public at large, by any method, for example.

     • Promoting the activities and events of the hospital through 
leading newspaper such as Thairath, Dailynews, Komchadluek, 
Matichon , etc. including local newspapers and television media
     • Educating the community under various projects, such as through 
a broadcast on one local radio station FM 96.25 MHz "Happy Hour 
by Vichaivej" on air every Monday to Friday 14.00 - 15.00 hrs.
     • Preparation of the quarterly magazine called “V care” 
which is distributed to the customers of the hospital, school 
libraries and offices.
 
     Sales and distribution channels: The hospital has several 

distribution channels. The direct sales focus on customers paying 



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

145

cash, Life insurance, Contract companies and through the 
government such as Social Security Scheme.
     Social Responsible Activities: The Hospital aims to run 
the business with social responsibility and contribution to 
community as an organization of medical care. 
    
     Setting the treatment fee
     For cash customer group, the hospital group operates with 
a pricing policy that takes into account the business operating 
costs and pricing that is market competitive, such as physician 
fee, medicine and medical supplies fees, medical equipment 
fee.  For room charges, price would be set by referring to 
market prices of nearby hospitals, inclusive of items and 
facilities inside the room.  Overriding everything, fees must be 
set based on pricing fairness principle and with consumers 
being the focal concern.  Each hospital within the group 
would take into account the income level of target customer 
group before setting price standard to be consistent and 
suitable.  The group has studied the possibility of adjusting its 
medical fees to be equivalent with other hospitals at the same 
level as today Vichaivej International Hospital Group has made 

leaping progress and is fully equipped with tools and equipment 
while its fees were still low compared to other hospitals. 

Products and services
     1. Providing medical staff:  Doctors, nurses and staff are a 
valuable asset in the business. Recruiting doctors also means 
building a good relationship with them via the development 
of the medical staff through training and scholarship programs. 
The Hospital provides on-the-job training for nursing students 
from Thai universities.
     2. Providing medicines and medical supplies: The raw 
materials and cost of hospital pharmaceutical and Therapeutics 
Committee. This includes doctors, nurses, pharmacists, and 
the purchasing department. The Purchasing Department in 
order to compare quality, price, quantity, and reliability of 
each distributor before ordering.
     3. Providing medical equipment: Medical device directors 
will consider the appropriateness of the tool to compare 
quality, price, service, delivery, after sales service and reliability
of each distributor before ordering.
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      The Company manages the business risk through super
vision of the Risk Management Committee that is responsible 
for formulating risk management policy and risk management 
guideline, monitoring, assessing and improving operation plan 
in order to reduce risk caused by both internal and external 
factors. The Committee needs to ensure efficient risk manage-
ment and control risk at an acceptable level in accordance 
to the Company policy, which recognizes the importance of 
risk management to cope with any situations and changing trends, 
both inside and outside the organization that change rapidly.

Risk from increased hospital industry competition
     The private hospital business is highly competitive and is 
likely to be even more competitive in the future. Apart from 
competition with hospitals at the same level, the Company 
must also compete with low level private hospitals, as well 
as public hospitals that have also expanded their medical 
services such as opening after-hours clinics. In that case, the 
Company has augmented and expanded the service area by 
investing additionally in Vichaivej Heart Center, mobile medical 
unit service, Occupational Medicine Center, Sports Medicine 
Center, and midnight clinics in order to respond to community 
and customers residential surroundings.  

Risk in losing medical personnel or key executives
     Presently, the hospital business in Thailand is faced with the 
problem of lack of medical personnel. Great reliance is placed 
upon the public sector to develop medical personnel and there 
have not been sufficient medical personnel to meet demand. 
The Company has had to compete with other hospital operators 
in retaining and attracting skilled medical personnel, which will 
affect the Company’s operation costs.
     Vichaivej International Hospital Group has a standard in 
setting the remuneration fee and welfare to closely match with 
competitors.  Along with that, the hospital has also created a 
clear and fair evaluation system as well as the hospital’s 
environment that fosters caring attitude among colleagues.  
Moreover, the hospital grants scholarships to its employees 
as a gesture of promoting and supporting continual learning 
that would contribute to developing the organization further. 

  

Risk of lawsuits
      As the hospital business provides medical care services, 
which relates to the life and health of the patrons, the 
Company and network hospitals are faced with the risk of 
being sued by persons receiving medical services. This may 
affect the Company’s reputation and patrons’ confidence in 
the Company and network hospitals. Furthermore, the Act on 
Court Proceedings for Consumer Cases B.E. 2551 (2008) has 
laid out a system in considering cases that enable patients to 
fight for their rights. Patients who have been wronged will 
receive speedy remedy as the Act provides patients the right 
to go to court. Businesses are therefore more likely to be sued 
by patrons or have to pay damages for medical services provided.
      It was then required of physicians to take out insurance in 
order to protect in case of lawsuits or damage claims in part of 
workers who through their role have to set a plan for analyzing 
the work process of their unit in order to look out for any risks 
and prepare proper work system to prevent such risks from arising.

Risk from future changes in standards or regulations governing 
the Company
     The enforcement of laws or new regulations, as well as the 
deliberation of the draft Patient Protection Act, which protects 
persons who have been wronged or received damages from 
health care services with the goal to compensate the patients 
in a timely manner without having to prove wrongdoing, may 
affect health care providers including the Company. There is 
also consideration of setting up a patient protection fund to 

  
 

Risk Factors
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pay for damages to patients, whereby the health care institu-
tions have to make contribution to such fund according to the 
criteria and rate specified by the Patient Protection Commission. 
Therefore, the Company may not be able to guarantee that future 
changes to laws and regulations or issuance of new regulations or 
new policies related to the Company’s business will not affect 
the Company’s operations and business opportunities.
     However, a resolution has been developed by clearly identi-
fying the responsible person and implementing a confirmation 
system to make sure that related laws are updated at all times 
and set the means to access related laws and different standards 
for internal staffs via the Company’s Intranet system. 

Risk of reliance on distributors of medicine and medical 
supplies
     One of the important factors in providing medical services 
is the sufficient procurement of quality medicine and medical 
supplies. There are few major distributors of medicine and 
medical supplies in Thailand. The Company ordered medicine 
and medical supplies from the 5 major distributors. Therefore, 
the Company faces risk of dependence on medicine and 
medical supplies distributors, which may affect bargaining 
power or operational costs and may have material negative 
impact on the business, financial status, performance and 
business opportunities.
     Most distributors are only dealers and not producers 
which the Company can order medicines directly from the 
producers or other distributors instead. 
     Guideline has been set in case there is shortage of medicines 
and supplies in the market by contacting the seller or arranging to 
have reserved medicine while contacting network hospitals to 
find ways to bargain with the seller or adopt the system of 
borrowing medicine interchangeably within the hospital group. 
In the end, there will be some monitoring to check the outcome 
after implementing this guideline. At the same time, the hospital 
group has enhanced the potential and knowledge in medicines 
and supplies of its purchasing unit in order to reduce risk and 
prevent effect from the trend of medicines and supplies shortage. 

Risk in collecting medical fees
      Since the medical treatment service provided by the Company 
is a service rendered before collecting due treatment fees, the 
Company then runs the risk of being unable to collect such fees 

in full amount.  For that reason, the Company has created a 
process that would help reduce the risk of being unable to 
collect treatment fees, for instance, checking the eligibility and 
financial status of the service recipient.  However, it has turned out 
that there were still some cases which the hospital could not 
collect treatment fees from the patient as such patient was in 
critical state that necessitated immediate treatment, otherwise, 
the patient may die.  In such case, the Company had no choice 
but to provide treatment based on moral and professional 
code of ethics.
     Work plan of the Risk Management Committee for 2015-2017 
entails risk analysis and finding of measures to ensure that the 
strategies would lead to the realization of set targets, whereby 
4 areas of risk have been classified as follows. 
     1. Strategic Risk includes mobile health check project, VIH 
examination and analysis center project, and heart center project.
     2. Financial Risk includes fund for investment, circulating 
fund, and consistency of revenue-expense to target.
     3. Operation Risk includes OPD and emergency room 
treatment, IPD treatment, surgery room-delivery room, and 
human resources management operation.
     4. IT Risk which involves defining a work procedure including 
analysis of the work process executed by Vichaivej International 
Hospital Group, problems and risk finding/data gathering, 
analysis of risk likelihood and impact, and search for approach 
to prevent significant risk

Company then runs the risk of being unable to collect such fees
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General Information
Srivichai Vejvivat Public Company Limited

Private Hospital operating under the name “Vichaivej International Hospital Omnoi”Location
74/5 Moo 4, Phetkasem Road, Omnoi Subdistrict, Krathumbaen District, Samutsakorn Province 74130Location
(+662) 431-0070 and Hotline 1792Telephone Number
(+662) 431-1404Facsimile
www.vichaivej.comWebsite
bod@vichaivej.comEmail
200 bedsNumber of beds
0107554000062Registration Number

March 1, 2011Registered Date
May 9, 2012First Trade Date
570,666,666 BahtRegistered Capital
570,665,433 BahtPaid-up Capital
570,665,433 SharesCommon Stock
1  BahtPar Value

General Information of Subsidiary Companies
Saivichai Development Company Limited

Private Hospital operating under the name “Vichaivej International Hospital Nongkhaem”Type of Business
456-456/8 Phetkasem Road, NongkhangPlue Subdistrict, Nongkhaem District, Bangkok 10160Location
(+662) 441-6999Telephone Number
(+662) 421-1784Facsimile
www.vichaivej.comWebsite
nongkhaem@vichaivej.comEmail
200 bedsNumber of Beds
0105530047130Registration Number

150,000,000 BahtRegistered Capital
150,000,000 BahtPaid-up Capital
30,000,000 SharesCommon Stock
5 BahtPar Value
99.43% out of SharesVIH bought        

General Information of Subsidiary Companies
Srisakorn Vejvivat Company Limited

Private Hospital operating under the name “Vichaivej International Hospital Samutsakhon”Type of Business
93/256 Mahachai Intersection, Sethakit 1 Road, Tasai Subdistrict, Muang Samutsakorn District, Samutsakorn Province 74000Location
(+6634) 826-708-29Telephone Number
(+6634) 826-706Facsimile
www.vichaivej.comWebsite
samutsakhon@vichaivej.comEmail
120 bedsNumber of Beds
0105537019778Registration Number 

99,200,000 BahtRegistered Capital
99,200,000 BahtPaid-up Capital
19,840,000 Shares Common Stock
5 BahtPar Value
99.56 % out of SharesVIH bought
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General Information of Subsidiary Companies
Srivichai Vocational School Company Limited

Occupational School operating to produce child and senior caretaker personnelType of Business
74/5 Moo 4, Phetkasem Road, Omnoi Subdistrict, Krathumbaen District, Samutsakorn 74130Location
(+662) 431-0070 ext. 1703Telephone Number
(+662) 431-1404Facsimile
www.srivichai.ac.thWebsite
teacher@srivichai.ac.thEmail
0745553005535Registration Number

100,000 BahtRegistered Capital
100,000 BahtPaid-up Capital
20,000 SharesCommon Stock
5 BahtPar Value
99.98 % out of SharesVIH bought  

0105556060761Registration Number 

General Information
Mahanakorn Mae-sod Vejchakarn Company Limited

Operate private hospital business under the name Mahanakorn Maesod International HospitalType of Business
222 Moo 9, Mae Pa Subdistrict, Mae Sod District, Tak ProvinceLocation
(+6655) 518-200Telephone Number
(+6655) 518-205Facsimile
www.nakornmaesot.comWebsite
teacher@srivichai.ac.thEmail
59 bedsNumber of Beds

270,000,000 BahtRegistered Capital
270,000,000 BahtPaid-up Capital
54,000,000 sharesCommon Stock
5 Baht Par Value

Auditor
Ernst & Young Thailand Company Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 New Rajadapisek Road
Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand
Tel. 02-264-0777 Fax 02-264-0789-90 

Securities Registrar
Thailand Securities Depository Company Limited
The Stock Exchange of Thailand Building, 
Rachadapisek Road, Dindeang  District,
Bangkok 10110, Thailand
Tel. 02-009-9000 Fax 0-2009-9991

References

VIH bought  15 % out of Shares
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     Srivichai Vejvivat Public Company Limited respects the rights 
of shareholders to obtain the required information to equally 
evaluate the Company’s growth, in order to determine profitability 
and return for shareholder, and would disclose operating performance, 
financial position, as well as supporting true information as required 
by The Stock Exchange of Thailand (SET) and Securities and 
Exchange Commission, Thailand (SEC).

Relationships with Shareholders and Investors
     Srivichai Vejvivat Public Company Limited is also responsible for 

providing accurate and complete information and listen to the 

opinion of shareholders and investors consistently. Shareholders and 

investors can contact us for information and provide comments 

directly to the Office of the Secretary of the Company at 

Tel. 0-2431-0070 Ext. 1707, 1708, Fax 0-2431-1404 or by e-mail: 

shares@vichaivej.com. The Company’s annual plan has included 

development of channels for communication and activities to be 

held between the shareholders and investors and senior executives 

of the Company as follows.

    A. The shareholders' meeting: The shareholders' meeting is 
important for the Company as directors and executives will 

attend the meeting to listen and answer questions raised by 

the shareholders.

    B. Annual Report and information display: The Company 
prepares the annual report and provides information display in order for 

the shareholders and investors to acknowledge important corporate 

information. The Company also prepares the annual report in CD 

format to be distributed among shareholders.

    C. Website: The Company offers information about the financial 
reports, lectures, annual reports, minutes of the shareholders’ 

meetings and news about the Company on the Company's 

website www.vichaivej.com to give equal access to information 

among all the shareholders. Through the website, shareholders, 

investors, and stakeholders can make comments, as well as 

propose meeting agenda and candidate whom they think are 

qualified to be directors prior to the Company sending them 

meeting invitation letter via the website.

     D. Contact with the Board of Directors and Company Secretary: 
Shareholders can contact the Board of Directors, committees or 

directors at the add

 Srivichai Vejvivat Public Company Limited 
 74/5 Moo 4 Petchkasem Road, Omnoi Subdistrict,
 Krathumban District, Samutsakorn Province 74130
 Tel. 0-2431-0070 Ext. 1707, 1708 Fax 0-2431-1404
 or E-mail: shares@vichaivej.com

    The Company Secretary is responsible for receiving documents 

sent to the Board of Directors and submitting them to the 

committee or director involved, and at the same time will 

prepare a summary of all suggestions and issues to be brought 

to the attention of the Board of Directors each month. This, 

however, does not include letters sent to the Audit Committee, 

which will be sent directly to the Audit Committee.

    E. Newsletters (Media Relations): The Company disseminates 
information on the progress of business and public relations activities 

of the Company through various media relationship forms, such as 

radio, newspapers and public websites, as well as the website of 

the Company to promote activities, such as corporate social 

responsibility (CSR), medical knowledge sharing, community 

engagement, as well as other internal activities of Vichaivej 

Hospital. This includes having a 2 local radio waves:

      FM 96.25 MHz “Happy Hour by Vichaivej” on-air every Monday 

to Friday from 14:00-15:00

      FM 106.75 MHz “Happy Hour by Vichaivej” on-air every 

Monday to Friday from 16:00-17:00 

      The Company also publishes a medical magazine "V care" 

issued every quarter to disseminate medical knowledge and 

information as well as advancements of hospitals under Vichaivej 

International Hospital Group.

     F. Evaluation of information disclosure: Srivichai Vejvivat Public 
Company Limited would provide a questionnaire to evaluate the 

efficiency of information disclosure every time there is a meeting 

with shareholders, investors and analysts, as these will serve as a 

guideline in determining the efficiency of the information disclosure. 

     Srivichai Vejvivat Public Company Limited would like tothank 

all shareholders and investors for providing information to the 

Company via different channels on how to improve the operations 

and make it more efficient in order to create more value to the 

Company and to the shareholders.

Shareholder
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     The Company's policy is to pay dividend to shareholders at a rate not less than 50 per cent of net profit after tax and net of 
all reserves required by law based on the separated financial statements. However, the payment of dividend will depend on the 
cash flow, investment plan, contract terms and conditions that the Company is bound, including legal restrictions, necessity and 
other matters appropriate in the future. The resolution of the Board of Directors’ approval for dividend payment will have to be 
proposed for approval by the general meeting of shareholders, unless it is an interim dividend payment whereby the Board of 
Directors has authority to approve the payment. However, such interim dividend payment has to be reported to the shareholders' 
following meeting.

Dividend Payout Information

Dividend Policy

     

 year 2012 2013 2014 2015

Earning per share (Baht / share)

Dividend per share (Baht / share)

Dividend payout ratio (%)

0.02

4.49

179.97

0.11

3.00

26.27

0.17

12.57

75.98

0.18

2.00

11.25
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Shareholding Structure and the Company Group Structure 
      Shareholding Structure of the Company as at 31 December 2015

Shareholding and Management Structure

Srivichai Vejvivat Public Company Limited

Registered Capital 570,666,666 Baht

Paid-up Capital 570,665,433 Baht

Saivichai Development Company Limited

Registered Capital 150,000,000 Baht

Srisakorn Vejvivat Company Limited 

Registered Capital 99,200,000 Baht

Srivichai Vocational School

Company Limited 

Registered Capital 100,000 Baht

99.43%

99.56%

99.98%

15%
Mahanakorn Mae-sod Vejchakarn 

Company Limited 

Registered Capital 270,000,000 Baht
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     The details of the registered capital of Srivichai Vejvivat Public Company Limited and subsidiaries companies as at 

31 December 2015

Shareholding Structure 
     The first 10 major shareholders (Section 258-Same Group) as at December 31, 2015 are as follows:

     

Company
ทุนจดทะเบียน

(บาท)
Registered Capital 

(Baht) bed
The proportion of 
shares held by VIHarea

Srivichai Vejvivat Public Company Limited

:Vichaivej International Hospital Omnoi

บริษัทยอย

Saivichai Development Company Limited

:Vichaivej International Hospital Nongkhaem

Srisakorn Vejvivat Company Limited

:Vichaivej International Hospital Samutsakhon

Srivichai Vocational School Company Limited 

: Srivichai Vocational School

Other Company

Mahanakorn Mae-sod Vejchakarn Company 

Limited : Nakorn Maesod International Hospital

570,666,666

150,000,000

99,200,000

100,000

270,000,000

570,665,433

150,000,000

99,200,000

100,000

270,000,000

200

200

120

-

59

Samutsakhon

bangkok

Samutsakhon

  Samutsakhon

tak

-

99.43%

99.56%

99.98%

15%

     

Name
   As of 31 Dec 2014

No.of shares % of Paid
up Capita No.of shares % of Paid

up Capita    +/(-)      %

   As of 31 Dec 2015    Change

1.BBTV Equity Company Limited

2.Bavonrat Vanadurongwan, M.D.

3.Pat Rojmahamongkol, M.D.

4.Rungsima Wanitphakdeedecha,M.D.

5.Patcharapan Vanadurongwan, Ms

6.Somchai Vijitsaengrat, Mr

7.Kanisorn Ounsaengchan, Mr

8.Assoc. Prof.Vichai Vanadurongwan, 

  M.D.,Ph.D.,FIMS

9.Sunee Joitjamrat, Ms

10.Mongkol Wanitphakdeedecha,M.D.

114,240,000

85,008,106

28,000,000

28,000,000

28,000,000

10,670,000

4,606,640

4,792,320

4,081,706

-

20.02

14.90

4.91

4.91

4.91

1.87

0.81

0.84

0.72

-

114,240,000

93,608,106

88,000,000

58,000,000

28,000,000

10,670,000

4,991,940

4,792,320

4,081,706

3,940,107

20.02

16.40

15.42

10.16

4.91

1.87

0.87

0.84

0.72

0.69

-

8,600,000

60,000,000

30,000,000

-

-

385,300

-

-

3,940,107

-

10.12

214.29

107.14

-

-

8.36

-

-

100.00
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     The first 10 major shareholders (Section 258-Same Group) as at December 31, 2015 are as follows:

Remark: Refer to the Thailand Securities Depository Company Limited (TSD)

     

Name No.of shares % of Paid up Capita

1. Vanadurongwan Group

 Bavonrat Vanadurongwan, M.D.

 Pat Rojmahamongkol, M.D.

 Rungsima Wanitphakdeedecha,M.D

 Patcharapan Vanadurongwan, Ms

 Assoc.Prof.VichaiVanadurongwan, M.D.,Ph.D.,FIMS

 Mongkol Wanitphakdeedecha,M.D.

 Prut Rojmahamongkol, Mr.

 Asst.prof.Saisunee Vanadurongwan, M.D.

 Viladda Vanadurongwan, Ms.

 Vicha Vanadurongwan, Mr.

 Somsak Opachareonsuk. Ms.

2. BBTV Equity Company Limited

3. Vijitsaengrat Group

 Somchai Vijitsaengrat, Mr.

 Chaiyaphat Vijitsaengrat, Mr.

 Wannarak Vijitsaengrat, Ms.

4. Kanisorn Ounsaengchan, Mr

5. Sunee Joitjamrat, Ms

6. Anantarojwong Group

 Vallop Anantarojwong, Mr.

 Wanchai Anantarojwong, Mr.

 Sureerat Anantarojwong, Mrs.

 Sukanya Anantarojwong, Ms.

 Vatchara Anantarojwong, Mr.

 Jirapra Anantarojwong, Mrs.

7. Jane Manokul, Mr.

8. Suchart Jaturapittporn, Mr.

9. Sririauksorn Kritsadatanon, Ms.

10. Sawakol Methasawad, Ms

Total

11. Other Shareholders

Grand Total

284,248,083

93,608,106

88,000,000

58,000,000

28,000,000

4,792,320

3,940,107

3,940,106

3,841,624

68,266

57,482

72

114,240,000

11,030,166

10,670,000

296,500

63,666

4,991,940

4,081,706

3,747,033

3,317,033

150,000

140,000

100,000

20,000

20,000

3,578,506

2,838,837

2,474,666

2,419,053

433,649,990

137,015,443

570,665,433

49.80

16.40

15.42

10.16

4.91

0.84

0.69

0.69

0.67

0.012

0.010

0.00001

20.02

1.93

1.87

0.05

0.01

0.87

0.72

0.66

0.58

0.03

0.02

0.02

0.003

0.003

0.63

0.50

0.43

0.42

75.98

24.02

100.00
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Management Structure
Board of Directors

     As of December 31, 2015, the Board of Directors is comprised of 10 Directors as followed: six non-executive directors, 

three of which are independent directors and four executive director namely: 

     Remark: *Prat   Boonyawongvirot, M.D. Independent Director and Audit Committee pass away on November 13, 2015 and 

retired Directors on November 23, 2015.

     

Name Position      Appoint Date

Non-Executive Directors

1. Vichai Vanadurongwan, M.D.,Ph.D.,FIMS

2. Virah   Mavichak  

3. Surin  Premamornkit

4. Visut  Montriwat 

5. Prat  Boonyawongvirot,M.D.*

6. Nopporn Tirawattanagool

7. Tinnawat Mahataradol

Executive Directors

8. Saisunee Vanadurongwan,M.D.

9. Pongsak  Vathana,M.D. 

10. Vilawan  Vanadurongwan

11. Mongkon Wanitphakdeedecha M.D.

Chairman of the Board

Independent director

Chairman of Audit Committee

Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

Independent director

Audit Committee 

Nomination and Remuneration Committee

Independent director

Audit Committee 

Independent director

Audit Committee 

Director

Working Group for Financial and Investment Planning

Director

Working Group for Financial and Investment Planning

Vice Chairman

Chief Executive Officer (CEO) 

Director

Deputy Chief Executive Officer

Director

Deputy Chief Executive Officer 

Chairman of Risk Management Committee 

Nomination and Remuneration Committee 

Chairman of Working Group for Financial and Investment Planning

Director

Deputy Chief Executive Officer 

Nomination and Remuneration Committee 

Working Group for Financial and Investment Planning

April 24,2015 (Re-elected)

April 24,2015 (Re-elected)

March 26,2014 (Re-elected)

January 17,2014

April 5, 2013

March 26,2014 (Re-elected)

January 17,2014

April 5, 2013

March 26,2014 (Re-elected)

April 24,2015 (Re-elected)

March 26,2014 (Re-elected)

October 17,2014

November 11,2014

October 17,2014

November 11,2014

April 25,2014 (Re-elected)

December 4,2013

April 25,2014 (Re-elected)

December 4,2013

April 25,2014 (Re-elected)

December 4,2013

April 19,2015

January 17,2014

November 11,2014

April 25,2014 (Re-elected)

December 4,2013

January 17,2014

November 13,2015
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Structure of the Board of Directors
      According to the Company’s articles of association, the 
Board of Directors shall consist of at least five members. Not 
less than half of the number of such directors must reside 
in the Kingdom of Thailand. 

Appointment of Directors
     The appointment of directors are prescribed in the Company’s 
article of association, which can be summarized as followed: 
     1. Each shareholder shall have a number of votes equal to 
the number of shares held multiplied by the number of the 
directors to be elected;
     2. Each shareholder may exercise all the votes he or she 
has under (1) to elect one or several persons as director or 
directors. If several persons are to be elected as directors, 
the shareholder may allot his or her votes to any person in 
any number;
     3. After the vote, the candidates shall be ranked in order 
descending from the highest number of votes received to the 
lowest, and shall be appointed as directors in that order, until 
all of the director positions are filled. Where there is an equality 
of votes cast for candidates in descending order causing the 
number of directors to be exceeded, the remaining appoint-
ments shall be made by drawing lots.
     4. In case of a vacancy on the Board of Directors otherwise 
than by rotation, the Board of Directors shall elect any person 
who is qualified and not subject to prohibition under the laws 
as a replacement director at the next meeting of the Board of 
Directors, except in the case where the remaining term of office 
of such director is less than two months. The replacement 
director shall hold the office only for the remaining term of 
the director whom he replaces.

Removal and Termination of Directors
     1.  At every annual general meeting, one-third of the number of 
the directors shall vacate the office. If the number is not a multiple of 
three, then the number nearest to one-third must retire from the office.   
     2.  Other than vacancy by rotation, the director shall vacate 
the office upon:
 (1) death;  (2) resignation;
 (3) lack of qualifications or subject to prohibition 
under the law;

 (4) being removed by resolution of the shareholders 
meeting by voting of not less than three-fourths of the number 
of the shareholders present and entitled to vote and having 
shares in aggregate not less than one-half of the number of 
shares held by the shareholders present and entitled to vote;
 (5) being removed by the court order.
     3. Any director wishing to resign from the director position 
shall submit the resignation letter to the Company. The 
resignation shall take effect upon the date on which the 
resignation letter reaches the Company.

The term of office of Directors.
     At every annual general meeting, one-third of the number 
of the directors shall vacate the office. If the number is not a 
multiple of three, then the number nearest to one-third must 
retire from the office. After these Articles of Association become 
effective, the directors to retire from office pursuant to the first 
paragraph in the first and the second years shall be determined 
by ballots. In every subsequent year the directors who have 
served longest in office shall retire. Upon an occasion where 
several directors who have been in office for an equal length 
of time exceed the number of directors to retire from office for 
such time, the directors due to retire shall be determined by 
ballots. A retiring director based on the fore goings shall be 
eligible for re-election.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors
     1. Supervision and management of the Company and 
subsidiary companies to be in accordance with the laws,
objectives and regulations of the Company and its subsidiaries 
as well as the resolution of the shareholders, except in matters 
that require approval by the shareholders before proceeding, 
for instance matters that need approval from the shareholders’ 
meeting, related party transactions and purchase or sale of 
major assets by the rules of the Stock Exchange of Thailand 
and the Office of the SEC or other government agencies as 
required and so on.
     2. Review and approve key matters namely the policy, 
work plan and budget, investment in projects not included 
in the annual budget, management structure, authority in 
management of policy relating to compliance transactions 
or any actions that may affect the financial condition, liabilities, 

Management Structure
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business status and reputation of the Company and its 
subsidiaries, interim dividend payment as well as other 
matters stipulated by the Stock Exchange or the law.
     3. Overseeing the management operations to comply 
with the policy, plan and budget that have been approved.
     4. To consider and approve the appointment of a person 
who is qualified and has no prohibited characteristics as defined 
in the Public Companies Limited Act B.E. 2535 (1992) (including 
the amendments) and securities and exchange laws as well 
as notifications, provisions, and/or relevant regulations, when 
Director position is vacant by other causes apart from by 
rotation, and the appointment of the Chief Executive Officer 
of the Company and subsidiaries.
     5. To consider appointment and assignment of the role 
of Committees as follows:
 5.1 Establish Committees as deemed appropriate 
and necessary to perform the responsibilities of the Board 
of Directors including Audit Committee, Executive Committee, 
Nomination and Remuneration Committee and Risk Manage-
ment Committee, etc.
 5.2 Consider and approve the role of the Committees, 
as well as changes in the composition of Committees that have 
been appointed.
     6. Oversee the interests of both major and minor shareholders 
fairly and treat shareholders and stakeholders justly.
     7. Provide a balance of management and/or major shareholder in 
the appropriate level. It is important to maintain a good ratio or number 
of independent directors on the Board of Directors of the Company.
     8 Ensure that the Board of Directors receives adequate 
information from management to perform their authorized 
role, duty and responsibility fully.
     9 Ensuring a transparent operation and management of the 
Company, including related party transactions between the 
Company and subsidiaries and related parties in order to prevent 
conflicts of interest by providing accurate and adequate 
information disclosure, as well as reporting to the Board of 
Directors regularly.
     10. Consider determining and changing the names of 
Authorized Directors who have the authority to bind the 
Company and its subsidiaries.
     11. To provide the accounting system, financial reporting 
and credible auditing, as well as a system of internal control 

and internal audit that is effective and efficient, and to approve 
changes in policies and practices that have material effect on 
accounting and internal control of the Company and subsidiaries.
     12. Authority to do as following can only be made upon 
receiving approval from the shareholders’ meeting first. For 
matter where there may be Director or person who may have 
disagreement, stake or conflicts of interest in the Company or 
subsidiaries, it is stipulated that that Director who has a stake 
in the matter shall have not rights to cast a vote for that matter. 
 12.1 The matter which the law requires the resolution 
of the shareholders' meeting. 
 12.2 To perform transaction where Director will have 
a stake and required by the law or the Stock Exchange of 
Thailand to receive the approval from the shareholders' meeting. 
      13. The Board of Directors may authorize a Director or many 
Directors or other person to perform either one act on behalf 
of the Board of Directors. This authorization does not include 
the authorization or sub-authorization that allows the Director 
or authorized person to approve transaction where the Director 
or authorized person may have conflicts of interest with the 
Company or subsidiaries. It is a requirement to seek approval 
from the shareholders’ meeting in all related transactions and 
the acquisition or selling of important assets of the Company 
and its subsidiaries, in line with the requiremens of the Stock 
Exchange of Thailand and the Office of the Securities and 
Exchange Commission, and/or other relevant government 
agencies.
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Name

Meeting Fee (Baht)

Board of 
Directors Total

Nomination
and 

Remuneration
Committee

Financial and 
Investment 

Planning
Audit

Committee

Non-Executive Directors

Assoc.Prof.VichaiVanadurongwan, M.D.,Ph.D.,FIMS

Virah   Mavichak  

Surin  Premamornkit

Prat   Boonyawongvirot, M.D.

Visut  Montriwat 

Nopporn Tirawattanagool

Tinnawat Mahataradol

Executive Directors

Ass.Prof.Saisunee Vanadurongwan,M.D.

Pongsak Vathana,M.D. 

Vilawan Vanadurongwan

Mongkon Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc. 

Total

156,000

117,000

108,000

99,000

117,000

117,000

117,000

120,000

91,000

91,000

84,000

1,217,000

12,000

9,000

7,000

7,000

35,000

144,000

99,000

90,000

108,000

441,000

144,000

144,000

192,000

14,000

494,000

156,000

273,000

216,000

189,000

225,000

261,000

261,000

120,000

91,000

290,000

105,000

2,187,000

Executive Director (As defined by the SEC)
1. Asst. Prof. Saisunee Vanadurongwan,M.D.  Chief  Executive Officer 
2. Pongsak  Vathana,M.D.    Deputy Chief  Executive Officer 
3. Mongkon  Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc.  Deputy Chief  Executive Officer
4. Vilawan  Vanadurongwan   Deputy Chief  Executive Officer
5. Sakda  Tangchitwatanakorn   (be on duty) Deputy Chief  Executive Officer and Chief Financial Officer (CFO) 
6. Nichapa  Roenthongdee    Finance Accounting Manager
Company Secretary
     The Board of Directors appointed the company secretary to take responsibilities in providing advices to the Board and 
executives regarding the applicable laws and regulations that the Board must recognize and act upon, the corporate governance 
policies as well as the arrangement of the Board of Directors meetings and the annual general meeting of shareholders. The 
company secretary must also monitor and coordinate to ensure that the Board and shareholders’ resolutions are fully complied. 
The company secretary is also assigned to keep Company’s important documents as required by the laws. The Company has 
assigned a person who holds the department manager of the Corporate Management Office to perform the duties as the company 
secretary, presently Rachada Fongtanakit,Ph.d. holds such position. 

Remuneration of Directors and Executives
     Monetary Remuneration 
     a) Remuneration of Board of Directors 
     Remuneration for the Board of Directors from fiscal year ended 31 December2015 as the followings:

Remark: Prat Boonyawongvirot, M.D. Independent Director and Audit Committee pass away on November 13, 2015 and 

retired Directors on November 23, 2015.
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     Besides the meeting allowances per each meeting as showed in the table above, the Company had grant monthly compensation 
to directors as a total of Baht  700,000 and remuneration committee in an advisory capacity total of Baht  95,000 per year and allocate 
bonus for 11 directors as a total of Baht 2,500,000. Anyway all remunerations are approved by shareholder meeting in amount 
which is not exceeded Baht 7,000,000.

      b) Remuneration of Executive (Identified only as compensation executives)
     In 2014, the Company and its subsidiaries paid compensation in the form of salaries, bonuses and other compensation to 
Executive (As defined by the SEC) of the company's total of six persons in the amount totaling Baht 29,716,875 (in the form 
of salary, bonus and provident fund. And other remuneration is paid in the administration)
     In 2015, the Company and its subsidiaries paid compensation in the form of salaries, bonuses and other compensation 
to Executive (As defined by the SEC) of the company's total of six persons in the amount totaling Baht 30,942,841 (in the form 
of salary, bonus and provident fund. And other remuneration is paid in the administration)

Determination Remuneration of Directors and Executives 
     Currently, the company has established a Nomination and Remuneration Committee to consider the remuneration for the 
Board of Directors and committees whereby the remuneration includes meeting attendance fee, salary, bonuses, shares and 
other related benefits, and present to the shareholders’ meeting for consideration and approval.
     For remuneration of senior executives the Company has established the evaluation based on the guidelines of the Board 
of Director and the Human Resources Department for each level executives in connection with the Company's operating results 
and performance of each executive.  
  
Board of Directors Meeting
     The Company has scheduled a year in advance by the Board of Directors held a meeting every month to keep you informed 
of Directors meeting scheduled in advance and can set aside time to attend all sessions of the meeting will be set the agenda 
in advance and shall continue to follow the work assigned by the Secretary of the Company has delivered notice of the 
meeting and the agenda at least seven working days to provide the Board of Director with sufficient time to study previous 
attendance.
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 The number of meeting and the amount of annual gratuity for the Board of Directors as the followings:

* Nopporn Tirawattanagool and Tinnawat Mahataradol has been appointed as Directors by the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No. 1/2014 which was held on October 17, 2014 to attend the first meeting in November 2014.
** Mongkon Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc appointed a working group financial and investment planning by resolution of the 
Board Directors No. 10/2015 on November 13, 2015, and attended the first meeting in November 2015
*** Prat Boonyawongvirot, M.D. Independent Director and Audit Committee pass away on November 13, 2015 and 
retired Directors on November 23, 2015.

Employees
      As at December 31, 2015, the Company and its subsidiaries employ. (Excluding directors and executive of the Company and 
its subsidiaries) amounted to 1,621 people, with details as follows:   

     

No. Staff (Persons)
Vichaivej International 

Hospital Omnoi
Vichaivej International 
Hospital Nongkhaem

Vichaivej International 
Hospital Samutsakhon Total

 Doctor
 Advisor Doctor/Part-time Doctor
 Dentist
 Nurse
 Part-time Nurse 
 Practical Nurse  (PN)
 Nurse Assistant (NA)
 Pharmacist
 Radiation Techniques
 Physical Therapist
 Medical Technician
Other Staff
Total

33
80
9

89
27
62
56
8
2
4
7

295
672

15
103
15
81
11
40
32
8
9
4
6

187
505

17
55
1

43
12
43
30
4
2
3
6

228
444

65
238
25

213
50

145
118
20
13
11
19

710
1,621

     

Name

2014

Board of Directors
Nomination

and Remuneration

Committee

Audit

Committee

Attendance/Number of Meeting

Financial and 

Investment Planning

Risk Management 

Committee

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Assoc.Prof.VichaiVanadurongwan, M.D.,Ph.D.,FIMS

Ass.Prof.Saisunee Vanadurongwan,M.D.

Pongsak  Vathana,M.D. 

Vilawan Vanadurongwan

Mongkon Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc.**

Virah   Mavichak  

Surin  Premamornkit

Visut  Montriwat 

Nopporn Tirawattanagool*

Tinnawat Mahataradol*

Prat Boonyawongvirot, M.D***

15/15

14/15

15/15

15/15

15/15

15/15

14/15

15/15

2/15

2/15

14/15

12/12

11/12

12/12

12/12

12/12

12/12

11/12

12/12

12/12

12/12

10/12

-

-

-

2/2

2/2

2/2

2/2

-

-

-

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

14/14

14/14

14/14

-

-

14/14

-

-

-

-

-

12/12

11/12

12/12

-

-

10/12

-

-

-

1/1

-

-

-

-

1/1

1/1

-

-

-

16/16

2/2

-

-

-

16/16

16/16

-

-

-

23/23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/25

-

-

-

-

-

-
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Employee Compensation
     The Board of Directors has set policies and practices regarding compensation and benefits to employees are clear and 
tangible to comply with the operating results of the company in both the short and long term. Employees of the Company 
will receive benefits including salaries, overtime pay, benefits, annual funds and other grants, the provident fund and also 
receive financial assistance for medical treatment and other benefits such as vacation leave, maternity leave etc. During the 
fiscal year ended December 31, 2015, total compensation of employees as 355,289,506.30 baht by type of compensation as 
follows.

     

  Employee Compensation
Vichaivej International 

Hospital Omnoi
Vichaivej International 
Hospital Nongkhaem

Vichaivej International 
Hospital Samutsakhon

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Salary

Bonus

Provident fund

Pension upon retirement

Overtime

Other

Total

82,523.86

4,609.41

1,103.90

964.10

18,315.95

0.00

107,517.21

85,651.90

5,027.98

1,114.54

100.10

18,620.74

0.00

110,515.24

76,448.46

293.11

4,041.00

951.35

0.00

16,577.13

98,311.04

75,397.65

364.05

4,019.00

979.74

0.00

21,061.40

101,821.83

95,898.25

5,084.10

1,355.75

0.00

29,625.36

5,050.64

137,014.08

100,091.21

5,265.96

1,428.78

98.76

35,538.88

3,528.84

142,952.43

(Thousand Baht)
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Provident Fund
       The Company and its subsidiaries and employees have jointly established a fund on February 1, 2007 with TMB Asset 

Management Co., Ltd., with the aim to build morale among the staff and to motivate employees to work with the Company 

and its subsidiaries in the long term. Later, the Company and its subsidiaries have changed from TMB Asset Management 

Limited to American International Assurance Co., Ltd. (Thailand) and the Company has appointed American. International 

Assurance Co., Ltd. (Thailand) to manage the provident fund of the Company and its subsidiaries on October 1, 2011 to the 

present.

Personnel Development Policy
      The company has a policy of human resource development in accordance with the vision, mission and goals of business 

operation by developing personnel to have knowledge of operating and maintenance personnel with the ability to work with 

the company long term and have career advancement. The company has provided training regularly in addition to training 

also focuses on the need for training of personnel at all levels in each department, and will consider the training provided is 

appropriate to the standard career based of each career. The Company has determined that all employees must be trained 

not less than 20 hours / person / year especially medical staff.
      However, the average number of training hours per employees of the Company the year 2015 equal to 22.17 hours / 

person / year. This is in accordance with the policy set forth by the Company.

Safety supervision, Hygiene and Environment in workplace
      The company cares and commitment to provide employees and surrounding community are safe in every way such as 

sanitation and has good environment. It establishes guidelines to ensure safety in the workplace as required by law.
     However, the statistics of accident from working or Injury / illness Severity rate of employees in 2015, equal to 2.95 percent of 

the total employees in the company.

Labor disputes over the past three years
     The Company has no significant labor disputes in the last three years. As at December 31, 2015 the company has employs 

totaling of 1,621 people and no have any strike or any protest.
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Corporate Governance Policy
     The company respects the rights of shareholders, equitable 

and accountable to stakeholders to make organizational structure, 

workflow and process management and operational efficiency. 

Which is Board of Directors and management have a vision and 

have responsible for the company's transparency, ethics and 

accountability including the adequacy of the internal control 

and monitoring systems.

     The Company has had a clearly written corporate governance 

policy and requires that one responsibility of directors, executives, 

and employees of Company and its affiliates is to acknowledge 

and comply with this policy. The Company is to regularly revise 

the policy, principles, and guidelines in line with its strategies and 

the approach of corporate governance for listed companies under 

the Stock Exchange of Thailand (SET). Last updated in 2014, the 

policy together with its guidelines underwent amendment this year. 

The contents are now more clearly classified, encompassing key 

corporate governance principles. The Company publicized the 

revised policy, principles, and guidelines on its www.vichaivej.com 

to enable those interested to examine and download them. 

Below are the elements of the corporate governance policy by the 

principle comprises of 5 categories, namely:

 1. Rights of Shareholders

 2. Equitable Treatment of Shareholders

 3. Role of Stakeholders

 4. Disclosure and Transparency

 5. Responsibilities of the Board of Directors

In 2015, the Company received assessments related to good 

corporate governance activities as follows:

     The Company received a “Good” accomplishment in the 

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015 

which was rated by the Thai Institute of Directors (IOD) in 

cooperation with the Securities and Exchange Commission 

(SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).

      The Company was evaluated by the Office of the Securities 

and Exchange Commission, in cooperation with Thai Investors 

Association and Thai Listed Companies Association, on the 

quality of the Annual General Meeting for the year 2015. The 

Annual General Meeting of shareholders for the year 2014 

was rated “Excellent”

Board-Committees 
     The Board of Directors set up 4 sub-committees to help 

monitor and supervise the operations more closely and regularly 

report to the Board of Directors. They are The Audit Committee, 

Executive Committee, Nomination and Remuneration Committee, 

Risk Management Committee and Working Group to scrutinize 

and supervise the operation of the Company over specific issues, 

in order to perform their duties efficiently and effectively as 

well as to ensure that the Company complies with rules and 

regulations of the SEC and SET.

The Audit Committee 
      The Board appointed the Audit Committee, which consists 

of fully qualified members against SEC and SET requirements. 

A minimum of three members must be independent directors, 

at least one of whom must be adequately qualified and 

experienced in reviewing the credibility of financial statements. 

The committee reviews the Company’s performance outcomes, 

financial reports, internal control system, and consider related 

party transactions, the appropriateness of accounting auditors, 

including the selection and appointment process.

      As of December 31, 2015, the Audit Committee consists of 

three independent directors as follows:

1. Virah   Mavichak    Chairman of the Audit Committee

2. Surin  Premamornkit  The Audit Committee

3. Visut  Montriwat  The Audit Committee

   And Wanna Maharpong  Secretary

 Remark: Prat   Boonyawongvirot, M.D. Independent Director 

and Audit Committee pass away on November 13, 2015 and 

retired Directors on November 23, 2015.

      So Mr. Surin  Premamornkit and Mr. Visut  Montriwat, with 

qualified knowledge and experience in accounting and finance 

to review the reliability of the financial statements and 

Ms. Wanna Maharpong, Internal Audit Manager, serves as 

Secretary to the Audit Committee.

Corporate Governance
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Duties and Responsibilities of the Audit Committee
     1. Ensure that the Company’s and subsidiaries’ financial 
reports are correct and adequately disclosed, by coordinating 
with the external auditor and executives who are responsible 
for preparing quarterly and annual financial reports.
     2. Ensure that the Company’s and subsidiaries’ system of 
internal control and internal audit are appropriate and effective. 
Also, to consider the independence of internal audit unit and 
approve the appointment, transfer, dismissal of internal audit 
supervisor, or any other agency responsible for internal audit.
     3. Ensure that the operation of Company and subsidiaries 
complies with the securities and exchange law, terms of the 
exchange or laws relating to the Company's and subsidiaries’ 
Business.
     4. Consider the selection and nominate an individual, who is 
independent, to act as auditors of the Company and subsidiaries.
This includes consideration of the remuneration of the auditor 
to propose to the Board of Directors to obtain the appoint-
ment from the general meeting of shareholders and attending 
the meeting with the auditors without management involved 
shall be held at least once a year. 
     5. Have the authority to hire an independent consultant, if 
necessary, and determined as necessary to be regarded as 
expenses of the Company.
     6. Consider list of related transactions or items with conflicts 
of interest in accordance with the laws and regulations of 
the Stock Exchange and Capital Market Supervisory Board in 
order to make sure that the list is reasonable and in the best 
interests of the Company or subsidiaries.
     7. During the operation, if the Audit Committee finds or doubts 
any items or the following activities that may have a significant 
impact on the financial position or results of operations of the 
Company or subsidiaries, the Audit Committee must report it to 
Board of Directors to resolve such items or activities promptly.
      • List the conflicts of interest items
      • Fraud or significant irregularities or defects of internal 
control system of the Company or subsidiaries.
      • The violation or violations of the law on securities, notification 
and terms of the Stock Exchange of Thailand, the Securities and 
Exchange Commission and Capital Market Supervisory Board 
including laws relevant to the business of the Company and 
subsidiaries.

      If the Board of Directors or executives cannot resolve 
such items or activities promptly, member of the Audit 
Committee may report such items or activities to the Securities 
and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand.
     8. If the auditor of the Company finds a suspicious incident 
relating to Director, executive or any person responsible for 
the operation of the Company and subsidiaries that violates 
the law and the auditor has reported the incident to the Audit 
Committee, the Audit Committee shall proceed as soon as 
possible to investigate more and report the results of primary 
check to the Securities and Exchange Commission and the 
auditor within 30 days from the date of receipt of a report 
from the auditor.
     9. Formulate report of the Audit Committee to disclose 
in the annual report of the Company whereby the Chairman 
of the Audit Committee has to sign in the report. The report 
must contain at least the following information.
      • Opinion on the accuracy, completeness and reliability 
of financial reports of the Company and subsidiaries.
      • Opinion on the adequacy of internal controls of the 
Company and subsidiaries.
      • Opinion on compliance with the Securities and Exchange 
Law, terms of the exchange and laws relating to the Company's 
and subsidiaries’ business. 
      • Opinion on the suitability of the auditor.
      • Opinion on items that may have the conflict of interest.
      • The number of meetings by the Audit Committee and 
attendance of each member of the Audit Committee.  
      • Opinion or overall observation that the Audit Committee 
received from the performance of duties under the Charter.  
      • Other transactions that shareholders and investors should 
be aware of under the scope of duties and responsibilities 
assigned by the Board of Directors.
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     10. To perform any other duties assigned by the Board 
of Directors to be appropriate. 
      In the scope of duties and responsibilities the Audit 
Committee has the authority to invite the management, 
executives or employees of the Company or subsidiaries that 
are relevant to provide reports, comments, attend meetings, 
or send documents that are relevant and necessary. 

the Executive Committee
The lists of the Executive Committee as at December, 31 2015 
as follows:
1. Asst. Prof. Saisunee  Vanadurongwan, M.D.
 Chief  Executive Officer 
2. Pongsak  Vathana, M.D. 
 Deputy Chief  Executive Officer 
3. Mongkon  Wanitphakdeedecha M.D., M.Sc.
 Deputy Chief  Executive Officer
4. Vilawan  Vanadurongwan Deputy Chief  Executive 
    Officer
5. Sakda  Tangchitwatanakorn Executive Committee
6. Prut  Rojmahamongkol   Executive Committee
7. Sunee  Thirakaroonwongse, M.D. Executive Committee
8. Vachara  Chuapaknam  Executive Committee
9. Sunee  Joychumras   Executive Committee 
10. Kwanyuen  Suksomphoj Executive Committee
11. Rachada  Fongtanakit, PhD. Executive Committee 
    / Secretary
Duties and Responsibilities of the Executive Committee
     1. Plan and set policy, direction, strategy, work plans 
and organizational structure and management structure 
of the business operation of the Company and subsidiaries 
in accordance to economic conditions and competition 
in the market to present to the Board of Directors for 
approval.
     2. Plan and prepare business plans, annual budgets 
and the authority in management in various job divisions 
of the Company and subsidiaries to propose to the Board 
of Directors for consideration and approval and also to 
consider and approve the annual budget and budget change 
and addition to annual expense budget. If there is an urgent 
necessity, proceed to present to the Board of Directors for 
further acknowledgement.

     3. Audit and operate according to the policies and guidelines 
for the management of the Company and subsidiaries that has 
been defined to be effective and conducive for business 
environment.
     4. Monitor the operations of the Company and subsidiaries 
that has been defined to proceed according to the approved 
business plan.
     5. Consider large investment projects of the Company and 
subsidiaries in order to provide recommendation to the Board 
of Directors for approval.
     6. Define the details of the selection, training, hiring and 
termination of employees of the Company and its subsidiaries 
as well as employee benefits to be appropriate with the 
circumstances and in accordance with the laws in use today.
     7. Other duties as assigned by the Board of Directors 
occasionally.
      The administrative power and giving authority to others 
which Director deems appropriate does not include the power 
or authorization to approve any items that the Director or 
related person may have any conflicts of interest, the stakes, 
or any other benefits that disagrees with the Company’s and 
subsidiaries’ benefits, or any items that is not normal business 
operations of the Company and subsidiaries. The authorization 
of such items must be presented to the Board of Directors 
and/or shareholders’ meeting of the Company to consider 
and approve within the guidelines, rules and regulations of 
the Company and relevant laws.
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the Nomination and Remuneration Committee 
     Appointed by the Board of Directors, the Nomination and 
Remuneration Committee consists of at least three directors, 
most of whom must be independent directors. They also 
must not be Chairman of the Board nor Chief Executive Officer. 
All of the members fully qualified as directors in accordance 
to the Nomination and Remuneration Committee Charter.
     The list of Structure of Nomination and Remuneration 
Committee as at December, 31 2015
1. Virah  Mavichak   President/ Independent Director
2. Surin  Premamornkit  Committee/ Independent Director
3. Vilawan  Vanadurongvan         Committee
4. Mongkon  Wanitphakdeedecha, M.D., M.Sc.    Committee
   Sirirat Chumwangwapee         Secretary
Duties and responsibilities of the Nomination and 
Remuneration Committee
     1. Define policies, rules, procedures and processes with 
clarity, transparency, suitability and usefulness to the 
Company and subsidiaries in terms of the selection, removal 
or dismissal of Directors and senior executives of the Company 
and subsidia-ries and present these to the Board of Directors 
for approval. 
     2. Consider nominating the name of a person who is qualified 
as a Director of the Company, Committee member and senior 
management to the Board of Directors in the event that such 
position is vacant or the term of office ends.
     3. Define policy on remuneration for Director, senior 
executives of the Company and subsidiaries and present this 
to the Board of Directors for approval.
     4. Consider the remuneration for the Board of Directors 
and committees whereby the remuneration includes meeting 
attendance fee, salary, bonuses, shares and other related 
benefits, and present to the shareholders’ meeting for 
consideration and approval.
     5. Provide a succession plan for key management position 
and review on a regular basis by evaluating the importance of 
the position, recruitment and development to ensure that 
successor of this management position is educated, competent, 
experienced and possesses other qualifications fitting and 
beneficial to the Company and subsidiaries.
     6.To perform any other duties assigned by the Board of 
Directors to be appropriate

Risk Management Committee 
     The list Risk Management Committee as at December 31, 2015
1. Vilawan  Vanadurongwan President
2. Viroj  Mavichak  Advisory
3. Sakda   Tangchitwatanakorn Committee
4. Kanittha  Porayanon  Committee
5. Hathaiwan  Suwantaweerak Committee
6. Pariwan  Opachareonsuk Committee
7. Kanlayanee  Kannasut  Committee
8. Prapaphan  Techatanang Committee
9. Tanawan  Srirattanapitak Committee / Secretary
Duties and responsibilities of the Risk Management Committee
     1. Define policies and guidelines for risk management of 
the Company and subsidiaries. This covers the financial risk, 
business and market risks, investment risk and other risks that 
may affect the operation and reputation of the Company, and 
presents this to the Board of Directors for consideration and 
approval.
     2. Define criteria to measure risks and limit the risks that the 
Company and subsidiaries accept.
     3. Consider the important risks of the Company and 
subsidiaries and make recommendations to prevent or reduce 
risk to an acceptable level.
     4. Supervise, monitor and evaluate the results as well as 
improve action plan to reduce the risk continuously and 
appropriate to the business circumstances of the Company 
and subsidiaries.
     5. Review the sufficiency of risk management policies and 
systems by including the effectiveness of the system and 
compliance with the policy set.
     6. Report operations to reduce the risk to the Board of 
Directors regularly and for important matters where there is 
impact to the Company and subsidiaries significantly. These 
must be reported to the Board of Directors for consideration 
as soon as possible.
     7. Perform any other duties assigned by the Board of 
Directors to be necessary.

Working Group for Financial and Investment Planning 
     In order to enhance the value of Srivichai Vejvivat Public 
Company Limited and subsidiaries companies in the future and 
ensuring that there is ongoing growth and secure financial 
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      In addition, the Company has established guidelines 
promoting corporate governance concerning the use of inside 
information by sending a reminder requesting cooperation from 
directors and executives to refrain from buying, selling, or 
transferring securities at least one month ahead of the company’s 
performance report to SET each quarter. This is intended to 
follow the Company’s corporate governance policy on buying 
or selling securities and fairness in accessing Company information.
  

Audit Fees of the Auditors 
     The resolution of Annual General Meeting of Shareholders 
of year 2015 to appoint Mr.Termphong  Opanaphan Reg.No. 
4501, Mr. Khitsada Lerdwana Reg.No. 4958 and Ms. Maneerat 
Rattanabundit Reg.No. 5313,The meeting approved to appoint 
Certified Public Accountants from Ernst and Young Office 
Limited to be the auditors of the Company and the Subsidiary 
company for the year 2015. The audit fee of the Company 
and its subsidiaries for the year 2015 at the total amount of 
Baht 2,370,000 Baht.
     1. Audit fee 
The Company and subsidiaries 
      Provident Fund paid for the audit fees to the auditors’
company for the latest account period amounting to 
Baht 2,370,000
     2. Non – audit fee
The Company and subsidiaries paid for non-audit fees for
    Provident Fund paid for the non - audit fees to the auditors’
company for the latest account period amounting to 
Baht 165,201

Compliance with the Company’s Corporate Governance 
    Recognizing and valuing the principles of good corporate 
governance, the Company strictly conform to the rules and 
regulations in accordance to the corporate governance principles, 
which can be divided into five articles as follows:

Article 1: Right of Shareholders 
    The protection of rights of shareholders and facilitate to 
exercise their rights on various matters as follows
1.1 Shareholders’ rights protection policy
     The Board of Directors values the rights of shareholders 
and encourages shareholders to exercise their rights including 

position, it was deemed appropriate to appoint the Working 
Group for Financial and Investment Planning as follows.
1. Vilawan  Vanadurongwan  President
2. Nopporn  Tirawattanagool  Director
3. Tinnawat  Mahatharadol  Director
4. Mongkon  Wanitphakdeedecha M.D., M.Sc. Director
5. Prut  Rojanamahamongkol  Director
6. Sakda   Tangjitwattanakorn  Director / Secretary
Responsibilities of the Working Group for Financial and 
Investment Planning 
    1. Determine the policy, target, and strategies for finance 
and investment
    2. Plan the direction for investment
    3. Find capital for suitable investment
    4. Analyze and manage financial and investment risks
    5. Regulate, supervise, control, and manage cash flow to 
be in accordance with the Company’s target
     6. Perform other tasks as assigned by the Board of Directors
and the Chairman

Use of Insider Information
     The Company’s policy is to uphold ethics and conduct its 
business with integrity to customers, suppliers and the 
shareholders of the Company within its regulations and Code 
of Conduct. In case of internal information of the Company is 
utilized by the executives or employees for personal gain or 
revelation confidential information to outsiders including making 
transactions that may pose potential conflict of interest, 
these actions are serious misconduct and disciplinary punishment 
may be taken. The Company will notify the board of directors 
and executives who perceive internal information that may 
affect the price of securities. to refrain from trading their shares 
of the Company one week before and 24 hours after financial 
statement has been revealed to the public and prohibit 
disclosure of internal information to others.
      The Company has instructed its directors and executives 
to report any change in their holding of securities of Company 
in accordance with section 59 and provisions on penalties 
section 275 stipulated of S.E.A. 2535 and the regulations of the 
SET. The directors and Executives must summit one copy of 
the securities disclosure report to the Company and the Securities 
and Exchange Commission on the same day.
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by the Board of Directors and disclosed to shareholders 
thorough SEC’s News the Company’s Home Page starting on 
November 12, 2014 
     • The Company gives an opportunity to shareholders to 
propose agenda of the meeting, nominate qualified persons 
for appointment as a director, and send questions related to 
the agenda, prior to the Annual General Meeting of Shareholders 
under the criteria set by the Board of Directors and disclosed 
to shareholders thorough SEC’s News the Company’s Home Page.
     • The Company prepares the Notice of the Annual General 
Meeting of shareholders and related documents in both Thai 
and English languages (for the convenience of foreign shareholders) 
with complete details, including information about the date, time,
and location of the meeting, meeting agenda with a statement 
indicating the reasons and opinion of the board of directors, 
issues to take into consideration, proxy forms as set by the 
Ministry of Commerce, rules and procedures in attendance 
and the process of voting on each agenda.
     • The Company discloses the Notice of Annual General 
Meeting of Shareholders to shareholders and enclosures through 
the SET’s news and Company’s Home Page at least 21 days 
before the meeting. The Company sends the Notice and enclosures 
to the shareholders by registered mail at least 21 days before 
the meeting, which over the time period set by law. The Notice 
of Annual General Meeting of Shareholders will be advertised in 
the daily newspapers in the English version and Thai version for 
3 consecutive days and 3 days before the meeting.

    Proceeding of the Meeting
     • The Company sets date, time, and place of the meeting of 
shareholders with consideration to the convenience of the 
shareholders. The place of the meeting is adequate and easy 
access (accessible by public bus).and The Company allows 
shareholders to register for the meeting 2 hours before the 
meeting starts and organizes easy document checking system.
     • The Company provides the use of a proxy form by 
shareholders who are unable to attend the meeting to appoint 
a person or an independent director to attend the meeting 
and cast votes on their behalf. Shareholders can use the Proxy 
Form A., B., or C. (for Custodian) as specified by Department 
of Business Development or the Proxy Forms provided in the 
Company’s Website. The Company encourages shareholders 

basic rights of the shareholders by law namely the right to sell, 
buy, or transfer shares; the right to receive the dividend equally; 
the right to receive sufficient information; the right to attend 
shareholders’ meetings; the right to propose an agenda; the 
right to vote at shareholders’ meeting to appoint or dismiss 
directors; determine the remuneration of directors; appointment 
of auditor and determine the audit fee; and determine issues 
that fundamentally affects the Company, which may include 
any changes to the articles of association, memorandum of 
associations and the decrease or increase share capital and 
the approval of any special items.
     The Board of Directors also set the best practice to look after 
the interest of shareholders beyond their basic legal rights by 
providing the right to get any significant Company information 
on a timely and sufficient basis such as the results of operations, 
analysis of its operations, the credit rating, and newsletter to 
shareholders via the company’s Home Page that is accessible 
and convenient

1.2 Shareholders’ Meeting
     The Company has scheduled Annual General Meeting of 
Shareholders 1 time within 4 months after the fiscal year. If there
is an urgent matter that relates to certain conditions, rules or 
applicable law that needs shareholders’ approval, the Company 
will call an Extraordinary General Meeting of Shareholders.
     The Board of Directors has a policy to support and encourage 
all types of shareholders, including institutional shareholders to 
attend the shareholders’ meeting by requiring the invitation letter 
of Annual General Meeting of Shareholders to clarify on details 
about registration procedures and documents used to register 
for each type of shareholders including 3 types of proxy consisting 
of Form A, Form B and Form C. Meeting documents can be 
downloaded through Company’s website at least 21 days before 
the meeting. By the year 2015, the Company's Annual General 
Meeting of Shareholders on April 24, 2015 and has published a 
Notice of AGM complete both in Thailand and in English on the 
website of the Company on April 2, 2015.
     Pre-proceeding of the Meeting
     • The Company gives an opportunity to shareholders to propose 
agenda of the meeting, nominate qualified persons for appointment 
as a director, and send questions related to the agenda, prior to 
the Annual General Meeting of Shareholders under the criteria set 
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to use Proxy Form B, which send together with the Notice of 
the AGM, the required documents/evidence, and the proxy 
instruction to shareholders. In addition, shareholders can 
download Proxy Forms via the Company’s website.
     • The Company uses information technology (computer 
systems and bar code) and the ballot (every agenda) at the 
shareholders’ meeting for the registration of shareholders, 
vote counting, and vote result for fast, accurate, and reliable 
information.
     • Chairman, directors, chief executive officer, managing 
director, Chairman of various committees, and auditors are 
required to attend the shareholders’ meeting to provide 
answers to any questions related to their scope of work.
     • Volunteers from the meeting of shareholders (independent 
parties) act on behalf of the meeting to count or check the 
votes at the Annual General Meeting or the Extraordinary 
General Meeting of shareholders.
     • Voting is separate for each matter. For example, for the 
election of directors, the shareholders can vote for each 
director individually.
     • The Company notifies the guideline of the procedure 
of the meetings of shareholders, including the procedure of 
casting vote and the right to vote (with Shareholders having 
1 vote for 1 share), to the shareholders at the start of the 
meeting,
     • The Company holds clear and transparent vote counting 
and disclosure of voting results in each agenda at the meeting 
of shareholders.
     • Agenda other than those specified in the Notice of 
meeting must not be raised and no significant changes may be 
made to the agendas specified without prior notice to the 
shareholders.

    After the shareholders’ meeting
     • The Company publishes the resolutions of the shareholders’ 
meeting and voting results of each agenda item through the 
Stock Exchange of Thailand and the Company’s Home Page on 
the next date of the Annual General Meeting of shareholders.
     • The Company prepares minutes of shareholders that are 
accurate and complete for submission to the Stock Exchange 
of Thailand and publish on the Company’s Home Page within 
14 days from the date of the meeting.

     The General Meeting of Shareholders for the year 2015, 
the Company provided an opportunity for shareholders to 
propose agenda items, nominate candidates for director 
appointment, and send questions during 12 November to 
31 December 2014. At the end of such period, there were no 
shareholders proposing agenda, candidate, or submit question 
in advance of the meeting.
     On 2 March 2015, the Company published the resolution 
of the Board of Directors regarding the General Meeting of 
Shareholders via SET’s news and the Company’s website and 
scheduled the 2015 Annual General Meeting of Shareholders 
on 24 April 2015 at 9.30 AM. The Company set the Record 
Date, on which shareholders have the rights to attend and to 
cast vote in the 2015 AGM, on 19 March 2015 and collected 
the names of shareholders pursuant to Section 225 of the 
SEC Act B.E. 2535 (Amended B.E. 2551) by means of closing 
the share register book on 20 March 2015.
     The Company published the Notice of the 2015 Annual 
General Meeting together with the meeting’s supporting 
documents in both Thai and English languages via SET’s news 
and the Company’s website on 2 April 2015 or 22 days before 
the meeting. Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) 
was appointed to be registrar to send the Notice of the 2014 
Annual General Meeting to shareholders through registered post 
since 3 April 2015, or 21 days before the meeting.
     The Company held the Annual General Meeting of Share-
holders for the year 2015 on Friday, 24 April 2015 at 9.30 AM 
at Vichaivej International Hospital Omnoi, No. 74/5 Moo 4 
Phetkaseam Road, Omnoi, Khathumbann, Samuthsakon. There 
were 58 shareholders attending the Meeting in person and by 
proxy, accounted for 417,395,709 shares representing 73.14% 
of the shares sold. 
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    The Company must prepare the minutes of the shareholder’s 
meeting and shall notify SET within 14 days after the meeting, 
in accordance with the SET regulations, and disseminate full 
details of the meeting. This includes complete and appropriate 
records of the meeting, voting and questioning process of the 
shareholders in each session, along with the allocation of video 
recordings of the AGM for their acknowledgment in the 
Company’s website.

Article 2: Equitable Treatment of Shareholders
     The Company realizes the importance of equitable treatment 
of shareholders both major and minor shareholders. No share-
holder shall have any special privileges over other shareholders. 
The Company undertakes the following actions:
2.1 Measures to prevent the use of inside information
     The Company has measures to prevent the use of inside 
information. The directors, management, employees and stake-
holders are not allowed to the use inside information to benefit 
themselves or others. The Company has set the privacy policy, 
inside information policy and securities trading of directors, 
executive, and employees in the Company’s Code of Ethics 
that will be granted to directors, executives and employees 
on the job. It can be summarized as follows:
    Directors, executives and employees at all levels must 
keep important business information confidential as well as 
confidential information about the Company and the stake
holders of the Company. The information will not be disclosed 
to those who are not involved, both inside or outside the 
Company, or must not be used to seek benefits for themselves 
and others. This also applies in cases of retirement, resignation 
or termination of work from the Company, unless the information 
is already required by law to be disclose to third parties involved.
     Directors and executives (as defined by the SEC and SET) and 
related persons (spouse and minor children) are required to report 
holdings of securities of the Company to the SEC under Section 59 
of the Securities Exchange Act of B.E. 2535 within 3 days from the 
date of changing ownership. Also, the change in ownership will 
have to be notified to the Company Secretary to record the 
changes and summarize the securities held by each director and 
executive individually. The changes will be informed to the Board 
of Directors in the next meeting and shall be disclosed in the 
annual report and Annual Registration Statement (Form 56-1).

    For the year 2015, the Company has no events that directors, 
executives, employees, and related persons violated rules of 
the use of inside information or traded securities by using 
inside information.
     In addition, directors and executives have strictly complied 
with the Company’s Code of Conduct in regard to reporting the 
purchase and sale of securities of the Company at least 1 day 
before and after the actual trading date and the changes in the 
holding securities of the Company to the SEC under Section 59 
of the Securities Exchange Act of B.E. 2535.
2.2 Governance on the conflict of interest
     The Company may in the course of its operation create a 
conflict of interest with its directors, executives, managers, and 
employees. Such conflict of interest may appear in different forms. 
Therefore for the best interest of the Company, the following 
guidelines regarding the conflict of interests are stipulated as 
follows:
     • The Company’s directors, executives, managers, and staff 
members at all levels shall not personally receive any money 
or benefits from the Company’s customers or business partners,
or from any other people when working on behalf of the Company.
     • The Company personnel should not behave in a manner 
that may pose a conflict of interest, and should always recognize 
that they have an interest or benefit in the performance.
     • The Company should not support the corruption such as 
grafting, receiving gifts or any benefits which are not appropriate. 
If examination and meet such actions will be punished according 
to the regulations of the company.
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     • The Company has provided training to all employees by 
provide training 1 time per year and an orientation for new 
employees to be knowledgeable about the policies and 
practices of the anti-corruption
2.3 Engaging in Business with Companies within the group
     For connected transactions where directors, executives, 
managers and employees may have a conflict of interest, such 
persons shall disclose any conflict of interest to the Company 
prior to engaging in the connected transaction. Director, manager 
or employees, who have conflict of interest, may not participate 
in the consideration or approval of the connected transaction. 
The authorized person who acts on behalf of the Company 
shall investigate and review whether the Company’s directors, 
executives, managers, or employees have any relationship 
and conflicts of interest on such transaction. The definition 
of relationships shall be in accordance with “the Disclosure 
of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning 
the Connected Transactions” set by the Stock Exchange of 
Thailand and The Office of The Securities and Exchange 
Commission.
     2.4 Related party transactions amongst companies within 
the Group
     The consideration of related party transactions shall be 
taken under the conditions and procedures of the Notification 
of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand and 
the Securities and Exchange Commission (SEC). The connected 
transaction shall be dealt on a fair and arm’s length basis and 
taking into account the Company’s best interests. The stakeholders 
who have conflict of interest must not participate in the approval
 or consideration the transaction. The related party transactions 
will be disclosed in the annual report and Annual Registration 
Statement (Form 56-1)
     2.5 Conflict of interest of Directors
     The Company has stipulated that the directors and executives,
including their related persons must prepare and submit a report 
on the interests, connected transactions and acquisition or disposal 
of assets belonging to themselves or their related persons to the 
Company under the Capital Market Commission’s and the Stock 
Exchange of Thailand’s regulations. Then the report will be 
proposed to the Board of Directors’ or shareholders’ meeting for 
approval. The directors will not participate or vote on the agenda 
related to their own interests. 

     

Article 3: Role of Stakeholder
      The company with a focus on rights of stakeholders of the 
company by recognizing relationships and good cooperation 
between the company and its stakeholders are factors that 
enable the company to grow sustainably.
     Equitable Treatment of Stakeholders
     The Company, as a representative of the shareholders, is 
committed to conducting business with transparency, to put 
in place reliable financial and accounting systems, and to 
deliver optimum shareholder satisfaction. 
     Shareholders
     The Company recognize that shareholders are owners. The 
Company has created value for shareholders over the long term, 
the Company’s policy to code of conduct business with honesty 
and integrity, morality and ethics. The Company will use the 
best efforts to develop the business to grow and create a 
good return on investment for shareholders, continuous and 
sustainable. 
     Employees
     The Company is committed to the practice of law and 
regulations on employment with important policy that provide 
opportunity in employment to all persons equally. Begin with 
the searching process to hire the person to work with. Recruit-
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ment, staffing, training and development can be transferred 
by us to recruit people with talent and experience to meet 
the Company needs to join or organization. And realize that 
the importance of the promotion, suitable compensation 
and benefits are based on the performance of employees. 
The Company has established a provident fund to take care 
of employees in long-term. 
     Customers
     The Company recognizes the importance of customer 
satisfaction as a key success of our business. The intention 
to seek ways to meet customer needs effectively. We have 
set forth the following policies and procedures delivering 
quality products and services and to meet or exceed the 
expectations of customers.
     Partners and / or Creditors
     It is our policy to treat partners and / or creditors equally 
and fairly and attain the best interest of the Company and 
a fair return of both parties without any conflict of interest. 
Using correct information to solve the problem and find a 
solution based on the business relationship.
     Competitors
     It is our policy to treat competitors in accordance with 
international principles and within the framework of compe-
tition law practices that does not violate the confidentiality 
of trade secrets or know how to partner with fraud and 
comply with the rules of the competition well. As well as 
non-confidential information to competitors by means of 
dishonest or improper.
     Community
     Company policy is doing business in all respects to be 
legitimate, strict principles with social responsibility. The 
Company expects its employees to learn and comply with all 
applicable laws and policies of the Company. Related to their 
responsibilities and observe the instructions exactly in this 
Business Ethics and Code of conduct.
      Whistle-Blowing Service
      The Company recognizes and appreciates the importance of 
strengthening relationships and understanding of all groups of the 
Company’s stakeholders, namely shareholders, customers, trading 
partners, creditors, executives and employees of the Company as
well as those who get affected by the Company’s operations, 
may file a complaint with or provide information to the Company 

when witnessing, knowing or doubting or having reasonable 
grounds to believe in good faith that employees or the Company 
breach or violated laws, rules, regulations, good corporate 
governance principles, business code of conduct, policies and 
procedures which may result in damage to the Company. 
Complainants can file their cases by clearly spelling out 
“Confidential” through the following channels:

To  Chairman of Audit Committee or Independent Director
 Internal Audit Office
 Srivichai Vejvivat Public Company Limited
 75/5 Moo 4, Phectkaseam Rd, Omnoi
 Krathumbaen, Samuthsakhon 74130
 Telephone 02 431 0070 ext 2426
 E-mail : virah@vichaivej.com 
or Corporate Secretary Office
 Srivichai Vejvivat Public Company Limited
 75/5 Moo 4, Phectkaseam Rd, Omnoi
 Krathumbaen, Samuthsakhon 74130
 Telephone 02 431 0070 ext 1708    
 E-Mail :  shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com 

     The Company has a process in place for dealing with 
complaints from employees by considering whether the 
complaint concerns a wrongful act and how serious the offense 
is in order to impose a fair and accurate penalty. The employees 
can report complaints or feedback directly through the Company’s 
email.
     The Company provide confidence for the person who report 
complaints, the Company strictly keeps all complaints confidential 
and establishes a process of receiving a complaint and an 
investigation procedure where the complaints will be only be 
disclosed to the relevant people. The management division will 
collect complaints and present them to the audit and risk 
management committees for its consideration.
      In the year 2015, the Company had no complaint in relation 
to fraud or ethical misconduct or any incident that may cause 
negative reputation to the Company as the result from the 
administration of the Board of Directors. Non-executive 
directors of the Company did not resign due to any CG 
misconduct. There is no legal dispute on labor issue, consumer 
right, or business trading activity.
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     3.3 Policy on Intellectual Property and Copyright
     The Company recognizes the importance of the intellectual 
property and copy rights of third parties.The Company will 
comply with the legal requirements on intellectual property 
and copy rights. Employees must check beforehand that the 
work or information that belongs to third parties can be used 
within the Company without violating the intellectual property 
of others, summarized as follows:
    1. All the intellectual properties which include the work in 
progress, innovation in all formats shall be returned to the 
Company whenever an employee vacates the office.
    2. Employees who use the Company’s computers should 
use only the licensed software programs of the Company to 
avoid violating intellectual property of others.
    3. Employees must check before hand that the work or 
information that belongs to third parties can be used within 
the Company without violating the intellectual property of 
others
     3.4 Human Rights Policy
    The Board of Directors to focus on human rights by adhering 
to the business operations of the Company in accordance 
with the law, including human rights, which is a basic right 
that humans are born with equality. As well as promoting the 
awareness and consciousness of rights and duties and their 
responsibilities 

towards the society and other persons with the policies and 
guidelines to follow.
    1  Promote compliance requirements of human rights and the 
principles of human rights as a universal standard across all 
departments throughout the Company, whether they are 
employees, communities and the society around the company 
by setting channels are available for complaints, procedures 
and remedies, as appropriate.  
    2  Patient Rights, the hospital is certified to comply with 
the rights of patients, which is a party to get assistance both 
in physical and mental, as well as get to know the information. 
Therefore, it is important for patients to get the rights to make 
the relationship between the hospital and patients based on 
understanding and trust each other.

Article 4: Disclosure and transparency
    The company to focus on the disclosure of important 
information about the company correctly, completely. And 
timely, which includes important information such as financial 
position, operating performance, shareholding structure and 
corporate governance practices of the company as follows.
     4.1 Disclosure Policy
     The Board of Directors discloses all important information 
including both financial and non-financial information correctly, 
timely, and accurately in accordance with regulations of the 
“Securities and Exchange Commission” (SEC), the “Stock Exchange 
of Thailand” (SET) re: Rules, Conditions and Procedures Governing 
the Disclosure of Information and Other Acts of a Listed Company 
and the Guidelines on Disclosure of Information of Listed 
Companies, and other state agencies.
    In the year 2015, the Company has complied with the 
principles of good corporate governance. There is no record 
of delayed report submission under section 56 for both form 
56-1 and form 56-2, including quarterly and yearly financial 
statements.
      4.2 Channel Disclosure
     The Company provides a wide variety of channels for users to 
access fairly. The information is published both in Thai and English 
languages through the following channels:
    • SET’s news
    • Annual Report and Annual Registration Statement (Form 56-1)
    • Company’s website (www.vichaivej.com)

when witnessing, knowing or doubting or having reasonable 
grounds to believe in good faith that employees or the Company 
breach or violated laws, rules, regulations, good corporate 
governance principles, business code of conduct, policies and 
procedures which may result in damage to the Company. 
Complainants can file their cases by clearly spelling out 
“Confidential” through the following channels:

To  Chairman of Audit Committee or Independent Director
 Internal Audit Office
 Srivichai Vejvivat Public Company Limited
 75/5 Moo 4, Phectkaseam Rd, Omnoi
 Krathumbaen, Samuthsakhon 74130
 Telephone 02 431 0070 ext 2426
 E-mail : virah@vichaivej.com 
or Corporate Secretary Office
 Srivichai Vejvivat Public Company Limited
 75/5 Moo 4, Phectkaseam Rd, Omnoi
 Krathumbaen, Samuthsakhon 74130
 Telephone 02 431 0070 ext 1708    
 E-Mail :  shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com 

     The Company has a process in place for dealing with 
complaints from employees by considering whether the 
complaint concerns a wrongful act and how serious the offense 
is in order to impose a fair and accurate penalty. The employees 
can report complaints or feedback directly through the Company’s 
email.
     The Company provide confidence for the person who report 
complaints, the Company strictly keeps all complaints confidential 
and establishes a process of receiving a complaint and an 
investigation procedure where the complaints will be only be 
disclosed to the relevant people. The management division will 
collect complaints and present them to the audit and risk 
management committees for its consideration.
      In the year 2015, the Company had no complaint in relation 
to fraud or ethical misconduct or any incident that may cause 
negative reputation to the Company as the result from the 
administration of the Board of Directors. Non-executive 
directors of the Company did not resign due to any CG 
misconduct. There is no legal dispute on labor issue, consumer 
right, or business trading activity.



Article 5: Responsibilities of the Board of Directors
      The company to focus on the role and functions of the 
Board in guiding the direction of the company's operations, 
including monitoring the performance of management and 
the board of its responsibility towards the company and its 
shareholders as follows
    5.1 Board of Directors’ Meeting
     5.1.1 Attendance of the Meeting
 The Board of Directors shall have regular meetings every 
month. The meeting schedule is set out in advance since January 
of each year and designated to be Friday the 3rd of every month. 
(not less than 6 times per year). The Company Secretary shall 
notify each director about the schedule and agenda in advance. 
However, the schedule of meetings can be changed based on the 
significance of the agenda items to be considered.
     5.1.2 Meeting Agenda 
     The chairman, chairman of executive committee and 
managing director will together determine the agenda to 
ensure that all significant matters are included. The directors 
have the opportunity to freely propose agendas at the meeting 
that will benefit the Company. 
     5.1.3 Meeting Documents
     The Board of Directors assigns the Company Secretary to 
prepare and send the supporting documents for the meeting 
to the directors for their consideration at least 7 working days 
prior to the meeting. 
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      4.3 Information Disclosure Policy or Interview with the 
Press or Public
     The Company has policy to provide information, media 
advertisement, or public release in a clear and correct manner 
without misinterpretation. The disclosure information is intended 
to create better understanding about the Company to all 
stakeholders based on the aspects of completely, timely, 
and fairly communication.
     4.4 Investor Relations Department
     The Company has established an IR Department (Investor 
Relations) to be responsible for the disclosure of information 
and any activities of the Company to its shareholders, investors, 
analysts and the general public. The channels include the 
Company’s Home Page, quarterly performance meeting, analysts 
meeting, conference call, road show in Thailand and abroad, 
etc. The Company also prepares the Management Discussion 
and Analysis (MD&A) on a quarterly basis and IR Newsletter, 
which published on SET’s website and the Company’s website, 
to provide investors and general public for better understanding 
of the Company’s performance. Unauthorized persons are not 
allow to provide information to the media or the public in any 
way which may affect the reputation and business operations 
of the Company.
      Investors may contact the Investor Relations Department 
at 02 431 0070 ext. 1707, 1708 or shares@vichaivej.com / 
bod@vichaivej.com
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     5.1.4 The Meeting
     The Chairman will allocate sufficient time to consider the 
issues in each agenda of the meeting. 
     5.1.5 Invite management to attend the Meeting
      The Board of Directors encourages the invitation of senior 
management to attend the Board’s meetings to provide additional 
insights into the agenda items being discussed because of their 
personal involvement in these areas and to give the opportunity 
to meet the Board of Directors for their further consideration of 
a succession plan. 
     5.1.6 Meeting with Non-Executive Directors
     The Board of Directors encourages non-executive directors 
to independently meet and discuss interested matters among 
themselves without the management participation. The results 
of the meeting should be notified to the Managing Director. 
     5.2 Performance Evaluation of the Board of Directors
     The Nomination and Remuneration Committee set up 
evaluation of the Board of Directors, Sub-Committee and Chief 
Executive Officer at least once a year and disclose criteria, 
procedures, and result of the evaluation in the annual report.
      5.2.1 Performance Evaluation of the Board of Directors Criteria
The Nomination and Remuneration Committee shall set up 
an annual performance evaluation of the Board of Directors at 
least once a year based on the self-assessment guideline provided 
by the Stock Exchange of Thailand and to adapt it to fit the 
Company’s structure. The self-assessment serves as a framework 
to monitor the performance of the duties of the Board of Directors, 
promote collaborative analysis of the operational results and 
problems which occurred in the operation of business, create 
good corporate governance and to subsequently disclose the 
criteria, procedures, and the evaluation result in the annual report.
    Criteria in the performance evaluation of the Board of 
Directors are as follows:
    • Structure and qualifications of the Board 
    • Roles and responsibilities of the Board 
    • Meeting of the Board 
    • Act of duties of directors 
    • Relationship with the management 
    • Self-development of directors and development of 
executives 
    • Thai Institute of Directors’ assessment of the Corporate 
Governance of listed companies 

    Procedures
    The Company shall arrange the performance evaluation 
of the Board of Directors annually to evaluate the previous year 
operation. The Company Secretary will distribute the evaluation 
form to each director and present it to the Nomination and 
Remuneration Committee and to propose it to the Board of 
Directors for its consideration. The Company shall also use 
any recommendations on the performance evaluation to 
improve effectiveness of the Board’s operation and maximize 
the benefits of corporate governance.
     Result
     Result of Performance Evaluation of the Board of Directors 
for the year 2015. The criteria for the evaluation represent the 
percentage in each article as over 85% as “Excellent” 
     5.2.2 Performance evaluation of the sub-committee
     Criteria
     The Board of Directors shall evaluate the performance of 
each sub-committee at least 1 time per year on their leadership, 
roles and responsibilities, and to set its policy, practice, meeting, 
management, and relationships with involved persons.
     Procedures
     The Company has evaluated the performance of each of 
the committees annually to analyses the previous year operation. 
The Company Secretary will distribute the evaluation form to the 
Chief Executive Officer to evaluate the performance of each 
sub-committee and present it to the Board of Directors for its 
consideration.
     Result
     Result of Performance evaluation of the sub-committee for 
the year 2015. The criteria for the evaluation represent the 
percentage in each article as over 85% as “Excellent” 
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     5.2.3 Performance evaluation of the Chief Executive Officer
     Criteria
     The Board of Directors shall evaluate the performance of 
the Chief Executive Officer at least once a year on their 
leadership, set up and implementation of strategy, planning 
and financial performance, relationship with the Board of 
Directors, outsiders, and employees, operational management 
and relationship with other personnel, succession plan, 
knowledge on product and service, risk management and 
internal control, corporate governance and business ethics, 
personal characteristics based on the assessment guideline 
provided by the Stock Exchange of Thailand.
     Procedures
     The Company has evaluated the performance of Chief 
Executive Officer annually to analyses the previous year 
operation. The Company Secretary will distribute the evaluation 
form to independent directors or non-executive directors or 
Nomination and Remuneration Committee to evaluate the 
performance and to subsequently present it to the Board 
of Directors for its consideration.
     Result
     Results of the evaluation of the Chief Executive Officer 
(CEO) for the year 2015 had an average score 90 percent, 
the rating "excellent".
     5.3 Development of Directors and Executives
     5.3.1 Development of Directors and Executives

     The Board of Directors has a policy to support and facilitate 
training and learning for its directors and executives to ensure 
their continued improvement and performance, both internal 
and external training courses. All directors must attend training 
for understanding of performance of their duties in the capacity 
as directors 
     5.3.2 Succession policy
     The Board of Directors assigns the Nomination and 
Remuneration Committee to prepare a succession plan for the 
position of CEO/President to ensure that the Company is 
managed at all the time by CEO with appropriate competency 
and skills. The Company is also assigned Human Resource 
Department provide a succession plan for executive and 
management level position in order to prepare in case they 
cannot perform. 
     5.3.3 Orientation for New Directors and Enhancement of 
Business Knowledge
     The Board of Directors assigns the secretary of the Board 
of Directors to prepare information for all new directors so as 
to inform them of the business information of the Company, 
a director’s roles, duties and responsibilities and compliance 
with the Company’s Corporate Governance Policy and practices. 
Simultaneously encourage all directors to have better knowledge 
and understanding of Company’s business to enhance their 
role as efficient directors. Moreover, the Company has policy 
to improve knowledge to directors regularly.
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      The Company realize about  the role mission and responsible 
governance under business  policy alongside with the responsible 
personnel community and social as well as those related parties 
including environmental impact formed by the process of service 
healthcare safety of patients and hygiene of staff at all levels. 
Therefore, it has been set the policy of Corporate Social Respon-
sibility responsible governance as well as ethics in business and 
can take the practice seriously and continuously. Which is 
considered the core mission of the organization. 
      Moreover, The company also focused on responsibility and 
good retaliation back to society. As one of the organizations that 
provide quality health services to the public according to international 
standards alongside with the implementation of a sustainable business.

Corporate Social Responsibility
      The company has established business operations by focusing 
on social responsibility environmental and stakeholders according 
to the social responsibility of business 8 segment under the rules 
of the Stock Exchange of Thailand for taken a pragmatic approach 
strictly.

Policy and Practicality to social
      1. The operation with impartiality
      1.1 The promoting socially responsible on suppliers, 
purchasing, provide and treat to customers. Having regard to 
the faithful, obvious and mutual benefit with partners seriously.
      1.2 The Fair Competition such as no disinformation or 
using any other method that does not comply with the rules. 
      1.3 The rights and equitable treatment of all shareholders. 
The protection of shareholders’s benefit and rights which 
including the rights to receive dividend and continuously 
acknowledge company’s information at suitable time and 
continuously. The company also has a duty to publish 
information in a transparent manner by pass the Shareholders' 
Meeting which focus to giving priority to shareholders equally 
without any prejudice.
      1.4 Recognizing the important group of stakeholders. 
Whether the personnel within the organization or external 
organization stakeholders such as Shareholders, clients, 
creditors , suppliers, the community Government agencies 

and other relevant organizations. These are able to build 
long-term stability to the organization.
      2. Anti-corruption
      2.1 Companies have always recognized that Stakeholders 
themselves and the need to practice the rules strictly .
      2.2 Companies should not support the corruption such as 
grafting, receiving gifts or any benefits which are not appropriate. 
If examination and meet such actions will be punished 
according to the regulations of the company.
      3. Respect for human rights
      3.1 The promotion to practice according to the regulations 
of human rights under international standards to cover all 
departments, whether employees, community and social 
surroundings. By fixing the channel for complaints, review 
process including suitable compensation.
      3.2 The hospital have to practice according announcement 
of the rights of patients because the patient as a person who 
must help both body and mind. So the patients. So,The patient 
is importance individual need to get protect rights for good 
relations and trust each other between the hospital and a 
patients.
      4. The practice to  workers fairly 
      4.1 Respect for the right to work and not discrimination, 
do not be force for punish, no child labor, respects for the rights 
and freedom for association bargaining union law.
      4.2 The Social Protection such as the protection of working 
conditions for employees, wages and compensation, date-time 
of work, vacations, penalties , welfare , healthcare and various 
garuntee.
      4.3 The protection about health and safety on work. 
Promoting and maintaining high standards of well-being , both 
physically and mentally.
      5. Responsibility to consumer
      5.1 The patients should be receive the rights basic care. 
Whether healthcare and   product pricing sensibly and not 
misleading Information about goods and services including 
the product label must specify the method used, warning 
correctly.
      5.2 Manufacturing safe products and do not affect the 
health of consumers.

Corporate Social Responsibility
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     5.3 The information of all clients need to be kept secret 
and should not be disclosed to the public unless required 
by law or authorized by the customer directly.
     5.4 Managing customer relationships both before and after 
the sale for instance return product back on time define, warranty, 
compensation for damages, review and improve the complaint 
continuously, to listen to the opinions of consumers etc.
     5.5 The development product and service of business to 
provide benefits to society and the environment. Products and 
services must not cause adverse effects on health society and 
the environment should be designed the product is easy to 
use, quality and reasonable price.
     5.6 Giving to knowledge and information needed to decide 
on buying goods and services.
     6. Environmental protection
     6.1 Planning, management control and prevent pollution 
in hospitals and communities. 
     6.2 The using of resources in the right amount.
     7. Participation in development the social and community
     7.1 Participation in community by provide the activities 
to improve quality of life and health and provide an opportunity 
for the stakeholders to participate in an exchange of ideas 
with each other. 
     7.2 Promote and support participation in education  
between the hospital and community.
     7.3 Healthcare and promoting health. Including support 
for disease prevention in community.
     7.4 Establishing mutual cooperation between community 
and hospital.
     8. The Innovation and the dissemination of innovation
     The promoting to positive activities to create effectively 
and efficiently and developed of knowledge and new ideas 
by focusing on the exploitation of the new initiatives with 
social responsibility. Innovation must be targeted to benefit 
the company or to bring benefits to the wider society and has 
a positive impact to stakeholders.

Operations of responsibility in process of business
Shareholder 
     At present, Business must race against time so, the various 
information necessary for the decision. The company has 
provide a channel of access to information related to the 
company. Whether the company's website WWW.VICHAIVEJ.COM  

     

which can be found at the Investor Relations menu. There are 
provide to service about the various information, as well as the 
movement of the company for shareholder and investors have 
been informed.
Customer and Consumer
     The company focuses on the rights of patients to assess 
costs to be used as a factor in the decision to use the service. 
The company will provide service agencies for information and 
advice on the rights of clients 24 hours.
     Companies have realized 10 patients' rights, according to 
the Medical Council of strictly defined by fixed the individuals
 in the organization need to kept a secret of patient including 
medical history.
     The company has set of indicators (KPI) for as a tool to 
measure the performance of employees in each department 
and each level which may have an impact on the service these 
include: the number of incidences in the complaint of patient 
safety. This also includes preventative measures to secure the 
lives and property of our customers.
Personnel
     The company has set a policy to develop human resources 
to comply the vision, mission and goals of the business. The 
company has developed the capacity of personnel to be 
knowledgeable in the operation as well as keeping the 
organization's personnel that are able to remain with the 
organization in the long term. 
     Companies has provided training by focusing on training 
with the professional standards of each profession. Therefore, 
it was determined that all employees have to go through 
the process of training a minimum of 20 hours/person/year. 
Especially, The medical personnel. In 2015, The average amount 
of training hours per employee is equal 22.17 hours/person/year.
This is in accordance with company policy.
The business impact of corporate social responsibility.
     In December, 31 2015 The Company is not legal dispute 
related to corporate social responsibility or environmental 
impact

Activities to benefit society and the environment 
Vichaivej Internation Omnoi
     The Happy Workplace Project, happy organization 
development is the attempt to perform activities to achieve 
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the goal of Happy 8. By encourage employees to connect 
with each other in organization with participate in activities 
on a voluntary basis such
      Happy Body Club: The club that focuses on health 
activities under the project "Goodbye obesity" by 95 percent 
of participants will gain a better understanding about their 
own health care and 80 percent of those trained will behavior 
health care better.
      Happy Heart Club: The club that focuses on sharing 
happiness such as singing happy birthday to employees 
together with HR to bring gifts given to employees who have 
birthdays that day. And in cases of patients is admitted to the 
hospital on birthday, the club will be singing happy birthday 
to the patient to deliver smiles to patients. 
      Happy Money Club: The club that focuses on financial 
management maximizes the benefits. There will be activities 
for knowledge about financial management.
      Happy Relax Club: The club that focuses on relaxation 
and happiness of handicraft By teaching handicrafts such as
 bracelets, rings and key chains, by teaching every 3 months 
for 1 times, last Friday in the month.
      Happy Brain Club: The club that focuses on learning from 
data sources on the Internet. To develop knowledge and keep 
pace with new technology by use the blogs to educate and 
share knowledge with the knowledge of employees through 
blogs.
      Happy Soul Club: The club that focuses on a moral in 
lifestyle. There will be the merit making once a month on the 
first Friday of every month.
      Happy Society Club: The club that focuses on socially 
conscious, community and voluntary activities projects to 
create public benefit such as donations to help in the 
wilderness and to encourage the elderly in elderly care 
center.
      Happy Family Club: The club that focuses on creating a 
happiness family by  inviting family members of employee to 
attend activities such as donation to help the orphanage, 
disadvantaged and the elderly.
     Employees can participate in activities on a voluntary 
basis or become member in every club.  A praiseworthy 
example for the Happy Body Club is that 18 employees 
were able to lose weight and restored their BMI value 

from overstandard to standard level, in which there was 
a contest and prize given to the winner.
     2. Vichaivej International Hospital Group in collaboration 
with the Liver Foundation organized “Liver Lover” event to 
offer free liver enzyme value service to the general public as well 
as provide knowledge for taking care of their health in order to 
stay clear of liver disease, in which 270 people came to receive 
such service in 2015.

     3. Organized activity on World Kidney Day under the project 
called “Love Kidney…Take Early Care” in order to provide service 
of kidney disease screening as a campaign calling people to take 
care of their health and stay clear of kidney disease, in which 
192 people came to receive such service.
     4. Organized activities to screen diabetes condition for the 
general public and educate as well as advise about diabetes 
under the project called “Diabetes Care, Less Medicine, More 
Relief” so that people realize the need for taking care of their 
health and preventing diabetes disease, in which 165 people 
came to receive such service in 2015.
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     5. Organized the “Clean Food Good Taste” project in the 
workplace with 3 companies participated, which all 3 companies 
were able to pass the standard assessment for Clean Food 
Good Taste quality.
     6. Vichaivej International Hospital Omnoi organized the 
“Family Planning for Insured Women” project in the workplace 
of 21companies covering 2,000 people.
     7. Organized VICHAIVEJ AEROBIC CLUB which was established 
in 2006 and at present, there are 172 members. The objective 
is to encourage the people of Omnoi, Omyai, and Sampran 
communities to exercise so that they have good health, 
every Monday-Friday at 17.30 – 18.30 hrs.
     8. Organized training project to provide knowledge about 
health in school and workplace on a regularly basis since 
2006 whereby in 2015, trainings were organized for 7 schools 
covering 3,650 participants and 38 workplace covering 26,900 
participants.
     9. Safety Week activities in the workplace were held and 
included exhibitions, counseling on health problems plus a 
variety of health-related games covering altogether 19 companies
in 2015.
     10. Vichaivej International Hospital Omnoi provided health 
support for students with overnutrition and malnutrition 
conditions under the project "Right Nutrition and Healthy Thai 
Children" covering 2 schools with 75 students participated.
     11. Vichaivej International Hospital Omnoi participated in 
promoting proper dental care for schoolchildren by providing 
oral check and fluoride application with 4 schools and 2,700 
schoolchildren participated in this activity.
     12. Vichaivej International Hospital Omnoi initiated the 
project “GPS Identifies Location…Trusted by Service Users” 
in order to help emergency patients at their homes as quickly 
as possible and allow them to receive care from the medical 
team in time and with ease through accessibility of emergency 
vehicle ready to rescue every life throughout 24 hours.
     13. Health check up for the elderly by joint activities with 
Municipal Omyai in a primary health counseling for 2,000 
elderly people.
     14. Provide sports medicine unit for check the the perfor-
mance of the body in  mini half-marathon 15th at King’s and 
the winner was getting king's cup from Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn

     15. Organize a roadshow healthy activity to various 
authorities such as Channel 7
     16. Provide recreational activitie “Quality Safety Healthy” 
By providing knowledge about nutrition And knowledge about 
to check breast by oneself  to search breast cancer to various 
company as Betagen Co., Ltd etc.

Vichaivej International Hospital Nongkhaem
     1. On October 8, 2015 Vichaivej International Hospital 
Nongkhaem opening the heart center , which is allowed from 
Department of health service support, The Ministry of public 
health.
     2. Vichaivej International Hospital Nongkhaem Obtained 
certificate “Food Safety” by Bureau of Quality and Safety of Food  
Department of Medical Sciences, the Ministry of Public Health.
     3. Vichaivej International Hospital Nongkhaem getting a 
certificate from Bureau of health, Bangkok Metropolitan 
Administration in the project “ The Toilet of the Year 2015 contest” 
     4. Vichaivej International Hospital Nongkhaem cooperate 
Nongkhangphlu Metro Police Station and Fire Station in 
NongKhaem, Bangkok, Thailand together to training “preliminary 
stage of  fire control in 2558” 
     5. Vichaivej International Hospital Nongkhaem was honored 
as the organization's standards of road safety which assessment 
by Road Accident Victims Protection Company Limited.
     6. Vichaivej International Hospital Nongkhaem cooperate 
Nongkhangphlu Metro Police Station has made the project up 
"Rescuer Traffic" by providing training in first aid to traffic police
     7. To educate to collegian of Southeast Asia University 
along with providing a Mobile Health Units by health check-up 
services and acupuncture on Post -Training day.
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     8. To set up the booth for health check-up, diabetes 
screening , detection of hepatitis B virus to married couples 
who are registered a marriage with Bangrak District Office.
     9. A campaign to educate about the influenza as well as 
how to prevent to staff of Central Plaza Salaya. 
     10. Joint to publish news The Charity Concert with Mr. Ronnachai 
Thomyapariwat (Aod-Keereeboon) by provide publicize to invite 
for health check-up in special price. Total revenue are bringing 
donate without deducting any expenses.
     
     Vichaivej International Hospital Samutsakhon
     1. Throughout the month of March until December 2015 
Vichaivej International Hospital Samutsakhon has organized 
CSR activities work together with Thai Union Group Public 
Company Limited and Thai Union Manufacturing Co., Ltd. 
under the project “ Promoting of maternal and child health 
in the workplace and community” 
     2. Vichaivej International Hospital Samutsakhon has made 
an agreement with Local Administration Organization Office 
of Tha Sai on the prevention of Dengue disease in the community 
of Tha Sai district at Community Mahachai on Friday, the fourth 
of December 2015.
     3. Health Promotion Department of Vichaivej International 
Hospital Samutsakhon work together with Physical Therapy 
Department has visit the house of disabled a total of 81 peoples and 
donated 14 wheelchairs to disabled experiencing mobility problems.
     4. Health Promotion Department of VIHS along with Nursing 
Department has visit the house of chronic patients (Diabetes / 
Hypertension) to fallow patients and family members, community 
including the environment that However,have impact the lives of 
patients? Whether nutrition, Physical Housing, evaluation of the 
use medication as the quantity was suitable and correctly? Get 
side effects from the medication? Has medication is used 
continuously? Etc.
     5. Vichaivej International Hospital Samutsakhon has provided 
“World Heart Day” activities annual 2015 by providing an aerobic 
activity. 
     6. Providing health services to the schools in the area of 
responsibility by divided into Watklongkru School, Banthasai 
School and Anusorn Suppamas School, Child Development 
Center 3 locations include Child  Development Center of 
Banklongkru, Banthasai and Bantonkla

     7. VIHS has participated with Thasai Community in the water 
blessing ceremony seniors activities in 2015 by purpose of the 
event for Promote the health of the elderly to complete both 
physically and mentally. 
     8. Health Promotion Department of VIHS was organized the 
workshop to educate students such as health check-up primary/ 
diseases common in school-age children/ Dental Public Health/
Healthy self-care/Nutrition/ Knowledge about AIDS.
     9. Health Promotion Department of VIHS has provided as the 
primary health screening for instance diabetes screening, 
Hypertension, The visual screening, Screening for depression, 
The screening osteoarthritis include to educate and advice 
to elderly in Thasaithong elderly club.
     10. Health Promotion Department of VIHS work together 
with Volunteer Group of Thasai community by providing 
knowledge and advice about health. 
     11. In 2015, Health Promotion Department of VIHS together 
with Volunteer Group of Thasai community to provided Screening 
for cervical cancer in women between the age of 30-60 years 
and screening for breast cancer in women aged 35-70 years 
as well as providing knowledge and advice to communities 
and enterprises both Thailand and outlander.
     12. In 2015, Health Promotion Department of VIHS organized 
the activities jointly with Thai Union Manufacturing Co., Ltd has 
provided detection of coliforms in water and food include 
providing knowledge and advice in cooking hygiene.
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     13. has been organized the safety week activities jointly with 
various establishments for instance Asefa Public Company 
Limited./ Thai Union Manufacturing Co., Ltd / Pataya Food 
Industries Limited. This activities was held in October 2015.
     14. Health Promotion Department jointly with Dental 
department has provide activities to prevent dental caries 
in children between the age 9-18-40-42 months by fill fluoride 
vanish to Preschool Children in Child  Development Center 3 
locations and provide to knowledge with childcare teachers By 
focusing on the prevention of decayed tooth the campaign of 
brushing to Child  Development Center all 3 locations.

Guidelines on Prevention of involvement in corruption.
       The company to focus on anti-corruption has tried to insert 
anti-corruption within the various policy of company for instance 
Policy Governance, Social Responsibility Policy, Ethics Operations 
which has been approved by the Board of Directors and brought 
to practice. By providing training for test the potential of the 
employees and executive at all levels and an orientation for 
employees and executives at the new arrivals and then has set 
anti-corruption policy to insert in the annual training plan for 
employees and executives. As well as, prepared instruction 
media in the knowledge of the organization to arrange for 
employees to learn and educate by oneself. Which in 2016, 
The Company have plans to join the private sector in 
Thailand's anti-corruption. 
Conflicts of interest
      The corporate personnel should not behave in a way that 
could pose a conflict of benefit and always be realize that we 
have a benefits on operations. 
Guidelines of Practice
     • The company personnel must not take any action to cause 
a conflict with the organization both directly and indirectly.

     • The company personnel not should work the extra jobs 
from external organizations which pose a conflict of benefit 
with the company unless executive are allowed.
     • Do not use the authority or any action for the benefit 
of own selves or persons involved.
     • The committee or executive of the company to consider 
various conflicts affecting the organization with transparency 
by focused the benefit of the organization is critical.
     • If you see that the person's close that get the benefit which 
contrary to the benefit of the organization. Those involved will 
be disclosed such items that was wondering every time.
Confidentiality; Collection of data and Using of internal data
     The company personnel are required to keep the information 
confidential of the company strictly. If company secrets are 
disclosed to the public or to competitors may cause serious 
adverse effects on the organization. 
 Guidelines of Practice
    • The executive or employees companies that have brought 
the company' information has use in various operations that 
be careful and keep the information as well.
    • The company personnel must keep company data and 
customer information is confidential to those no involved, 
unless was the legal regulations or get the approval of the 
authority and have signed written authorization.
    • There is prohibition no allowed the personnel brought 
the data to use in the pursuit of their own benefits to make 
a bad impact on the organization.
    • The corporate personnel should be kept both the documents 
and electronic informations, according to company have defined.
     Procurement and Practice to partners and/or creditor
     • Do not ask or receive-pay any benefits was dishonest to 
partners and/or creditors.
     • To comply with the terms of the contracts to partners 
strictly, be transparent. Especially, Terms of Guarantee, The 
Capital Management, overdue repayment which should not 
be the way to corruption or discloser or concealed of facts 
that affect damage to creditors.
    • The staff is responsible for the procurement of goods and 
services must focus on value of price and quality.
    • Those who are involved with partners and/or creditors 
should keep the contract documents and various agreements 
as evidenced in case a conflict of benefits.
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    • If found the companies, partners and/or creditors not 
complying with the agreement that affect damage to organization 
will be cease operations and reporting to commandants to find 
solutions further.
     Practice to competitors
     • The company must operate under the rules of good and 
righteousness competitive, honesty and transparency.
    • Do not discredit the competitors by distorting the facts.
    • Providing to support participation with competitors to 
benefit consumers or society as a whole.

Internal control and internal audit
     The company has set up a monitoring system of internal 
controls by auditors for responsibility on the action plan to 
achieve the goals, according to the company's efficiency. 
Inculding the auditors must be able to create trust and 
consultation as fair and independent.
Guidelines of Practice
     • Internal auditors must be honest, transparent and 
equitable as well as treatment of confidential information 
as well.
     • Internal auditors must have not participation in activities 
as conflict to benefits of the organization.
     • Internal auditors must not use the information to find any 
benefit for one-self contrary to the law.
     • Practice of internal auditing must adhere to international 
standards for the Professional Practice of Internal Audit. 

Practice to employees
     The employees is a critical factor in business whether, it 
is in any sectors whatever. Therefore, Companies have to 
promote and by motivating employees to work for the 
benefits to the organization as much as possible. Has provided 
a set of guidelines for good practice and had committed to 
developing and building confidence to employees at all levels.
Guidelines of Practice
     • Providing fair compensation to employees. 
     • Adjusting the position, to reward employees who perform 
well. As well as penalties for employees who break the rules 
of the company. These things need to be considered and judged 
equally and based on knowledge and capabilities of each 
employee.

     • Focus on developing knowledge and skills of people in 
the organization by providing opportunities for employees at 
all levels continuously.
     • Hearing comments and suggestions from employees at 
all levels equally.
     • Practice to employees with politeness.
     • Providing to maintain an environment at workplace to 
secure for the lives and property of employees regularly.
     • Administration without any action being unfair to avoid 
affecting the stability in the work and reduce the pressure on 
the minds of employees.
     • The compliance with labor laws strictly.
     • Creating on understanding to the employees in issue of 
work ethic to promote employees to have good behavior and 
within the framework of the ethics.
     • Provide opportunities for employees to report the clue of 
corruption or lawbreaking of administrative section to audit 
committee.

The practice of employees
     The all employees of Srivichai Vejvivat Public Company 
Limited and  subsidiaries has committed working with regard to the 
ethic of service according professional standards in order to build 
trust with customers, shareholder, investors include the Colleague.
 Guidelines of Practice
     • Operation with honestly both customers companies 
and colleagues and to help promote a good reputation for 
the organization.
     • Protecting company property not damaged and use 
carefully covering should not be used for a benefit of own.
     • Report incidents that resulted in damage of organization 
to the commander get to know immediately.
     • Do not allow the disclosure of information trade to the 
other individuals, unless authorized by the company beforehand.
     • Prohibits the destruction of property, equipment and 
tools of the company.
     • Do not bring the equipment or any other property of the 
company to an outside organization.
     • Do not criticize policy of administrative section in a 
manner that caused the damage.
     • Do not make modifications or tampering documents or 
clarify any evidence that is not true for a benefits of own. 
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     • Do not take any action which caused a rift between 
employees.
     • Do not convince the colleagues to tarnish, pedophilia or 
to sneaky say on prostitution.
     • Do not impute about organizations, colleagues, products, 
customers and executive.
     • Do not make customers disgrace to the public or show 
aggressive behavior toward others.
     • Do not break criminal law to organizations, customers 
and other individuals.
     • Do not use any asset or place that provided for customers.
     • Do not claim of money or property from another person 
for a benefits of own.
     • Do not do any action that make misunderstand that to 
ask a reward from customers.

Responsibility to the community and society as a whole.
     The company focuses on corporate social responsibility 

and community as a mission to create activities that benefit 

society by focusing on the development of society, the 

environment as well as support education etc.

Guidelines of Practice

     • The companies has participating in the suitable activities for 

the public in development and services to social as well as 

promoting social activities to protect the environment and 

improving the quality of life in the community. 

  

     • The companies must be involved in the responsibility for 

the quality, safety, health and a focus on the environment 

continues including the use of resources to create the most 

utility and the impact is minimal.

     • The companies is promoting energy conservation. By 

using the energy and resource efficiency to maintain benefits 

for future generations.

     • The awareness about corporate social responsibility and 

environment to personnel at all levels continuously.

Receiving and giving gifts or any other benefits.
     Receiving and giving gifts or any other benefits was not 

suitable might be impact to the organizations or be cause make 

the companies lost the benefits, so the companies will not 

support any act above.

Guidelines of Practice

     • The employees should avoid giving, Receiving or any 

other benefits from the business confederate of company.

     • Can be give or receive such gifts, according to tradition 

and must not influence any business decision. Then the gifts 

received have to kept at centrally.

     • If you received a gift in the various festival that is rather 

high value from the business confederate of company need 

to report to commander get to know hierarchical.

Committees sees suitable.
Safety, health and environment in the workplace

     The company is attentive to its employees and the commu-

nities surrounding to various safety both sanitation and the good 

environment so has established guidelines to ensure safety in the 

workplace as according to the law determine.

Guidelines of Practice

     • The company has set guidelines to prevent accidents and 

illness at work to all employees seriously. As well as managing 

the risks affecting work efficiency.

     • The Company has complied with the laws and regulations 

strictly.

     • The company has provided training to staff knowledge and 

understanding about safety to prevent various dangerous in the 

workplace including has plans of security training annually.
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Practices with customers and consumers.
     Customers and consumers as who purchase goods and 

services of the business which generates revenue and profit 

for the organization and make the business has sustainable 

existence. Therefore,The company must have guidelines and 

best practice in creating customer satisfaction in all aspects.

Guidelines of Practice

     • The companies must treat customers with honesty and 

equality. 

     • The companies aims to provide quality products and 

services for respond to need and satisfaction of customers 

continuously.

     • The companies must disclose correctly information 

about products and services by focusing the benefits of the 

customer is important.

     • The companies need to focus on safety in the products 

and services offered to customers strictly and accepts respon-

sibility in case there is a problem on products and services.

     • The companies must provide training to its staff to have 

knowledge and understanding of good practice including 

security for customers continuously.

     • The companies must provide a system to receive complaints-

 from customers effectively to complaint was responded to quickly.

Practice guideline on monitoring the risk of corruption 
      The Audit team undertakes its duties and responsibilities to 

conduct internal control systems, manage corruption-risk, review 

good governance, provide suggestion continuously, and report to 

the Audit Committee on any significant finding. However, all audits 

will apply to the annual audit plan that has been approved by 

the Audit Committee.

     The Audit team and the Executive Committee undertake their 

duties and responsibilities in testing and evaluating risk of corruption 

to ensure that the Company has practice, monitor, review and 

revisit the Anti-Corruption Guidance effectively. Report of any 

significant findings will be submitted to the Audit Committee 

and raised to the Board of Director Committee in time.

     In the case of the investigation to determine the facts that 

found the information from the inspection Complaints or evidence 

which led to believe that there are certain items or actions which 

may affect the financial status and performance of the company. 

Including illegal or regulations of the company So, The Audit 

Committees need to report with The Executive Committees to 

find guidelines to improve within the period that the Audit 
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     Board of Director and executive management recognizes that internal control system is important mechanism in reducing

business risk and increasing efficient business operation which is included resource allocation appropriately and achieve 

objective of the Company.

 

     Board of Directors commissioned the Audit Committee has a duty and responsibility in review the appropriateness and 

effectiveness of internal control system which the executive management provided it to ensure that the Company has 

adequate internal control system in the risk management, protect the Company’s assets from lost or used by unauthorized 

person, compliance with laws and regulations, and correctness and assurance of the financial statement. In addition, 

the Audit Committee considers the independence of the internal audit department, and considers the appropriateness 

and adequacy of personnel in such department, and approves the appointment or dismissal internal audit manager.

 

     Audit Committee reviewed appropriate and efficient the internal control system and the internal audit by considered

in conjunction with the internal auditor and reported to Board of Director to inform or consider in quarterly. In the prior 

year, Audit Committee has expressed their opinion and recommendation to executive management on matters material. 

Furthermore, the external auditor, who is EY Office Limited and audited financial statement of the Company for the year 

ended 2015, have jointed meetings with Audit Committee and expressed the opinion that the internal control system of 

the Company was satisfactory level and not found error/weakness to have significant impact on the opinion of the external 

auditor.

 

    In Board of Directors meeting No. 11/2015 as at 17 November 2015, Audit Committee attended the meeting. Board of 

Directors has assessed the adequacy of internal control system annually by the Securities and Exchange Commission’s form

 in accordance with COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) which included the 

control environment, the risk management, the control activities, the information and communication, and the monitoring 

activities. Board of Directors agreed that the Company performed to COSO appropriately.

  The Board of Directors agreed that the Company's internal control system. An adequate and appropriate of 5 section.

     

    Different opinions during the Audit Committee and the Board of Director Committee
       - None-

     

     Information of head of internal audit unit and head of compliance unit

     The Company has appointed Ms. Wanna Mahaphong as internal audit manager since 1 March 2015, which was approved

by Audit Committee. The committee had considered her qualification, knowledge, and experience of internal audit task, 

had concluded that she has the right to perform duties appropriately.

     In order to consider and approve the appointment, transfer and dismissal of the incumbent internal audit manager of the

 Company must be approved by the Audit Committee.

Internal Control and Risk Management



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

187

        The Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are 

disclosed in Notes 6. Related party transactions to the financial statements, arose in the ordinary course of business and were

 concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related parties. Details are as 

follows.

   1. Relationship
                     Subsidiary                                        Relationship

          Srisakorn Vejavivat Company Limited.

          Saivichai Development Company Limited

          Srivichai Vocational School Company Limited

   
   2. Pricing Policy
           2.1 Medical service income and expenses based normal price less certain discount.

           2.2 Service income and expenses based normal price

           2.3 Rental income and rental expenses rate in contract price.

           2.4 Consulting fees rate in contract price.

    3. Name of directors and executives are related parties
             1. Assoc. Prof. Vichai Vanadurongwan,M.D.,Ph.D.,FIMS

             2. Asst. Prof.Saisunee Vanadurongwan,M.D.

             3. Pongsak Vathana,M.D.

             4. Mongkon Wanitphakdeedecha M.D.,M.Sc.

             5. Vilawan Vanadurongvan, Ms

             6. Prut Rojmahamongkol, Mr

Through common shareholdings and directorships

Through Through common shareholdings and directorships

Through common directorships

Related Transactions



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can

188

  

Financial Highlights

     

The consolidated financial statements 2015 2014

Statements of financial position (Unit: Millions of Baht)

Total Assets

Total Liabilities

Total Shareholder’s Equity

Statements of comprehensive income (Unit: Millions of Baht)

Service Income

Total Revenues

Net Profit

Common Share Data

Number of common shares issued (Million shares)

Book value per share (Baht)

Basic earnings per Share (Baht)

Significant Financial Ratios

Growth Ratio (Percent)

Growth Rate of Service Income

Growth Rate of Net Profit Margin

Profitability Ratios (Percent)

Gross Profit Margin

EBITDA Ratio 

Net Profit Margin

Rate of Return (Percent)

Return on Assets

Return on Equity

Management of assets and liabilities

Current ratio (times)

Average collection period (days)

Average sale period (days)

Leverage Ratio (times)

Debt to Equity ratio

Profit Ability Ratio

1,445.56

535.68

909.88

1,344.34

1,368.71

101.64

570.67

1.59

0.18

7.80

6.54

24.73

15.30

7.43

9.76

11.75

1.10

51.27

9.82

0.59

19.30

1,296.15

476.45

819.70

1,247.10

1,276.41

95.40

570.67

1.43

0.17

12.69

54.77

24.74

16.13

7.47

10.46

11.84

1.18

45.30

9.44

0.58

16.63



     

List 2015 2014 Changes Average

Revenues from hospital operations

Other Income

Total revenues

Cost of hospital operations

Selling expenses

Administrative expenses

Total expenses

Profit before finance cost 

   and income tax expenses

Finance cost

Profit before income tax expenses

Income tax expenses

Net profit

Profit attributable to:

Equity holders of the Company

Non-controlling interests 

   of the subsidiaries

1,344.34

24.37

1,368.71

1,011.88

39.25

183.82

1,234.95

133.76

6.93

126.83

25.19

101.64

101.49

0.15

1,247.10

29.31

1,276.41

938.59

37.90

173.38

1,149.87

126.54

7.61

118.93

23.53

95.40

94.40

1.00

97.24

(4.94)

92.30

73.29

1.35

10.44

85.08

7.22

(0.68)

7.90

1.66

6.24

7.09

(0.85)

7.80

(16.85)

7.23

7.81

3.56

6.02

7.40

5.71

8.94

6.64

7.05

6.54

7.51

(85.43)

     

List 2015 2014 Changes รอยละ

Gross Profit

Gross Profit Margin Ratio

EBITDA

EBITDA Ratio

Net Profit Margin Ratio

332.45

24.73%

209.40

15.30%

7.43%

308.51

24.74%

205.92

16.13%

7.47%

23.94

3.48

7.76

1.69
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Management Discussion and Analysis
The Operations result of the company, its Subsidiaries

Profitability Ratio

      For the Company's Performance ended December 31, 2015, the Company and its subsidiaries had a net profit of 101.64 
million Baht increase from the year 2014 of 6.24 million baht or 6.54 percent. 
      Service Income for the year ended 31 December 2015 amounted to 1,344.34 million baht, Increase from the year 2014 of 
97.24 million baht or 7.80 percent As a result of market expansion strategy focused on customer groups with medical technology 
and increasing medical personnel and aim for service excellence. Revenue from General Patient increased 103.61 million Baht or 
11.62 percent and Revenue social security patients decreased 6.38 million, resulting in total revenues of the Company and its 
subsidiaries increased by 92.30 million Baht or 7.23 percent from 1,276.41 million to 1,368.71 million Baht.
     Cost of hospital operations in 2015 of the Company and its subsidiaries, including 1,011.88 million Baht, an increase from the 
year 2014 of 73.29 million or 7.81 percent. As results of the growing number of customers are on the rise, cost of the doctors, 
nurses and staff compensation. Cost of service including depreciation increased.
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      Selling expenses for the year ended 31 December 2015 amounted to 39.25 million baht, increase from the year 2014 
of 1.35 million baht or 3.56 percent As a result of expansion of the development of excellence. And an increase in personnel 
to support the growth of income group customers. Resulting in employee compensation related to sales. And the cost of 
advertising and promotion increases.
     Administrative expenses for the year ended 31 December 2015 amounted to 183.82 million baht increase from the year 2014 
of 10.44 million baht or 6.02 percent as a result of the stock exchange fees, financial advisory fees, the legal counsel fees for 
support its expansion in the future, including the addition of personnel to support growth market segments in general.
     Financial cost totaled 6.93 million, a decrease from the 2014 amount of 0.68 million, or 8.94 percent because of repayment 
of the loan.
     Income tax expenses totaled 25.19 million Baht, up from the year 2014 of 1.66 million, or 7.05 percent cause of increased profit

Financial Status

      The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as at December 31,2015 total assets of 
1,445.56 million baht, an increase from 2014 of 149.41 million, or 11.53 percent, Due to the Company's cash and cash 
equivalents increased by 36.49 million baht, trade and other receivables increased by 123.81 million baht and non-current 
assets increased by 4.93 million baht.
     Total liabilities of the Company and its subsidiaries as at December 31, 2015 amounted to 535.68 million baht, up from 
59.23 million in 2014, representing a percentage of 12.43 Due to the repayment of the loan agreement and return the 
promissory note to the Company.                         
     The shareholders of the Company amounted to 908.70 million baht; an increase of 90.07 million baht in 2014 of 11.00 percent

Liquidity

     Statement of cash flows for the year ended December 31, 2015, the Company and its subsidiaries in cash flow from operating activities 
in 244.51 million increased from 2014 of 96.57 million baht or 75.48 percent due to lower earnings from operations. Net cash used in 
investing activities amounted to 168.06 million baht, up from the year 2014 of 60.60 million or 26.50 percent, the cash flow from financing 
activities amounted to 19.95 million, an decrease from 2014 of 73.48 million equivalent 137.27 is due to receive funds from the capital 
increase of the Company and partly used to repay loans to financial institutions. 
      As at 31 December 2015 The Company and its subsidiaries has cash and cash equivalents totalled of 133.19 million baht, decrease from 
the year 2014 were 36.50 million Baht or 37.75 percent.

List 2015 2014 Changes Average

Total Assets

Total Liabilities

Equity Holders of The parent

Total Shareholder’s Equity

1,445.56

535.68

908.70

909.88

1,296.15

476.45

818.63

819.70

149.41

59.23

90.07

90.18

11.53

12.43

11.00

11.00

List 2015 2014 Changes Average

Net cash provided by operating activities.

Net cash provided by investing activities.

Net cash provided by (used in) financing activities.

Cash and cash equivalents as at January 1.

Cash and cash equivalents as at December 31.

224.51

(168.06)

(19.95)

96.69

133.19

127.94

(228.66)

53.53

143.88

96.69

96.57

60.60

(73.48)

(47.19)

36.50

75.48

(26.50)

(137.27)

(32.80)

37.75
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       The Board of Directors has realized the importance of its role and responsibility on implanting the corporate governance

principle into the company’s management. This also means to ensure that the Company’s financial statement and financial 

information in the annual report is accurate, complete and in line with the accounting standard. As well as the reins adequate 

disclosure of information in the notes to the financial statements that can reflect the financial position, performance, and 

cash flows accurately, transparently and beneficially to the shareholders and general investors 

       In this regard, the Board of Directors has focused on improving the management structure and internal control systems 

to boost the creditability of the Company’s financial statement. Such improvement also helps guarantee that the Company 

is equipped with an effective system to monitor its assets and to prevent serious misconducts and other operational irregularities 

of the Company. 

        

       The Board of Directors has appointed the Audit Committee comprising of a number of independent directors, who are 

fully qualified under the requirements by the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee is mainly responsible for 

maintaining the quality of the financial report and internal control systems. It is also responsible for any disclosure of connected 

transactions. The Committee’s reviews on such matters will appear in this Annual Report and form 56-1 under the Audit 

Committee’s Report. 

         The Board of Directors has the opinion that the Company’s overall internal control system is adequate and appropriate. 

The Board is reasonably confident that the separate financial statements and consolidated financial statements of the 

Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2015 are reliable and complying with generally accepted 

accounting standards and the practice is incompliance with related law and regulations.

(Ass.Prof.Saisunee Vanadurongwan,M.D.)

Chief Executive Officer

(Assoc.Prof.VichaiVanadurongwan, M.D.,Ph.D.,FIMS)

Chairman of the Board

Report of the Board of Directors on the Financial Statements year 2015
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        I have audited the accompanying consolidated financial statements of Srivichaivejvivat Public Company Limited and 

its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2015, and the related 

consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, 

and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate 

financial statements of Srivichaivejvivat Public Company Limited for the same period.

Termphong Opanaphan
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4501

EY Office Limited
Bangkok: 19 February 2016

Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Srivichaivejvivat Public Company Limited

      Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Management's Responsibility for the Financial Statements

        My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.  I conducted my audit in 

accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 

statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material 

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 

considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to 

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the

effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies

used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation 

of the financial statements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis

 for my audit opinion.

Auditor's Responsibility

      In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of 

Srivichaivejvivat Public Company Limited and its subsidiaries and of Srivichaivejvivat Public Company Limited as at 31 December 2015, 

and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Opinion
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Srivichaivejvivat Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position

As at 31 December 2015

(Unit: Baht)

As at As at As at As at

Note 31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 133,186,588         96,686,226           70,117,286           39,632,527           

Trade and other receivables 8 185,550,338         192,114,808         105,053,661         120,982,924         

Medicine and supplies 9 29,697,442           24,771,539           12,152,459           8,995,975            

Other current assets 5,476,812            4,156,027            517,359               474,793               

Total current assets 353,911,180         317,728,600         187,840,765         170,086,219         

Non-current assets

Investments in subsidiaries 10 -                         -                         268,131,802         268,131,802         

Other long-term investment 11 40,500,000           40,500,000           40,500,000           40,500,000           

Investment properties 12 23,516,643           23,109,827           -                         -                         

Property, plant and equipment 13 874,865,311         751,047,108         699,894,913         574,878,603         

Leasehold rights 14 127,291,572         133,657,797         -                         -                         

Deferred tax assets 22 4,191,013            8,368,512            -                         -                         

Other non-current assets 21,287,974           21,737,609           10,796,168           3,924,710            

Total non-current assets 1,091,652,513      978,420,853         1,019,322,883      887,435,115         

Total assets 1,445,563,693      1,296,149,453      1,207,163,648      1,057,521,334      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Consolidated financial statements Separate financial statements
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1. General information
       Srivichaivejvivat Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. The 
Company is principally engaged in hospital business. The registered office of the Company is at 74/5 Moo 4, Phetkasem Road, 
Omnoi, Krathumbaen, Samutsakorn.

2. Basis of preparation
     2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the 
Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification 
of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
     The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements 
in English language have been translated from the Thai language financial statements.
     The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting 
policies.
     2.2 Basis of consolidation
      a) The consolidated financial statements include the financial statements of Srivichaivejvivat Public Company Limited 
(“the Company”) and the following subsidiary companies (“the subsidiaries”):

     b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has rights, or is exposed, to variable returns 
from its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns.
     c) Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated 
until the date when such control ceases.
     d) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the Company.
     e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been eliminated from the 
consolidated financial statements. 
     f) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by the Company 
and are presented separately in the consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial position.
     2.3 The separate financial statements present investments in subsidiaries under the cost method. 

Srivichaivejvivat Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2015
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3. New financial reporting standards 
   Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current accounting year and those that 

will become effective in the future.

   (a) Financial reporting standards that became effective in the current year

   The Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting standards issued by the 

Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These 

financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, 

with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting 

guidance to users of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the 

Company’s and its subsidiaries’ financial statements. However, some of these standards involve changes to key principles, 

which are summarised below:

TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits
     This revised standard requires that the entity recognise actuarial gains and losses immediately in other comprehensive 

income while the former standard allowed the entity to recognise such gains and losses immediately in either profit or loss 

or other comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss. 

     This revised standard does not have any impact on the financial statements as the Company and its subsidiaries already 

recognise actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income.

TFRS 10 Consolidated Financial Statements 
     TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial statements and replaces the content of 

TAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements dealing with consolidated financial statements. This standard changes 

the principles used in considering whether control exists. Under this standard, an investor is deemed to have control over 

an investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it has the ability to 

direct the activities that affect the amount of its returns, even if it holds less than half of the shares or voting rights. This 

important change requires the management to exercise a lot of judgement when reviewing whether the Company and its 

subsidiaries have control over investees and determining which entities have to be included in preparation of the consolidated 

financial statements.

     This standard does not have any impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements.
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TFRS 11 Joint Arrangements 
     TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an entity investing in any other entity to determine 

whether the entity and other investors have joint control in the investment. When joint control exists, there is deemed to be 

a joint arrangement and the entity then needs to apply judgement to assess whether the joint arrangement is a joint operation 

or a joint venture and to account for the interest in the investment in a manner appropriate to the type of joint arrangement. 

If it is a joint operation, the entity is to recognise its shares of assets, liabilities, revenue and expenses of the joint operation, 

in proportion to its interest, in its separate financial statements. If it is a joint venture, the entity is to account for its investment 

in the joint venture using the equity method in the financial statements in which the equity method is applied or the consolidated 

financial statements (if any), and at cost in the separate financial statements.

     This standard does not have any impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements.

TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
     This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint arrangements and associates, including 

structured entities. This standard therefore has no financial impact on the financial statements of the Company and its subsidiaries.

TFRS 13 Fair Value Measurement
     This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value measurement. 

Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other financial reporting standards to measure their 

assets or liabilities at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively.

     This standard does not have any significant impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements.

(b) Financial reporting standard that will become effective in the future
     During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised (revised 2015) and new financial 

reporting standards and accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016. These 

financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards. The 

management of the Company and its subsidiaries believe that the revised and new financial reporting standards and accounting 

treatment guidance will not have any significant impact on the financial statements when it is initially applied. 

4. Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition 
     Revenue for hospital operations
     Revenues from hospital operations mainly consist of medical fees, medicine sales and hospital room sales, are recognised as 

income when services have been rendered or medicine delivered. Except for operating revenues from the Social Security Office 

which are recognised as income according to annual lump sum amount and adjust relative weights per the number of registrants 

of the Company and its subsidiaries. 
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     Rendering of services

     Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of completion. 

     Revenue from tuition fees and educational media

     Revenues from tuition fees and educational media are recognised over the teaching period.

     Rental income

     Rental income is recognised over the rental period and at the rate determined in agreement.

     Interest income 

     Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.  

     Dividends

     Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

4.2 Cash and cash equivalents
     Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity 

of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3 Trade accounts receivable 
      Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the 

estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience 

and analysis of debt aging.

4.4 Medicine and supplies
     Medicine and supplies are valued at the lower of cost (average method) and net realisable value.

4.5 Investments 
     (a) Investment in non-marketable equity security, which the Company classifies as other investment, is stated at cost net 

of allowance for impairment loss (if any).

     (b) Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements using the cost method.
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4.14 Provisions

     Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as a result of a past event, it is 

probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable 

estimate can be made of the amount of the obligation. 

4.15 Income tax

     Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

     Current tax

     Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on 

taxable profits determined in accordance with tax legislation.

     Deferred tax

     Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying 

amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period. 

     The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise 

deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that 

future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can 

be utilised.

     At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of deferred tax assets 

to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred 

tax asset to be utilised.

     The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders' equity  if the tax relates to items that are 

recorded directly to shareholders' equity.

4.16 Fair value measurement

     Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between buyer and seller (market participants) at the measurement date. A subsidiary applies a quoted market price in an active 

market to measure its assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. 

Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, a subsidiary 

measures fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant 

observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.

     All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair 

value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows

 Level 1 -  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities 

 Level 2 -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

 Level 3 -  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

     At the end of each reporting period, a subsidiary determines whether transfers have occurred between levels within the fair 

value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.
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5. Significant accounting judgements and estimates

     The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to 

make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates 

affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and 

estimates are as follows:

      Leases 

      In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use 

judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into 

consideration terms and conditions of the arrangement. 

     Allowance for doubtful accounts

     In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates based upon, 

among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition. 

     Accrued social security income

     Such medical income has not yet been received from the Social Security Office. Since the Company and its subsidiaries are 

not able to determine the exact amount to be received, the management has therefore estimated the amount based on the 

latest actual collection together with current circumstances. 

     Impairment of other investment

     The Company treats other investment as impaired when there has been a significant or prolonged decline in the fair value 

below its cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” 

requires judgement of the management.

      Property, plant and equipment/Depreciation

      In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful 

lives and residual values of the Company’s and its subsidiaries’ plant and equipment and to review estimate useful lives and 

residual values when there are any changes. 

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and 

record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount.    

This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

      Deferred tax assets

      Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable 

that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management 

judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing 

and level of estimate future taxable profits. 

      Post-employment benefits under defined benefit plans 

     The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made 

based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

     Litigation 

     The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgement to assess 

of the results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded as at the 

end of reporting period. 



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

210

6. Related party transactions

    During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties. Such transactions, 

which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases 

agreed upon between the Company and those related parties.

     As at 31 December 2015 and 2014, the balances of the accounts between the Company, its subsidiaries and those related 

parties are as follows:
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     Loans from related parties

     As at 31 December 2015 and 2014, the balances of loans between the Company and the related parties and the movement 

are as follows:

     Directors and management’s benefits

     During the years ended 31 December 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries had employee benefit expenses 

payable to their directors and management as below.

7. Cash and cash equivalents

     

     As at 31 December 2015, the Company and its subsidiaries had bank deposits in saving accounts and fixed deposits which 

carried interests between 0.10 and 1.80 percent per annum (2014: between 0.125 and 2.50 percent per annum).
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8. Trade and other receivables
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9. Medicine and supplies

      During the current year, the Company and its subsidiaries reduced cost of medicine and supplies by Baht 0.4 million (2014: 

Baht 0.5 million) (The Company only: Baht 0.3 million and 2014: Baht 0.3 million), to reflect the net realisable value. This was 

included in cost of hospital operations. In addition, the Company and its subsidiaries reversed the write-down of cost of 

medicine and supplies by Baht 0.3 million (2014: Baht 0.3 million) (The Company only: Baht 0.2 million and 2014: Baht 0.1 

million), and reduced the amount of medicine and supplies recognised as expenses during the year.
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10. Investments in subsidiaries

     Details of investments in subsidiaries as presented in separate financial statements are as follows:

      On 30 September 2014, in accordance with resolutions passed by the meeting of the Company’s Board of Directors 

No. 10/2014 on 11 August 2014, the Company purchased 1,402,550 ordinary shares of Saivichai Development Company Limited 

from minor shareholders of that company  for a total of Baht 17.39 million, increasing its shareholding to 99.43 percent, and 

purchased 916,480 ordinary shares of Srisakonvejvivat Company Limited from minor shareholders for a total of Baht 14.33 million, 

increasing its shareholding to 99.56 percent. The Company recorded difference resulting from increase in shareholding in 

subsidiaries amounting to Baht 15.95 million as a “Change in parent's ownership interest in subsidiaries without change in 

control” and presented in other components of shareholders’ equity in the consolidated statement of change in shareholders’ equity.

11. Other long-term investment

     The Company has 8,100,000 ordinary shares of Baht 5 each of Mahanakorn Mae-Sod Vejchakarn Company Limited, representing 

15 percent of the share capital of that company.
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12. Investment properties

     The net book values of investment properties as at 31 December 2015 and 2014 are presented below.

     A reconciliation of the net book value of investment properties for the years 2015 and 2014 are presented below.

     As at 31 December 2015, the fair values of the investment properties amounting to Baht 43 million. Its fair value has been 

determined based on the valuation performed by an accredited independent valuer, using the income approach. Key 

assumptions used in the valuation include yield rate, inflation rate, long-term vacancy rate and long-term growth in the 

rental rates (2014: Baht 43 million). 

     The subsidiary has pledged the above investment properties as collateral against credit facilities received from financial 

institutions and credit facilities of another subsidiary.
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     As at 31 December 2015, the Company had an outstanding balance of work under construction of a new building of 

approximately Baht 25 million (2014: Baht 174 million). Construction of the building has been financed with a loan from a 

financial institution and borrowing costs totaling approximately Baht 8 million were capitalised during the year ended 

31 December 2015 (2014: Baht 1 million). The weighted average rate used to determine the amount of borrowing costs eligible 

for capitalisation was 4 percent. 

     As at 31 December 2015, the Company and its subsidiaries had vehicles with net book value of Baht 17 million 

(2014: Baht 15 million) (The Company only: Baht 5 million and 2014: Baht 6 million) which were acquired under finance lease 

agreements.

     As at 31 December 2015, certain items of buildings improvement and equipment were fully depreciated but are still in use. 

The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately Baht 375 

million (2014: Baht 320 million) (the Company only: Baht 104 million and 2014: Baht 80 million).

     The Company and its subsidiaries had pledged part of their property with constructions thereon, their book values as at 

31 December 2015 are Baht 724 million (2014: Baht  640 million), as collateral against credit facilities received from the 

commercial bank, and credit facilities of another subsidiary (the Company only: Baht 620 million and 2014: Baht 530 million).

14. Leasehold rights

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can



Annua l  R epo r t  2015
ร ายง านปร ะ จ ำป   2558

219

     Leasehold rights include transfer fees to acquire the leased land and construction expenses for construction on leased 

land. The subsidiary made land lease agreement for year 1990 to year 2020. However, in 2005, the land lease agreement 

was extended for 15 years until 2035. 

     The subsidiary had pledged its leasehold rights as collateral against credit facilities received from the commercial bank. 

15. Trade and other payables
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16. Long-term loans

    The loans are secured by the mortgage part of land with constructions thereon of the Company and subsidiaries, 

investment properties and leasehold rights of its subsidiaries, and guarantee provided by a subsidiary and director of the Company.

     As at 31 December 2015, the long-term credit facilities of the Company which have not yet been drawn down totaling 

of Baht 28 million (2014: the Company and two subsidiaries companies totaling of Baht 29 million) (Separate financial 

statements: Baht 28 million, 2014: Baht 13 million).
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17. Liabilities under finance lease agreements

    The Company and its subsidiaries have entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of 

motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the agreements 

are 3 to 5 years. 

     Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:
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18. Provision for long-term employee benefits 

     Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they retire from 

the Company and its subsidiaries, was as follows:

     Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows:

     The Company and a subsidiary expect to pay Baht 3.2 million of long-term employee benefits during the next year 

(Separate financial statements: Baht 3.0 million) (2014: Baht 0.2 million, separate financial statements: Baht 0.1 million).

     As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 17 years 

(Separate financial statements: 17 years) (2014: 17 years, separate financial statements: 17 years). 
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      Significant actuarial assumptions are summarised below:

     The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee 

benefit obligation as at 31 December 2015 are summarised below: 

19. Share capital

     On 17 October 2014, the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders No. 1/2014 approved an increase 

in the registered share capital of the Company from Baht 535.00 million (535,000,000 ordinary shares of Baht 1 each)  to 

Baht 570.67 million (570,666,666 ordinary shares of Baht 1 each) through the issuance of 35,666,666 new ordinary shares with 

a par value of Baht 1 per share for underlying the stock dividend announcement as discussed in note 26 to the financial 

statements. The Company registered the increase in its share capital with the Ministry of Commerce on 30 October 2014.

20. Statutory reserve

     Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory 

reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches

10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.
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21. Expenses by nature

     Significant expenses classified by nature are as follows:

22. Income tax 

     Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up as follows:

     The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 

31 December 2015 and 2014 are made up as follows:
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     The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below.

     The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
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23. Earnings per share

     Basic earnings per share is calculated by dividing profit for this year attributable to equity holders of the Company 

(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

24. Segment information 

     The Company and its subsidiaries are principally engaged in the hospital business. A subsidiary is engaged in operating a 

vocational school, but revenue from this business is immaterial. Therefore, revenues, operating profit and total assets presented 

in the financial statements relate to the said principal business.

     Geographic information 

     The Company and its subsidiaries operate in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected in these 

financial statements pertain exclusively to this geographical reportable segment.

     Major customer

     For the year 2015, the Company and a subsidiary have revenue from one major customer in amount of Baht 320 million, 

arising from hospital business (2014: Baht 325 million derived from one major customer, arising from hospital business).  

25. Provident fund

     The Company, its subsidiaries and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident 

Fund Act B.E. 2530. Both employees, the Company and its subsidiaries contribute to the fund monthly at the rate of 2 percent 

of basic salary. The fund, which is managed by the American International Assurance Company Limited, will be paid to employees 

upon termination in accordan with the fund rules. The contributions for the year 2015 amounting to approximately Baht  3 million 

(2014: Baht 3 million) (the Company only: Baht 1 million and 2014: Baht 1 million) were recognised as expenses.
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26. Dividends/Stock dividends

27. Commitments and contingent liabilities

     27.1 Capital commitments

     As at 31 December 2015, the Company and a subsidiary had capital commitments relating to the construction of buildings 

and the buildings improvement of approximately Baht 13 million (2014: Baht 42 million) (The Company only: Baht 12 million 

and 2014: Baht 42 million), and relating to medical service system and acquisition of medical devices and hospital equipment 

of approximately Baht 11 million (2014: Baht 12 million) (The Company only: Baht 9 million and 2014: Baht 12 million).

     27.2 Operating lease commitments

     The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of the lease of land, property, 

office spaces and equipment. The terms of the agreements are generally between 1 and 5 years, and 45 years.

     Future minimum lease payments required under those operating lease agreements were as follows:
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     27.3 Service commitments 

    The Company and its subsidiaries have entered into consulting, cleaning services provider, security services provider, medical 

equipment maintenance service, and other service agreements with related individual and unrelated parties.

     As at 31 December 2015, future minimum payments required under those service contracts were contracting to Baht 16 million 

(2014: Baht 14 million) (The Company only: Baht 9 million and 2014: Baht 5 million)

    27.4 Guarantees

    There were outstanding bank guarantees issued by banks on behalf of the Company and its subsidiaries in respect of certain 

performance bonds as required in the normal course of business as follows:

27.5 Litigation

       27.5.1 In 2011, the Company, as a joint defendant, was sued together with a hospital and the attending doctors (3 defendants 

in total) for damages amounting to approximately Baht 11 million. The plaintiff claimed that the attending doctors had jointly 

committed a tort in their provision of medical treatment, and that the Company, as the operator of the hospital business and 

employer of the doctors, was jointly responsible for the wrongful acts of the attending doctors. The Company and its doctors 

believe that they did not commit any wrongful acts as claimed and they therefore decided to file statements of defence. 

The Court of First Instance ordered the dismissal of the case on 8 July 2013.

     The plaintiff subsequently appealed against the judgement and. on 11 April 2014, the Appeal Court ordered the Company 

to pay a total of Baht 0.2 million to the plaintiff, together with interest at 7.5 percent per annum from 30 September 2011 

until payment is made.

     Subsequently, the plaintiff wished to appeal the judgement with the Supreme Court, and is currently seeking permission 

to appeal from the Supreme Court. However, the management and the legal adviser of the Company believe that the litigation

will not result in the Company incurring any material loss, and the Company therefore did not record any liabilities in the 

accounts.

     In 2015, the Company, as a joint defendant, was sued together with a hospital and the attending doctor (2 defendants 

in total) for damages amounting to approximately Baht 7 million. The plaintiff claimed that the attending doctor had jointly 

committed a tort in the provision of medical treatment, and that the Company, as the operator of the hospital business and 

employer of the doctor, was jointly responsible for the wrongful acts of the attending doctor. The Company and the doctor 

believe that they did not commit any wrongful acts as claimed and they therefore decided to file statements of defence. 

The court has now set a date for examining witnesses.  However, the management and the legal adviser of the Company 

believe that the litigation will not result in the Company incurring any material loss, and the Company therefore did not 

record any liabilities in the accounts.

ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ
V care V cure V can
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28. Fair value hierarchy

     As at 31 December 2015, a subsudiary had the assets that were disclosed at fair value using level 3 as follow:

29. Financial instruments

     29.1 Financial risk management

     The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 

“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade and other 

receivables, short-term loans, long-term loans and liabilities under finance lease agreements. The financial risks associated 

with these financial instruments and how they are managed is described below.

      Credit risk

      The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables. The 

Company and its subsidiaries manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore 

does not expect to incur material financial losses. In addition, The Company and its subsidiaries do not have high concentrations 

of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade 

and other receivables as stated in the statement of financial position.

      Interest rate risk

      The Company and its subsidiaries exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, short-term borrowings, 

long-term borrowings and liabilities under finance lease agreements. However, since most of the Company’s and its subsidiaries’ 

financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest 

rate risk is expected to be minimal. 

      Foreign currency risk

     The Company and its subsidiaries had no exposure to foreign currency risk as they rarely have not transactions denominated 

in other currencies.

     29.2 Fair values of financial instruments

     Since the majority of the Company’s and its subsidiaries’ financial instruments are short-term in nature or bear floating 

interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in statement of financial 

position. 

30. Capital management

     The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital structure in order 

to support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2015, the Group's debt-to-equity ratio was 0.59:1 

(2014: 0.58:1) and the Company's was 0.45:1 (2014: 0.39:1). 

31. Approval of financial statements

     These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 19 February 2016.

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements

Assets for which fair value are disclosed
Investment properties 43
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