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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 ปี 2560 เติบโตร้อยละ

รายได้รวม 6,229 ล้านบาท 6,611 ล้านบาท 6.1

ก�าไรสุทธิ 511 ล้านบาท 554 ล้านบาท 8.4

 ป ี 2560 เป ็นปีส�าคัญของบริษัท ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ด้วย

โรงพยาบาลธนบุรีได้ฉลองการด�าเนินงานครบ 40 ปี 

พร้อมกับการเปิดอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ (OPD3) เพื่อ

รองรับการขยายตัวของผู้เข้ารับบริการซึ่งสะท้อนถึง

ความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการรักษา

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้น�าหุ้น

สามัญ จ�านวน 849,080,000 หุ ้นจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ชือ่ย่อ “THG”) เป็นท่ี

เรียบร้อย ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไปยังกรรมการ 

ผู ้บริหาร และทีมงาน IPO ที่ทุ ่มเทอย่างเต็มที่ตลอด

ระยะเวลาการเตรียมการ 2 ปีท่ีผ่านมา รวมถึงต้อง

ท�างานหนักและเป ็นระบบเพื่อด�าเนินกิจการตาม

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เงินท่ีได้จากการเพิม่ทุน 

บริษัทฯ ได้น�าไปช�าระเงินกู ้สถาบันการเงินและใช้

หมุนเวียนในธุรกิจ โดยจ�านวนผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นจาก 3,475 ราย เป็น 8,218 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 

29 ธันวาคม 2560) 

 ผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้

รวมและก�าไรมากขึ้นจากการประกอบธุรกิจให้บริการ

ทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ 

(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่น ๆ 

ดังนี้นายแพทย์บุญ วนาสิน   
ประธานกรรมการ
ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

 โรงพยาบาลธนบุรี (ก�าไรสุทธิเติบโตร้อยละ 16) และโรงพยาบาลธนบุรี 2 (ก�าไรสุทธิเติบโตร้อยละ 4.8) เป็น

ขุนพลส�าคัญในการสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ขณะท่ีบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2561
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 ปีที่ผ ่านมาการลงทุนและรายได้ในโครงการใน

ต่างประเทศ ประกอบไปด้วยการร่วมทุนสร้างโรงพยาบาล 

และงานรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาล เมื่อต้น

เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรง

พยาบาล Welly Hospital ท่ีเมืองเวยไห่ มณฑลซานตง 

สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นโรงพยาบาลไทยแห่งแรกใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับความสนใจมาก ส่วนโรง

พยาบาล Ar Yu International Hospital ที่สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเปิด

ด�าเนนิการได้กลางปี 2561 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จาก

การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี และราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยีอีกด้วย 

 อีกก้าวส�าคัญของบริษัทฯ คือการพัฒนาธุรกิจ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญมากและ

ถือเป็นภารกิจหลัก “โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาท์ตี้” ซึ่งเป็น

โครงการแรกของบรษัิทฯ ได้รบัรางวลั Honorable Mentioned 

สาขาการออกแบบสิง่แวดล้อมส�าหรบัผู้สงูอาย ุ(Environment 

for Aging Design Showcase) จากงาน EFA Design Showcase 

2018 สหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวจากเอเชียในเวทีโลก หลักการ

ส�าคัญของโครงการคือการให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแล

ผู้สงูอายดุ้วยความเข้าใจ ในชมุชนและสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ด�ารงชวีติประจ�าวนั (Activities of Daily Living) ของผูส้งูอายุ 

ทีมงานท่ีจะอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน สามารถ

เลือกรบับรกิารได้ตามความต้องการ เช่น การพยงุลกุนัง่ การจดั

เตรียมอาหารและยา การออกก�าลังกาย รวมถึงการให้ความ

ช่วยเหลือ เช่น การพลัดตกหกล้ม การส่งต่อรักษาฉุกเฉิน 

เป็นต้น มีกิจกรรมสันทนาการ การให้ค�าปรึกษาด้านอารมณ์

และกายภาพบ�าบัดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายและ

จิตใจที่แข็งแรง ทั้งนี้ ทุกคน ในครอบครัวสามารถร่วมอาศัย

กับผู้สูงอายุในชุมชนได้เช่นเดียวกับอยู่ที่บ้าน มีเพื่อนบ้านที่

เข้าใจ มพีืน้ทีส่เีขยีวและธรรมชาตร่ิมรืน่ ผูส้งูอายจุะไม่โดดเดีย่ว

ระหว่างที่บุตรหลานไปท�างาน หรือไปเรียนในช่วงกลางวัน  

นอกจากนี้โครงการยังให้บริการดูแลผู้ป่วย 24 ชั่วโมงเพื่อ

ฟื้นฟูผู ้ป่วยที่ดูแลตนเองไม่ได้ ท�าให้ไม่ว่าช่วงสุขหรือทุกข์ 

ทุกคนในครอบครัวจะมั่นใจได้ว่า สุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ใกล้

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด 

 จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาท์ตี้ จึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึง

ความรักและความห่วงใยของลูกหลานที่มีต่อผู ้สูงอายุใน

ครอบครัวอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้ช่วยผลักดัน

ให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ

เป็นแรงบันดาลใจให้คนในครอบครัวร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ

อย่างเข้าใจ ทั้งนี้โครงการได้รับอนุมัติการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) และได้เริ่มการก่อสร้างในเฟสแรก ด้วย

มูลค่าการลงทุนกว่า 3,700 ล้านบาท

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิในสัญญาเช่า

อาคารจากสภากาชาดไทยเพือ่พัฒนาเป็นโครงการโรงพยาบาล

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบ�ารุงเมือง) ซ่ึงจะเน้นการใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อบ�าบัดและรักษาโรคให้ผู้สูงอายุ รวมถึง

ผู ้ป่วยในหลายช่วงวัย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้

ภายในปี 2561 นี้

 ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนไว้วางใจ

และเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ที่ท�าเพื่อ

ปกป้องความสุขของท่านในทุกช่วงชีวิต ขอขอบคุณผู้บริหาร

และพนักงานที่ช่วยผมในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ 

เดนิหน้าและเตบิโตอย่างยัง่ยนืแบบมอือาชพี ภายใต้กฎระเบียบ 

จรรยาบรรณอันดีงาม เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 

บรษัิทฯ ทีว่่า “เราเป็นกลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ที่มากกว่า

โรงพยาบาล ท่ีเข้าใจและมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนส่วนใหญ่ทีส่ามารถเข้าถงึบรกิารการดแูลสขุภาพได้”

นายแพทย์บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการ

ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ 
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คณะกรรมการ 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นพ.บุญ วนาสิน 
ประธานกรรมการ

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ

นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ 

พญ. ลินดา ไกรวิทย์
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการตรวจสอบ

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
รองประธานกรรมการ
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นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ 
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส
กรรมการ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นพ.ยูจีน ดี.เอ็ม.บี.ครูน
กรรมการอิสระ

รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ 
กรรมการ

นายศิธา เมฆสวรรค์
กรรมการ

ดร.ขจร ธนะแพสย์
กรรมการ นางสาวนลิน วนาสิน

กรรมการ
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นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหาร 
และผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4

Mr.Wong Chow Ket
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ 
และผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3

นางสาวนลิน วนาสิน
กรรมการบริหาร

รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
กรรมการบริหาร

นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา
กรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี

นายเฉลิมกุล  อภิบุณโยภาส  
กรรมการบริหาร 
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธนบุรี 2

นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม
ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัช ีและรกัษาการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน (CFO)

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวสุวดี พันธุพ์านิช
เลขานุการบริษัท
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต

นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย
กรรมการบริหาร 
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธนบุรี

ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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นพ.บุญ วนาสิน (อายุ 79 ปี)
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
- วฒิุบตัรเพ่ือแสดงความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชพี
  สาขาอายรุศาสตร ์ และทางเดินอาหาร, John Hopkins University
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทันตสยาม
2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2535 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
2534 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2519  - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
พฤษภาคม 2520 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
31 สิงหาคม 2558

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (อายุ 51 ปี)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15 มิถุนายน 2558
โดยมีผลวันที่ 7 กันยายน 2558

 คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
   รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ�ารุงเมืองพลาซ่า
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สิริเวช จันทบุรี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
   และผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4    
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี
   กรรมการ บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ 
   กรรมการ บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี

ประวัติกรรมการ และผู้บริหาร
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561)
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นางกรรณิการ์ งามโสภี (อายุ 61 ปี)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
29 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต, 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การจัดการมหาบัณฑิต 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
  ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต, 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Certification   
   Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
   บริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
3. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย 
   (วปอ.) รุ่นที่ 2552
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
5. หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐ
   ร่วมเอกชน (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ) 
   2550 บรอ.1
6. หลักสูตร Advanced Strategic 
   Management , IMD. 
   Switzerland (2012)
7. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร  
   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 
   เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561  - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ�ารุงเมืองพลาซ่า 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
   ธนาคารแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ
   กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ 
2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. สแกน อินเตอร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
2559 - 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2560   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
   และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
2559 - 2560 ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  
   บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
2556 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
2558 - 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ 
   บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2556 - 2558  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและก�ากับ 
   บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2552 - 2558 กรรมการ ธนาคารวีณาสยาม ประเทศเวียดนาม
2554 –2557 กรรมการและเหรัญญิก 
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551   
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการ=ตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
   ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พัฒน์กล
2555 - 2560 ผู้อ�านวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
2554 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 

นายวีระชัย ศรีขจร (อายุ 65 ปี)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
22 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
  South Eastern University 
  Washington D.C.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, 
  วิศวกรรมเครื่องกล, 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559 
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
   Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. The Executive Program: Strategy and Innovation 
   for Businesses, Asia (SIBA)
4. CMMU-SLOAN School of Management, MIT Hospital 
   Management Executive Program, Singapore 
   Management University (SMU)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ�ารุงเมืองพลาซ่า 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลศิริราช 
   กรรมการอ�านวยการ โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณย์
2554 - 2556 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 - 2554 รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสนุน
   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล,
   มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550    
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
   รุ่นที่ 22/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2559 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บลจ. เอม็เอฟซี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บลจ. เอ็มเอฟซี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
2553 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บจก. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
   ประธานกรรมสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2556 - 2559 กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
   และกรรมการบริหาร บมจ. บางจากปิโตเลียม
2555 - 2559 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
   และก�าหนดค่าตอบแทน
   คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   (ส�านักงาน ก.ล.ต.)

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (อายุ 55 ปี)

ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์ (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
29 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Clinical Fellow in Spine Surgery    
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
- Special Spine Fellow in Orthopedic   
  Surgery State University of
  New York, USA
- วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช�านาญ
  ในการประกอบวิชาชีพ, 
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
29 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
- ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, 
  สาขามานุษยวิทยา, Schiller 
  International University
- ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 
  Michigan State University
- มหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 
  Michigan State University
- อักษรศาสตรบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์, 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



10 Annual Report 2017
Thonburi Healthcare Group

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559   
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
   รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
   รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560   
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
   และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
2560    ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2557 – 2559 กรรมการอ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2555 – 2557 ที่ปรึกษา  บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2554   ผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

พญ.ลินดา ไกรวิทย์ (อายุ 45 ปี)
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
30 เมษายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- มหาบัณฑิต, MBA, Marshall 
  School of Business, University of
  Southern California
- แพทยศาสตรบัณฑิต, 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต, 
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน Clinical Research Physician 
   Thai Red Cross AIDS Research 
2555 - 2558 Clinical Research Physician, Department 
   of Retrovirolgy 
   Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
2554 - 2555 CEO Ecron Acunova Co., Ltd.

Dr. Eugene Dyonisius Maria Bernadette Kroon (อายุ 52 ปี)
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
29 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
- Freshman journalism/Spanish, 
  University of Kansas, USA
- Pre-clinical Medicine, University   
  of Amsterdam, Netherlands
- Clinical Medicine (Internships),   
  University of Amsterdam, 
  Netherlands
- Board certification, American 
  Board of Family Medicine
- Family Medicine Specialty 
  training, University of Hawaii

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ออยล์ อาร์ อาส
2544 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น WTHK Holdings Company
2544 - 2553 กรรมการบริหาร บจก. โกลดิเม็กซ์ อินเตอร์เทรด

นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ (อายุ 50 ปี)
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
29 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, การตลาด, 
  Washington State University, USA
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15 มิถุนายน 2558
โดยมีผลวันที่ 7 กันยายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญามหาบัณฑิต, Applied  
  Psychology : Organization
  Psychology, Golden Gate
  University
- สังคมศาสตรบัณฑิต, จิตวิทยาคลินิก,
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2559 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ ส�านักงาน ก.พ.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
2553 - 2559 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ ส�านักงาน ก.พ.
2547 - 2553 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส�านักงาน ก.พ.

นายศิธา เมฆสวรรค์ (อายุ 43 ปี)
กรรมการ

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559    
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)   
   รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
   ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
2536 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุรี 2
   กรรมการ บจก. โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส
2544 - 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส (อายุ 62 ปี)
กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการบริหารความเสีย่ง และผูอ้�านวยการโรงพยาบาลธนบุร ี2
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
พฤษภาคม 2536

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- Bachelor of Science, Computer, 
  University of Baltimore
- Mini MBA in Health, 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ�ารุงเมืองพลาซ่า
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
2555 - ปัจจุบัน Alternate member of Siriraj Institutional
   โรงพยาบาลศิริราช
2554 - 2558 Assistant Director of Siriraj Orthopaedic
   traning program, Department of 
   Orthopaedic Surgery
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ (อายุ 42 ปี)
กรรมการ และกรรมการบรหิาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
30 เมษายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- Master of Science, Clinical Epidemiology 
  and Health Service Researches,
  Weill Cornell University
- Certificate, Metabolic Bone Diseases, 
  Hospital for Special Surgery
- Certificate, Adult Reconstructive Surgery, 
  University Hospital Case Medical Center,
  Cleveland
- Certificate, Adult Reconstructive Surgery 
  and Total Joint Replacement, Stanford 
  Hospital and Clinics
- Thai Board of Orthopedic Surgery, 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Medicine (First Degree Honor), 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15 มิถุนายน 2558
โดยมีผลวันที่ 7 กันยายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,
  สาขาการเงินและการบริหารจัดการ,
  University of London UK
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, ความสัมพันธ์
  ระหว่างประเทศ, London School of 
  Economics UK
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
  Oxford University, UK
- รฐัศาสตรบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 
  รางวัลเงินทุนภูมิพล)
- วุฒิบัตร, Central Banking 
  Seminar, Federal Reserve
  Bank of New York

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559   
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่าย ธนาคารแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2553 - 2559 ผู้อ�านวยการส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.ขจร ธนะแพสย์ (อายุ 43 ปี)
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
มิถุนายน 2555

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญามหาบัณฑิต, 
  Engineering-Economic Systems 
  and Operations Research, 
  Stanford University
- MBA Program, INSEAD 
  Fontainebleau, France
- ปริญญาบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์
  เชงิคณิตศาสตร,์ Columbia University

ประวัติการฝึกอบรม
1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2560  
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
   กรรมการ บจก. ฟูด้โคออป
   นักลงทุนและผู้จัดการ ควินซ์ เอทเทอรี่ แอนด์ บาร์
2551 - 2554 วิทยากรอิสระ 
2548 - 2551 ประธานและะผู้อ�านวยการพัฒนาธุรกิจ
   สถาบันสุขภาพ และความงามตรัยญา
2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย)

น.ส.นลิน วนาสิน (อายุ 44 ปี)
กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- MBA, Loma Linda University 
  Graduate School
- Hong Kong Adventist College, 
  Bachelor of Science, 
  Business Management
- Post-graduate Certificate, 
  Ohio State University

ประวัติการฝึกอบรม
ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) และผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบัิตกิาร 3
   บมจ. ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊
2558 - ปัจจุบัน President/CEO บจก. ธนบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลด์ดิ้ง
2557 - 2558 Vice President, Director of Healthcare, Greater China
   AECOM (Asia) Limited 
2555 - 2556 Chief Operating Officer Hong Kong 
   Adventist Hospital
2547 - 2555 Director Health-pro Management
 

Mr.Wong Chow Ket (อายุ 58 ปี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กุมภาพันธ์ 2560

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช,    
  มหาวิทยาลัยมหิดล
- Fellow of Thai Royal FRCP 
  Internal medicine College 
  of Physician

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
22 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- Master of Science
  (Human Resources) 
  COPPIN STATE COLLEGE, 
  MARYLAND, USA
- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15 พฤษภาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
- การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์
  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศัลยศาสตร์บ�าบัดวิกฤต, 
  มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด

ประวัติการฝึกอบรม
ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลธนบุรี
2559 - 2560 รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
2558 - 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทางการแพทย์
   โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
2557 - 2558 รองผู้อ�านวยการแพทย์ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
2551 - 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
   บจก. โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
  รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)
2. Mini MBA 2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทันตสยาม
2535 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี
2521 - 2534 สมุหบัญชี โรงพยาบาลธนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม
ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร 
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร ์
   คณะแพทยศาสตร์ มศว.
2551 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2550 - 2554 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.

น.พ.สุทธิชัย โชคกิจชัย (อายุ 58 ปี)

น.ส.ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา (อายุ 62 ปี)

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (อายุ 58 ปี)

กรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธนบุรี

กรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโรงพยาบาลธนบุรี

รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 พฤศจิกายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบัญชีบัณฑิต, 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี
2560 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ราชธานีเรียลตี้ จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2545 - 2558 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
   บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส 

น.ส.อัญชลี ชวลิตจารีธรรม (อายุ 42 ปี)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา
- (ก�าลังศึกษา) สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยา),    
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน), 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559   
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
   รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 17/2560   
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
   (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ�ารุงเมืองพลาซ่า
2560 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2559 - 2560 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์
2558 - 2560 กรรมการ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์

น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช (อายุ 37 ปี)
เลขานุการบริษัท รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
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โครงสร้างการถือหุ้น

หมายเหตุ :  /1 Weihai Thonburi Healthcare Investment  Co., Ltd. เป็นกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ
     (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียนกับ WEGO Holding Co., Ltd. (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42) 
     โดย WEGO Holding Co., Ltd. จัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 /2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างเพ่ิมการลงทุนใน ARYU International Health Care Company Limited 
                 จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40
 /3 เงินลงทุนอื่น คือ เงินลงทุนทั่วไปในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บจก. พรีเมียร์ 
โฮม เฮลท์ แคร์ 

99.99%

บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน

99.78%

บจก. โมดูลล่า ซอฟแวร์ 
เอ็กซ์เปอร์ตีส

70%

บจก. ราชธานี 
เรียลตี้

100%

บจก. ทันตสยาม

99.43%

เงินลงทุนอื่น/3

บมจ. โรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี

บจก. โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ธนบุรี/2

บมจ. สิริเวช จันทบุรี

31.87%

ARYU International/2
Health Care Co.,Ltd.

56.91%

บจก. อุบลรักษ์

34.04%

99.99%

บจก. ศูนย์หัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี

99.98%

บจก.บ�ารุงเมือง
พลาซ่า

99.99%

Weihai Thonburi Healthcare
Investment Co.,Ltd./1

58.00%

ธุรกิจรักษาพยาบาล

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า

10.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท ประเภท
กิจการ

ทุนช�าระแล้ว 
(บาท)

สัดส่วน
การ

ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอื่นที่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยง

สัดส่วน
การ

ถือหุ้น

บรษิทั โรงพยาบาลภทัร จ�ากดั โรงพยาบาล  150,000,000 16.67% ไมมี่

บรษิทั โรงพยาบาลธนกาญจน ์จ�ากดั โรงพยาบาล  75,000,000 11.33% ไมมี่

บริษัท โรงพบาบาลร้อยเอด็-ธนบุร ีจ�ากดั โรงพยาบาล  125,000,000 19.88% ไมมี่

บรษัิท โรงพยาบาลกาฬสนิธ์ุ - ธนบุร ีจ�ากดั โรงพยาบาล  300,000,000 10.00% คุณขจร ธนะแพสย์ 6.7%

บรษิทั ธนราษฎรท์ุง่สง จ�ากัด โรงพยาบาล  400,000,000 14.00% คุณคิมครสิเตียน ว๊าซไฟท์

นายแพทยธ์นาธปิ ศภุประดิษฐ์

คุณเฉลมิกลุ อภบิญุโยภาส

16.0%

0.3%

0.1%

บรษิทั โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ�ากดั โรงพยาบาล  200,000,000 14.00% คุณคิมครสิเตียน ว๊าซไฟท์

คุณจารวุรรณ วนาสนิ

31.5%

2.5%

บรษิทั โรงพยาบาลสโิรรส จ�ากดั (มหาชน) 
(บจก.ยะลานโบเลยีน)

โรงพยาบาล  375,000,000 11.83% คุณคิมครสิเตียน ว๊าซไฟท์ 5.92%

เงินลงทุนทั่วไปในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
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สรุปฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายได้รวม

7,347
10,460

14,0105,304
5,330

2,017 5,156

8,665

5,345

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ หนี้สินรวม

ล้านบาท

ธุรกิจอื่น ๆ รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วย
และเครื่องมือแพทย์

รายได้จากธุรกิจ
ให้บริการทางการแพทย์

2558 2559 2560

2558 2559 2560

6,171อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 4.5%

5,815
5,416

358 395 414

12 19 26
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ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรสุทธิ - บริษัทใหญ่

อัตราส่วนด้านหนี้สิน
เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA ก�าหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่า

ล้านบาท
2558 2559 2560

26.4% 27.5% 27.7%

อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรสุทธิ

ก�าไรขั้นต้น

1,528 1,710 1,830

ล้านบาท
2558

2558

2559

2559

2560

2560

9.5% 8.2% 8.4%

ก�าไรสุทธิ - บริษัทใหญ่

552 511 554

เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA

1.0 0.6

3.2
3.6

2.9

2.6
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    งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) สิ้นปี 2558 สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560 เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,127 1,419 2,615 84.3%
สินทรัพย์รวม 7,347 10,460 14,010 33.9%
หนี้สินหมุนเวียน 2,563 2,570 1,279 -50.2%
หนี้สินรวม 5,330 5,304 5,345 0.8%
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 2,017 5,156 8,665 68.1%
งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2558 2559 2560 เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธรุกจิใหบ้ริการทางการแพทย์ 5,416 5,815 6,171 6.1%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วย
และเครื่องมือแพทย์ 358 395 414 4.8%

รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ 12 19 26 36.8%
รายได้รวม 5,787 6,229 6,611 6.1%
ก�าไรขั้นต้น 1,528 1,710 1,830 7.0%
ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

1,153 1,121 1,147 2.3%

ก�าไรส�าหรับงวด 582 544 565 3.9%
ก�าไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 552 511 554 8.4%

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 2558 2559 2560
อัตราก�าไรขั้นต้น 26.4% 27.5% 27.7%

อัตราก�าไร EBITDA 19.9% 18.0% 17.4%

อัตราก�าไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 9.5% 8.2% 8.4%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 0.6 2.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 8.5% 6.1% 4.6%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.9 0.7 0.6

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 34.0% 15.1% 8.3%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.6 1.0 0.6

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) 2.9 3.6 3.2

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 5.7 5.0 5.3

สรุปข้อมูลทางการเงิน
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ความรับผดิชอบตอ่สังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับ

ผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่มของ

สังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คู่แข่งขัน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ชุมชน และ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ 

และสิง่แวดล้อมอย่างม ี คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ รวมท้ังสนบัสนุนกจิกรรมเพือ่สงัคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน 

เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ประกอบด้วยท้ังส่วนท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนิน

ธุรกิจปกติ (in-process) และส่วนที่นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ (after-process)

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับ

ผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้น�าความเช่ียวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกับความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อก�าหนด

กลยุทธ์การด�าเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเติบโตในธุรกิจ

อย่างยั่งยืน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ท�าให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพัน

กับบริษัทฯ

2. ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ แสดงถึงศักยภาพ และ

มาตรฐานบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ

3. มุ ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดยมิใช่แค่การรักษาเยียวยา แต่ยังส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนทุกชนชั้น และทุกช่วงอายุให้มีสุขภาพที่ดี 

4. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ความช�านาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ควบคู่ไปกับด้านจริยธรรม 

5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านสังคม
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน

2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และการสร้างสุขอนามัยที่ดี 

3. ด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อ

บังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti - Corruption) รวมถึง

โครงการ Whistle Blower ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 1.1. บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด�าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นท�าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด�าเนินงาน

ที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมี

หลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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 1.2. ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า 

และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

 1.3. ด้านการปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และ

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 2.1. ไม่เรยีกรับและจ่ายสนิบนกบับคุคลอืน่ใด ทีต่นได้เข้าไปตดิต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพือ่ให้ได้มาซ่ืงประโยชน์ในทางมชิอบ

 2.2. ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจ�าเป็น หากมีความจ�าเป็น

ต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงาน

รายงานให้บริษัทฯ รับทราบและน�าส่งบริษัทฯ ต่อไป

 2.3. จดัให้มีระบบควบคุมภายในป้องกนัมใิห้มกีารทุจรติคอร์รัปช่ัน โดยมรีะเบียบข้อบังคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดข้ันตอนการปฏบิตังิาน 

ผู้มีอ�านาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลัก

ฐานที่ชัดเจน

 2.4. พนกังานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระท�าท่ีท�าทุจรติคอร์รัปช่ัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รปัช่ันท่ีมผีลกระทบ

ต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

 2.5. โรงพยาบาลมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการจริยธรรม” ซึ่งท�าหน้าที่ในการสอบสวนและตัดสินลงโทษพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่า

ท�าการผิดจริยธรรมหรือวินัย (การทุจริต)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซ่ึงนับเป็นรากฐานของการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค 

โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือ

พ้ืนเพทางสังคม ทรัพย์สิน ชาติก�าเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการ

แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีสุดในการด�าเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ 

เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการ

ท�างานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้นบริษัทฯ จึงก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดย

ความไม่ล�าเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน รวมท้ังส่งเสริมให้

พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงาน

ด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 5.1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่

ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการด�าเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 

ตามหน้าที่ตามกฎหมาย

 5.2. บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของ

สินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค

 5.3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ 

ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ในขณะท่ีสังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญกับ

การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การด�าเนิน

กิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด บริษัทฯมีความมุ่งมั่นท่ีจะควบคุมมลพิษ

ทั้งทางน�้าและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยน�้าเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี้

ทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและส่งเสริมให้มีการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะ

7. การร่วมพัฒนาชุมชมหรือสังคม
บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้

ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการท�างานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการ

ท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท�าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

ได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมที่ใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของสังคม ด้วยบริษัทฯ ถือเป็นส่วน

หนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้นเป็นโอกาสพเิศษ โดยสนบัสนนุให้

พนัธมิตรทางธรุกจิ ผูป้ระกอบการ ตลอดจนลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนคนืสูสั่งคมด้วยกัน ดังนี้
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โครงการ “พัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย”
เนื่องจากสังคมไทยได้เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิตหลากหลายมุมจากคนทั่วโลกมากขึ้น ซึ่งอาจท�าให้เด็กไทยได้ซึมซับการ
เรียนรูท้ัง้ทางบวกและทางลบ ท�าใหก้ารพัฒนาของเด็กไทยเปล่ียนไปในทศิทางทีไ่มเ่หมาะสม จงึเปน็ทีม่า ทีท่�าให้โรงพยาบาลธนบรุ ี2 
เข้าร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ โดยมี แพทย์หญิง สุพัตรา หงส์ยั่งยืน แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านจิตเวชเด็ก ให้เกียรติร่วม
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “การพัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย” 
เพ่ือการป้องกนัและลดพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมในเดก็ปฐมวยั ซึง่มผีูป้กครองเข้ารว่มและใหค้วามสนใจเป็นจ�านวนมาก

โครงการ “ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ”
สุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคนคือส่ิงที่ บริษัทฯ 
ต้องการให้ เกิดขึ้น เ พ่ือตอกย�้ าวิสัยทัศน์นี้ 
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้จัดกิจกรรม “ตรวจ
สขุภาพเบือ้งตน้ ณ สวนสขุภาพเฉลิมพระเกียรติ” 
โดยน�าทีมพยาบาลออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้อง
ต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจ
เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังให้แก่ประชาชนที่เข้ามา
ออกก�าลังกาย ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 
และกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่
อาจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต พรอ้มกนันีโ้รงพยาบาล
ได้จัดเตรียมให้บริการน�้าดื่มซึ่งมีประชาชนให้
ความสนใจเป็นจ�านวนมาก
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โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”
สังคมผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยและ
ทั่วโลก จะท�าอย่างไรให้คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
โดยไม่เป็นภาระซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะลูกหลานที่ต้องดูแลผู้
สูงอายุในยามเจ็บไข้ได้ป่วย โรงพยาบาลธนบุรี 2 ตระหนักถึง
ความส�าคัญของสังคมผู้สูงอายุนี้ จึงได้จัดกิจกรรม “พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดยมีทีมนักกายภาพบ�าบัดและทีม
พยาบาลเข้าร่วมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่ชมรม
ผูส้งูอายตุ�าบลบางรกัน้อย โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือสรา้งความรู้ 
ความเข้ า ใจ และร่วมรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคเ พ่ือ
ส่ ง เสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งโครงการนี้มี
ประชาชนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก ณ ต�าบลบางรัก
น้อย อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR 
ให้แก่บุคลากร โรงเรียน นานาชาติคิดส์วิลเลจ”
เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญ โดยเฉพาะความ
เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินในสถานที่ ๆ ห่างไกลโรงพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ ความรู้ในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือ
แพทย์จึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการดูแลรักษาและช่วย
ลดความเสี่ยงไม่ให้คนไข้อยู่ในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลธนบุรี 2 จึงได้
จัดกิจกรรมโดยน�าทีมพยาบาลเข้าให้ความรู้ ความเข้าใจ และสาธิตวิธี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โดยเริ่มจาก คณะครูและบุคลลากร 
โรงเรียนนานาชาติคิดส์วิลเลจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นพ้ืนฐานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิธี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน และจะขยายการจัด
กิจกรรมไปยังจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ “หนว่ยแพทยพ์ระราชทาน โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์ณ พระราชพิธทีอ้งสนามหลวง” 
และ “จัดท�าพิมเสนน�้าเพ่ือวันงานพระราชพิธี”
บริษัทฯ ตระหนักถึงพลังแห่งความจงรักภักดีของประชาชนจ�านวนมากที่ได้เข้ามารอเพ่ือกราบสักการะพระบรมศพ และใช้เวลา
นาน โรงพยาบาลธนบุรีจึงได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ พระราชพิธีท้องสนามหลวง บริเวณทางเข้า ฝ่ังทิศเหนือ เพ่ือให้การดูแล ตรวจเช็คสุขภาพ และ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่เข้ามารอกราบสักการะพระบรมศพ รวมทั้งได้จัดกิจกรรม “พิมเสนน�้าเพ่ือวันงาน
พระราชพิธี” โดยได้มีการส่งต่อและแจกจ่ายพิมเสนน�้าเพ่ือดูแลประชาชนที่เข้ามาสักการะ และเข้าร่วมงานพระราชพิธี 
ณ ท้องสนามหลวง ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะมุ่งมั่นปกป้องสุขภาพที่ดีของคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต

โครงการ “พัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์
การกีฬาหนุนกีฬามวยไทยก้าวสู่เวทีโลก”
เนื่องจากสังคมไทยมีการตื่นตัวในด้านการออกก�าลังกายโดยมี
มวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ก�าลังได้รับความนิยมทั้งในหมู่คนไทยและ
ชาวต่างชาติ บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของสุขภาพคนไทยภายใต้
แนวคิด “ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต” จึง
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล สภามวยไทยโลก และบริษัท 
มวยไทย ไอ.กล้า จ�ากัด เพ่ือหนุนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ
เวชศาสตร์การกีฬาซ่ึงถือเป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงช่วยลดอาการบาดเจ็บ
ขณะออกก�าลังกายหรือช่วยฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกายจากอาการ
บาดเจ็บได้เร็วยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม ดูแลและสร้าง
นวัตกรรมการออกก�าลังกายแก่ประชาชนทั่วไปที่นิยมเล่นกีฬา
มวยไทยเพ่ือการออกก�าลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิธี นอกจาก
นี้ยังสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ิมศักยภาพให้แก่นักกีฬา
มวยไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผลักดันกีฬา
มวยไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก
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โครงการ “ท�าความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตร�าลึก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
“การให้” ที่ส�าคัญที่สุดคือ การที่ท�าให้ผู้อื่นมีสุขภาพแข็งแรงตลอดทุกช่วงชีวิต บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักที่จะปกป้องดูแล
สุขภาพที่ดีของคนไทยไปตลอดทุกช่วงชีวิต จึงเป็นที่มาที่โรงพยาบาลธนบุรี น�าโดย นายแพทย์ วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดท�าโครงการ “ท�าความดี บริจาคโลหิต น้อมจิต
ร�าลึก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน�าโลหิต
เข้าสมทบแก่สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ท้ังน้ีมี
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมาก ณ โรงพยาบาลธนบุรี 
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โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาท์ตี้
ประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจาก
ข้อมูลของ United Nations World Population 
Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัย
พ่ึงพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ�านวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ 
สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์
อย่างรวดเร็ว และการพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท�าให้จ�านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของ
ไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีอายุ
ยืนยาวอย่างมีความสุขโดยไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน 
ด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่ “โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง 
เคาท์ตี้” เมืองแนวคิดใหม่เพ่ือวัยเกษียณ ซ่ึงหลักการ
ส�าคัญของโครงการคือการให้บริการทางการแพทย์
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจ ในชุมชนและสิ่ง
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อสรีระของผู้สูงอายุ ทีมงานที่จะ
อ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน สามารถเลือกรับ
บริการได้ตามความต้องการ เช่น การพยุงลุกนั่ง การ
จัดเตรียมอาหารและยา การออกก�าลังกาย รวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือ เช่น การพลัดตกหกล้ม การส่งต่อ
รักษาฉุกเฉิน เป็นต้น มีกิจกรรมสันทนาการ การให้ค�า
ปรึกษาด้านอารมณ์และกายภาพบ�าบัดเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ทั้งนี้ ทุกคนใน
ครอบครัวสามารถร่วมอาศัยกับผู้สูงอายุในชุมชนได้
เช่นเดียวกับอยู่ที่บ้าน มีเพ่ือนบ้านที่เข้าใจ มีพ้ืนที่สี
เขียวและธรรมชาติร่มรื่น ผู้สูงอายุจะไม่โดดเดี่ยว
ระหวา่งทีบ่ตุรหลานไปท�างาน หรอืไปเรยีนในชว่งกลางวัน  
นอกจากนีโ้ครงการยงัใหบ้รกิารดแูลผูส้งูอาย ุ24 ชั่วโมง 
เพ่ือฟื้ นฟูผู้ป่วยที่ดูแลตนเองไม่ได้ ท�าให้ไม่ว่าช่วงสุข
หรือทุกข์ ทุกคนในครอบครัวจะมั่นใจได้ว่า สุขภาพของ
ผู้สูงอายุอยู่ใกล้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาท์ตี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่เกิดจากการบูรณาการความ
เชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาพัฒนา
ต่อยอด เพ่ือสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ เพ่ือรองรับและ
แก้ไขปัญหาของสังคมผู้สูงอายุได้อย่างลงตัว จนได้
รับรางวัล Honorable Mentioned สาขาการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมส�าหรับผู้สูงอายุ (Environment 
for Aging Design Showcase) จากงาน EFA 
Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียว
จากเอเชียในเวทีโลก
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การออกแบบจะเน้นให้สามารถรองรับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย
อย่างแท้จริง ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยแนวคิด Universal 
Design เหมาะกับคนทุกวัย ให้ทุกคนในครอบครัว สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และง่ายต่อการ
ปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ อ�านวยความสะดวกส�าหรับ
ผูส้งูวัยไดอ้กีในอนาคต ตวัอาคารดีไซนด้์วยแนวคดิ Passive 
Ecology ลดการใช้พลังงาน เปิดรับลมเย็นและเเสง
ธรรมชาติได้ทุกอาคาร โดยไม่ต้องเผชิญแสงแดดโดยตรง 
พ้ืนที่สวนส่วนกลาง ออกแบบให้มีเงาไม้และล�าธารไหลผ่าน
ตลอดโครงการ เพ่ือให้เกิดกลุ่มความเย็นพัดเข้าพ้ืนที่ของ
ทุกอาคาร พร้อมระบบจัดการน�้ าอิงหลักธรรมชาติ มี
ทะเลสาบเป็นแก้มลิง รวมถึงคันกั้นน�้าจากภายนอก ทั้งยัง
ค�านึงถึงความปลอดภัย ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจไร้กังวลจากเรื่อง
ไม่คาดฝันทั้งอุบัติเหตุและโรคประจ�าตัว ด้วยระบบติดตามตัว 
(Tracking System) และหน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่เตรียม
พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบสัญญาณเตือนภัยทั้ง
ภายในห้องพักและภายในพ้ืนที่โครงการ ม่ันใจกับการจัดการ
เข้าออกสถานที่ที่เข้มงวด ด้วยระบบ key card ทั้งการผ่าน
เข้าออกภายในอาคาร และการเข้าลิฟต์แต่ละชั้น พร้อมเจ้า
หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและกล้อง CCTV ตลอด 24 
ชั่วโมง การป้องกันอัคคีภัยด้วยระบบ Smoke detector 
และเหนือกว่าด้วยโถงป้องกันอัคคีภัยในทุกชั้น (สามารถ
ป้องกันอัคคีภัยได้ภายใน 3 ชั่วโมง เพ่ือแจ้งเหตุและรอความ
ช่วยเหลือโดยไม่ต้องลงบันได)

(รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.jinwellbeing.com/
th/news_and_activities/35)
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นวัตกรรม “ภูเก็ตแคร์” สู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
รางวัลพระปกเกล้าปี 2557 องค์กรปกครองท้องถิ่นด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ อบจ.ภูเก็ต 
ได้รับนี้  ได้ประกาศความส�าเร็จของโครงการภูเก็ตแคร์ 
“สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียง” ท่ีให้การดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต โดย อบจ.
ภูเก็ตร่วมมือกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีทีมแพทย์
บุคลากรสาธารณสุขของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) 
ในฐานผู้รับจ้างเหมาบริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แห่งนี้มา
นานกว่า 5 ปี ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
ด้วยความเป็นมืออาชีพ และโครงการนี้ก�าลังด�าเนินการเสนอ
ผลงานนี้เพ่ือขอรับรางวัล United Nation Public Service 
Awards (UNPSA) ประจ�าปี 2560 นี้

รูปแบบการบริหารจัดการใหม่ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วม
บริการสุขภาพของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นภาครัฐแห่งแรกที่ไม่
ปรากฏมาก่อน งานบริการสุขภาพจากภาคเอกชนในสถานที่
ของภาครัฐถือเป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลัง
ในการท�าประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างแนวรุกใน
เรือ่งสรา้งเสรมิสุขภาพ มีการตรวจคดักรองสขุภาพในเบือ้งต้น 
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ภาวะแทรกซ้อน พร้อม
ทั้งรายงานผลให้โรงพยาบาลทราบ หากพบว่ามีการเจ็บป่วย
เกิดขึ้น ก็อ�านวยความสะดวกให้เข้าตรวจรักษากับแพทย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์นี้ สามารถแบ่งเบาภาระความ
แออัดในการให้บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตได้เป็น
อย่างมาก ท�าให้แพทย์และพยาบาลมีเวลาเพ่ิมข้ึนในการสร้าง
เสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น 

จากการถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่การรองรับสังคมผู้สูง
อายุ ด้วยการน�าเอาทุนสังคมเดิมแบบไทย ๆ ที่เกื้อกูลผู้สูงอายุ
มาพัฒนาระบบทีช่มุชนดแูลกนัเองทีบ่า้น (Community-based 
long term care system) โดยที่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่สามารถยื่น
ความจ�านงที่จะรับบริการนี้ได้จากสถานบริการสาธารณสุขของ

ภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีระบบ
สารสนเทศที่บูรณาการงานบริการสุขภาพและบริการทาง
สังคมไว้ทั้งหมด และมีระบบที่สนับสนุนให้คนในครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ด้วย ทั้งน้ี อปท. 
จะต้องให้การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ 
ค่าตอบแทนแก่ อสม. กองทุนด้านสุขภาพและกองทุนฟื้ นฟู
สุขภาพ ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ส�าหรับกระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์ะสนบัสนนุงบประมาณ
ตั้งกองทุนผู้สูงอายุ สวัสดิการของผู้พิการและด้อยโอกาส 
และกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วนส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนับสนุนงบประมาณด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ และร่วมกับ อปท. ในการสร้างกองทุน
สุขภาพในชุมชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 (2) แห่งพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

กลไกหลักที่เป็นต้นทุนของชุมชนคือ อสม. และมีวัด โรงเรียน
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้คนใน
ครอบครัวและในชุมชนให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้เอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบทบาทของทีมบุคลากรทางการ
แพทย์ก็ด�าเนินการเหมือนกันกับโมเดลภูเก็ตแคร์คือ ตรวจคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุในเบื้องต้น ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
กลุ่มเสีย่งและกลุ่มทีม่โีรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั (Non-communicable 
disease; NCD) นอกจากนั้น ชุมชนจัดให้มีศูนย์ฟื้ นฟูสุขภาพ
ในชุมชนหรือศูนย์รับดูแลรายวัน (Day care center) ส�าหรับ
ผู้สูงอายุติดเตียงและช่วยตัวเองไม่ได้ ในระหว่างที่คนใน
ครอบครัวไปท�างานนอกบ้าน

ภาพของโรงพยาบาลหมื่นเตียงจากโมเดล อบจ.ภูเก็ต ท่ี 
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ 
อบจ. ภูเก็ต โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้ชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ กลับเป็นแสงสว่างปลาย
อุโมงค์ที่แก้ปัญหาสังคมไทยที่ต้องแบกภาระงบประมาณ
มหาศาลเพ่ือรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้  

กรอบแนวคิดการให้บริการระยะยาวแก่ผู้สูงอายุ
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รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
1.   โรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2.  โรงพยาบาลได้จดสิทธิบัตรเครื่องวัดระดับ CSF ในผู้ป่วยวิกฤตทางด้านสมอง
3.  โรงพยาบาลม ีCSSD ท่ีใชร้ะบบศนูยร์วม และบริการแบบ Just in Time for Delivery ตัง้แต่ป ี2550 ซึง่ชว่ยลดภาระงานและ
    สามารถงดการใช้ยาล้าง และแช่เครื่องมือที่หอผู้ป่วยได้ทั้งหมด
4.  โรงพยาบาลมกีารพัฒนาเรือ่ง VAP ใน ICU และเปน็โรงพยาบาลเอกชนแหง่เดยีวทีเ่ขา้ร่วมโครงการ Clean Care is Safer Care 
    เรื่อง VAP ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และสถาบันบ�าราศนราดูรและได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงได้น�ามาใช้
    ในการปฏิบัติและพัฒนาแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถป้องกันการเกิด VAP
5.  โรงพยาบาลได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาคารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
6.  ได้รับการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อสิงหาคม 2554
7.  ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากราชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
8.  ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
9.  Quality Improvement Award จาก AACP 2010
10. ได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Kimberly-Clark ประเทศไทย จ�ากัด เรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วย
    เยื่อรีไซเคิล
11. ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท/สถาบันชั้นน�าระดับชาติในการรับตรวจสุขภาพประจ�าปี เช่น กองทุนสวนยาง เดลินิวส์ 
    บริษัท บุญรอดฯ เอ็กซิมแบ้งค์ บสก สคบ ฯลฯ
12. Hospital Quality Award ประเภท Gold จาก AIA
13. โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาท์ตี้ ได้รับการชื่นชมและยกย่องจาก EFA (Environment for Aging) Magazine 
    การออกแบบที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุมากว่า 20 ปี สาขาการออกแบบสิ่งแวดล้อมส�าหรับผู้สูงอายุ (Environment 
    for Aging Design Showcase) จากงาน EFA Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวจากเอเชียในเวทีโลก



32 Annual Report 2017
Thonburi Healthcare Group

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางด�าเนินการบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลและเครือข่ายการบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมท่ีทันสมัย ผู้รับบริการมีความไว้วางใจ 

ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ

พันธกิจ
1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้า

ถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับสากล

2. แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นย�า และตรง

ต่อความต้องการ และความจ�าเป็นในการรักษา

3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความช�านาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา รวมไปถึง

การพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพื่อน�าไปสู่ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และความสุขของผู้รับบริการ

4. น�าเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้

คุณค่าของแบรนด์

TREASURE LIVES ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และทุกคน ด้วยการให้บริการทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

     โดยไม่จ�ากัดอยู่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

HONEST  รักษาสัญญา เชื่อในความโปร่งใส และยึดมั่นในสิ่งที่เรายืนหยัด

OPTIMISTIC  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอยู่เสมอ และสร้างโอกาสให้กลุ่มธุรกิจ

     เติบโตอย่างยั่งยืน

NECESSITY  มุ่งเน้นการให้บริการที่จ�าเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้คนที่มีความต้องการที่หลากหลาย

แนวทางด�าเนินการ
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีแนวทางด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับสากล

 • บริษัทฯ บริหารจัดการโรงพยาบาลฯให้มีบริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน

สถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่า

โรงพยาบาลฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการด�าเนินการรักษา

ระดับมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

 • บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาใน 5 ศูนย์ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ศูนย์ระบบประสาทและสมอง (2) ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (3) ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (4) ศูนย์หัวใจ และ 

(5) ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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 • บริษัทฯ จัดให้มีทีมที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วมสนับสนุนการเข้าถึง

มาตรฐานสูงสุดด้านการด�าเนินงานแก่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ น�าไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

 • บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ทุนเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรทั้งด้านวิชาการและด้านการบริการอย่างสม�่าเสมอ

2. แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
การให้บริการที่รวดเร็ว แม่นย�า และตรงต่อความต้องการและความจ�าเป็นในการรักษา

 • บริษัทฯ พัฒนาระบบบริการการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐในรูปแบบการให้บริการทั้งระบบและการให้
บริการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ท�าให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการแบบโรงพยาบาลเอกชนโดยช�าระตามสิทธิที่

มีเหมือนโรงพยาบาลรัฐทั่วไป

 • บรษิทัฯ มนีโยบายเน้นการขยายศนูย์ความเป็นเลศิ (Excellent Center) เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถเข้าถงึบรกิารได้อย่างครอบคลุมเบด็เสร็จ 

 • บริษัทฯ มีนโยบายในการแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและรับรองในระดับสากล 

อาทิ เทคโนโลยีการสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีการฟื้นฟูผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อการให้บริการที่

รวดเร็ว แม่นย�า ตรงต่อความจ�าเป็นในการรักษา และความต้องการของผู้รับบริการ

 • บริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Home Care) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

 • บริษัทฯ มีระบบสนับสนุนบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ต้องการรับบริการที่บ้าน อาทิ การท�ากายภาพบ�าบัด 

การเปลี่ยนสายยางต่อท่อออกซิเจนและน�้าเกลือ รวมถึงการให้บริการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ติดต่อและการให้บริการก�าจัดไรฝุ่นส�าหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในบ้านและสถานศึกษา

 • บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทางไกล รวมถึงกลไกการปรึกษา การติดตามและการประเมินผลผู้ป่วย

ภายหลังหรือระหว่างการรักษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและลดเวลาในการเดินทางมารักษาของผู้ป่วยและญาติ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความช�านาญเฉพาะด้านเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา รวมไปถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพ่ือน�าไปสู่
ความไว้วางใจ และความมั่นใจ และความสุขของผู้รับบริการ

 • ในปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจะสามารถผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการของบริษัทฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ

 • บริษัทฯ ได้จัดท�าระบบการอบรมจริยธรรมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงให้ทุนบุคลากรเพ่ือพัฒนา

องค์ความรู้และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • บริษัทฯ บริหารจัดการโรงพยาบาลธนบุรีที่สามารถรักษาพยาบาลได้ในระดับตติยภูมิ ซึ่งครอบคลุมโรคและความซับซ้อนที่

สามารถรักษาในวงกว้าง สามารถให้บริการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent 

Center) เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ที่ผู้รับบริการมั่นใจและไว้วางใจ โดยมุ่งขยายระบบบริการศูนย์ความเป็นเลิศไปยังโรง

พยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ และพื้นที่ที่มีความต้องการการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ

 • บริษัทฯ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตบริการของบุคลากร และประเมินผลการด�าเนินงานของทุกฝ่ายอย่างสม�่าเสมอ 

รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในแผนกหรือหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับสูง



34 Annual Report 2017
Thonburi Healthcare Group

4. น�าเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้
 • บรษิทัฯ ก�าหนดราคาการรกัษาพยาบาลในระดบักลางโดยสามารถรกัษาโรคทีม่คีวามซบัซ้อนได้เมือ่เทยีบกบัโรงพยาบาลท่ีมรีาคา

ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการทางเลือกของสถานพักฟื้น หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ 

และโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ ในโรคที่ไม่มีความซับซ้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล 

 • บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการพัฒนาโครงการศูนย์ฟ้ืนฟูผูป่้วย (Step-Down Care) เพือ่รองรับผูป่้วยท่ีอยูใ่นช่วงพกัฟ้ืนหลังการผ่าตัด หรอื

อยู่ในช่วงบ�าบัดและต้องพักรักษาท่ีโรงพยาบาลนานกว่า 2 วัน โดยเน้นให้ญาติเป็นผู้ดูแลหรือส�าหรับผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้เพ่ือ

ลดค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นในโรงพยาบาล โดยถือเป็นทางเลือกในการรับบริการด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า

 • บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน และศูนย์หัวใจโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งท�าให้

ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐานโดยช�าระค่าใช้จ่ายตามสิทธิท่ีมีเช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐ

ทั่วไป 
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13 สิงหาคม นายแพทย์บุญ วนาสิน กลุ่มแพทย์ และนักลงทุน ได้ก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จ�ากัด 
ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 20 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยเห็นว่าในพ้ืนที่
ธนบุรยีงัไมม่โีรงพยาบาลเอกชนเพ่ือรองรบัความต้องการของผูป้ว่ย อกีทัง้โรงพยาบาลศริริาชยงัหนาแน่น
ไปดว้ยคนไข้ทีร่อการรักษาเนือ่งจากมเีตยีงไมเ่พียงพอ การกอ่ตัง้โรงพยาบาลธนบรุจีงึเปน็การตอบสนอง
ต่อความต้องการในการรับบริการรักษาพยาบาลของคนไข้

10 พฤษภาคม โรงพยาบาลธนบุรีได้เปิดให้บริการ ณ เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้การรักษาพยาบาลโดยทีมอาจารย์
แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีความปรารถนาร่วมกัน ในการให้บริการกลุ่มคนไข้ที่มีรายได้ปานกลาง
ถึงสูงในฝ่ังธนบุรี เพ่ือให้ได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับบริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่องจากจ�านวนเตียงและห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปี พ.ศ. 2523 โรงพยาบาลธนบุรีมีการขยายและปรับ
เปลี่ยนรูปแบบอาคารเพ่ิมเติมทั้งแนวราบและแนวสูง โดยเพ่ิมความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเป็น 113 
เตียง ด้วยทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเป็น 60 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้ตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของคุณภาพและความเอาใจใส่ของทีมแพทย์และพยาบาลอันเป็น
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนย่านฝ่ังธนบุรีส่งผลให้มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ท�าให้จ�านวนเตียงที่รองรับไม่พียงพอ จึงได้ด�าเนินการขยายพ้ืนที่รับบริการโดยการสร้างโรงพยาบาล 
12 ชั้น และเปิดการให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี 2 ด้วยทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 300 ล้านบาท  

• บริษัทฯ เริ่มด�าเนินการขยายโรงพยาบาลในเครือตามต่างจังหวัด

8 มีนาคม โรงพยาบาลธนบรุ ี2 ตัง้อยูเ่ลขที ่43/4 ถนนบรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 โดยเปิดให้บริการด้วยขนาด 68 เตียง

21 ธนัวาคม บรษิทั โรงพยาบาลธนบุร ีจ�ากดั ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และไดจ้ดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จ�ากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยสยามและบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนด้านอัตราก�าลังของบุคลากรทางการ
พยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และน�าความรู้วิชาชีพมาพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง

11 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท ทันตสยาม จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทขายเครื่องมือทันตกรรม และ
ประกอบกิจการร้านขายยา

2519

2520

2523

2534

2536

2537

2538

2540

2554

2555

2556

บริษัทฯ ท�าสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์เพ่ือให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตจ�านวน 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) แห่งแรกของประเทศไทย

• 1 มิถุนายน โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้ขยายการให้บริการโดยการเปิดให้บริการอาคาร 2 ท�าให้มีเตียงเพ่ือ
รองรับการบริการผู้ป่วยในรวมทั้ง 2 อาคารจ�านวน 95 เตียง

• บริษัทฯ ท�าสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพ่ือบริหารและด�าเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
ขนาด 110 เตียง (เตียงจดทะเบียน)

• 10 พฤษภาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 600 ล้านบาท

• ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการด�าเนินการคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะสามารถผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการของบริษัทฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ

การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคญั
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• 6 มกราคม บรษัิทฯ เขา้ซ้ือหุน้ บรษิทั สิรเิวช จันทบรุ ีจ�ากดั (มหาชน) เพ่ิมขึน้ โดยถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 31.87
ของทุนจดทะเบียน 585 ล้านบาท (ทุนช�าระแล้ว 585 ล้านบาท)

• 16 กรกฎาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ�ากัด ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหาร
จัดการและให้บริการรักษาเฉพาะด้านโรคหัวใจ โดยจัดตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์หัวใจให้แก่
สถานพยาบาล โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  รับจ้างเหมาให้บริการศูนย์หัวใจ
ให้โรงพยาบาลภัทรธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

• 22 กันยายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จ�ากัด เพ่ิมเติม ท�าให้สัดส่วน
การถือหุ้นเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท (ช�าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า) 

• 20 ตุลาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ากัด เพ่ือให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่วย
ที่บ้าน และเพ่ือจัดท�าโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 
100 ล้านบาท 

• 15 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ราชธานี เรียลตี้ จ�ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนา
โครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท 
(ช�าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า)

• 24 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพเพ่ิมขึ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 99.78 ของทุนจดทะเบียน 
800 ล้านบาท (ช�าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า)

• 30 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท อุบลรักษ์ จ�ากัด (โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี) เพ่ิมขึ้น ท�าให้
สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมเป็นร้อยละ 34.04 ทุนจดทะเบียน 37.5 ล้านบาท (ช�าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า)

• 25 กมุภาพันธ ์บริษทัฯ เขา้ซือ้หุน้เพ่ิมทนุของบรษัิท พรเีมยีร์โฮม เฮลท์ แคร ์จ�ากดั จ�านวน 200 ล้านบาท
ท�าให้บริษัท พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเป็น 300 ล้านบาท (ทุนช�าระแล้ว 
150 ล้านบาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ยังคงเดิมที่ร้อยละ 99.99

• 2 เมษายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ�ากัด (มหาชน) เพ่ิมขึ้น ท�าให้สัดส่วน
การถือหุ้นเพ่ิมเป็นร้อยละ 54.23 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท (ทุนช�าระแล้ว 388.27 ล้านบาท)

• 16 พฤศจิกายน บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพ่ิมเติม บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ�ากัด โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ช�าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า)

• 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ท�าสัญญาร่วมกับ Wego Holding Company Limited เพ่ือต้ัง 
“กิจการร่วมค้า” ในชื่อ “Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited” ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเภทการร่วมค้า) เพ่ือด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการ
โรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน (“Welly Hospital”) โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 230.00 
ล้านเรนมินบิ (หรือเทียบเท่า 1,249 ล้านบาท) บริษัทถือหุ้นในกิจการร่วมค้าดังกล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียน 

• 17 กมุภาพันธ ์บรษิทั โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ีจ�ากดั (มหาชน) ลดทนุจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท 
เป็น 388,271,118 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ�าหน่ายไม่ได้ออก เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนคงเหลือตาม
จ�านวนที่มีการช�าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือ
หุ้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 54.23 เป็นร้อยละ 55.87

• 26 กุมภาพันธ์ กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “Weihai Thonburi Medical 
Equipment Company Limited” เป็น “Weihai Thonburi Healthcare Investment Company 
Limited”

• 29 มิถุนายน บริษัทฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 849.08 ล้านบาท (ทุนช�าระแล้ว 764.08 ล้านบาท) 
เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”)

• 30 สงิหาคม บรษิทัฯ ได้เข้าซือ้หุน้เพ่ิมทนุของบริษทั พรเีมยีรโ์ฮม เฮลท ์แคร ์จ�ากดั จ�านวน 850 ลา้นบาท 
ท�าให้บริษัท พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเพ่ิมขึ้นเป็น 1,150 ล้านบาท 
โดยสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ยังคงเดิมที่ร้อยละ 99.99

2557
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• 4 เมษายน บริษทัฯ รว่มกบั GA Mone Pwint Co., Ltd. Ar Yu Ananta Medical Services Co., Ltd.
และ WJ International Hospital Management Co., Ltd. จัดตั้ง “กิจการร่วมค้า” ในชื่อ 
“ARYU International Health Care Company Limited” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (Ar Yu International Hospital) โดยมีทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
บริษัทถือหุ้นในกิจการร่วมค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน กิจการร่วมค้าดังกล่าว
เรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

• 1 มิถุนายน บริษัทฯ เข้าท�าสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาและด�าเนินการศึกษาแบบองค์รวมทั้งระบบ
(Consultancy and Comprehensive study) ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนของมหาวิทยาลัยคิงซาอุด 
ที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง InterHealth Saudi Arabia 
Company Limited (บริษัทในเครือของ InterHealth Canada Limited) กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
รับจ้างเป็นที่ปรึกษาและด�าเนินการศึกษาด้านบริหารจัดการทั่วไปของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ในเบื้องต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

• 31 พฤษภาคม บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ�ากัด (มหาชน) ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 
388,271,118 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 430,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้เพ่ิมทุนใน บมจ. โรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี เป็นเงิน 83,421,429 บาท ท�าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมจากร้อยละ 55.87 เป็น
ร้อยละ 56.91

• 1 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท บ�ารุงเมืองพลาซ่า จ�ากัด 
จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและ
อาคารบนสิทธิการเช่าบนพ้ืนที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย โดยการเข้าซ้ือดังกล่าวถือเป็นการ
ซื้อสินทรัพย์เข้ามา เพ่ือพัฒนาโครงการโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้ นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบ�ารุงเมือง) โดยมี
แนวคิดจะสร้างศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ มีแผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เช่น  แผนกกายภาพบ�าบัด 
แผนกตรวจและดูแลสุขภาพ แผนกชะลอวัย ฯลฯ และมีห้องพักรักษาตัวส�าหรับผู้ป่วยพักฟื้ น

• 2 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการของ Welly Hospital ที่เมือง
เวยไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 58 และนับเป็นโรงพยาบาล
ของผู้ประกอบการไทยแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “Weihai Thonburi 
Healthcare Investment Company Limited” เปน็ “Weihai Welly Hospital Company Limited” 
และคณะกรรมการของกิจการร่วมค้า - Weihai Welly Hospital Company Limited มีมติอนุมัติให้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 20.00 ล้านเรนมินบิ เป็นทั้งสิ้น250.00 ล้านเรนมินบิ บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระค่า
หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเงินจ�านวน 11.60 ล้านเรนมินบิ (เทียบเท่า 58.02 ล้านบาท)

• 15 พฤศจิกายน โรงพยาบาลธนบุรีฉลองความส�าเร็จครบรอบ 40 ปีการก่อตั้ง พร้อมท�าพิธีเปิดอาคาร
ผู้ป่วยนอกใหม่ 4 ชั้น

• 15 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้อนุมัติเพ่ิมการลงทุนในหุ้นของ ARYU International Health Care 
Company Limited จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยการซื้อหุ้นจาก WJ International Hospital 
Management Company Limited ในราคาพาร์ คาดว่าจะช�าระค่าหุ้นแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2561 และ
คาดว่า Ar Yu International Hospital จะเปิดให้บริการได้ในกลางปี 2561

• 7 ธันวาคม บริษัทฯ น�าหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) จ�านวน 85 ล้านหุ้น โดยใช้ชื่อย่อ “THG” ระดมทุนจ�านวน 
3,230 ล้านบาท เพ่ือใช้คืนเงินกู้ยืมธนาคาร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

2560
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ด�าเนินการโดย
% การถือหุ้นของบริษัท รายได้ (หน่วย : ล้านบาท)

2560 2559
2560 2559

รายได้ % รายได้ %
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  4,730.62 71.55%  4,469.02 71.75%

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 56.91% 55.87%  627.47 9.49%  713.18 11.45%

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - โรงพยาบาลเมืองพัทยา  412.69 6.24%  294.76 4.73%

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - โรงพยาบาลอบจ. ภูเก็ต  184.81 2.79%  208.03 3.34%

บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนุบรี 99.98% 99.98%  215.95 3.27%  130.16 2.09%

บจก. บ�ารุงเมืองพลาซ่า 99.99% 0.00%  -    -    -    -   

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 99.99% 99.99%  -    -    -    -   

รวมรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์  6,171.54 93.34%  5,815.15 93.36%

บจก. ทันตสยาม 99.43% 99.43%  400.04 6.05%  380.89 6.11%

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ 99.99% 99.99%  13.92 0.21%  13.57 0.22%

รวมรายไดจ้ากธุรกจิการบริบาลผูป้ว่ยและเครือ่งมอืแพทย์  413.96 6.26%  394.46 6.33%

บจก. โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส 70.00% 70.00%  26.15 0.40%  19.06 0.31%

บจก. ราชธานี เรียลตี้ 100.00% 100.00% -          -   -         -         

บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน 99.78% 99.78% -          -   -         -         

รวมรายได้อื่น ๆ  26.15 0.40%  19.06 0.31%

รวมรายได้ทั้งหมด  6,611.65 100.00%  6,228.67 100.00%

โครงสรา้งรายได้
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีธุรกิจหลัก แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

• ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

• ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) 

• ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
เป็นธุรกิจส�าคัญที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1) ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ โดยด�าเนินงานผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประกอบด้วยโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพฯ จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี  โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดที่ส�าคัญ

จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาล

สิริเวช จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 916 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,580  คน

ต่อวัน โดยเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศ มุ่งเน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการส่งเสริมสุข

ภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ในราคาที่ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีความพร้อมในสาขาการ

แพทย์ที่กว้างขวาง อาทิ อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตินารีเวชกรรม จักษุ โสตศอนาสิก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

หัวใจ ประสาทวิทยา ผิวหนังและความงาม ทันตกรรม ไตเทียม โรงพยาบาลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้

บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

โรงพยาบาล ที่ตั้ง จ�านวนเตียง
จดทะเบียน รายละเอียด

โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ

435 ด�าเนินงานเองโดยตรงภายใต้บริษัทฯ 

โรงพยาบาลธนบุรี 2 43/4 ถนน บรมราชชนนี 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ

95 ด�าเนินงานเองโดยตรงภายใต้บริษัทฯ

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา

196 ด�าเนินงานภายใต้บริษัท โรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 56.91 ของ
ทุนช�าระแล้ว

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4 ถนนบูรพาใน ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

100 ด�าเนินงานภายใต้บริษัท อุบลรักษ์ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
34.04 ของทุนช�าระแล้ว

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี 151 หมู่ 7 ต�าบลจันทนิมิต อ�าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

90 ด�าเนินงานภายใตบ้รษิทั สริเิวช จันทบุรี 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 31.87 ของทุนช�าระแล้ว
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บริษัทฯ มีโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 เพื่อตอบสนองผู้ป่วยที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าในตลาดอุตสาหกรรมโรงพยาบาลอย่างครบวงจร ดังนี้ 

1) โครงการขยายก�าลังการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี
เพื่อให้การขยายธุรกิจในอนาคตด�าเนินไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  บริษัทฯ จ�าเป็นต้องมีก�าลังการให้บริการท่ีเพียงพอต่อจ�านวนผู้
ป่วยที่เข้ามารับการรักษา  จึงมีโครงการขยายอาคารดังต่อไปนี้

 • โครงการสร้างอาคารจอดรถขนาด 10 ชั้น จอดรถได้จ�านวน 150 คัน โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 และคาดว่าจะเปิดให้บริการ
จอดรถได้ประมาณปี 2563

 • โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 8 ชั้น มีจ�านวนห้องตรวจให้บริการ 50 ห้องตรวจ โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 และคาด

ว่าจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการในปี 2563

2) โครงการขยายก�าลังการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี 2
เนือ่งจากโรงพยาบาลธนบุร ี2 ต้ังอยูใ่นต�าแหน่งของพืน้ท่ีขยายตวัฝ่ังตะวนัตกของกรงุเทพฯ ส่งผลให้มปีรมิาณการให้บรกิารด้านการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และครอบคลุมการให้บริการจาก
ปัจจบุนัระดบัทุตยิภมิู (Secondary Care) เป็นระดบัตตยิภูม ิ (Tertiary Care) โดยมีโครงการสร้างอาคารผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน
ขนาด 3 ชัน้ ประกอบด้วยห้องตรวจผูป่้วยนอก 15 ห้อง ผูป่้วยใน 52 เตยีง คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในปี 2561 และให้บรกิารปี 2563

2) ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน ด�าเนินการโดย Weihai Welly Hospital Company Limited เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ 

WEGO Holding Company Limited ซึ่งด�าเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นน�าของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 58 และ 42 ของทุนจดทะเบียนตามล�าดับ ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภาย
ใต้ชื่อ Welly Hospital เปิดด�าเนินการเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบัน มีเตียงจดทะเบียน 

150 เตียง และเปิดให้บริการ 130 เตียง 

โรงพยาบาล Welly Hospital ตั้งอยู่ที่เขตหวนชุย มณฑลซานตง เมืองเวยไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทาง
ตอนเหนือเป็นเขตชุมชนและการค้า ได้รับความสนใจจากผู้เกษียณอายุการท�างานในการมาพักอาศัยท�าให้โรงพยาบาลมีผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากในมณฑลซานตง และจากมณฑลใกล้เคียง เช่น เหอเป่ย์ เฮย์หลงเจียง พินอิน เหลียวหนิง ปักกิ่ง และซานซี 
เป็นต้น Welly Hospital ให้บริการรักษาโรคอย่างครอบคลุมครบวงจร โดยมีรูปแบบการบริการที่ให้ความส�าคัญต่อผู้ป่วย 
ด้วยความเอาใจใส่ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการให้บริการที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 • สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“ประเทศเมียนมา”) บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น  Ga Mone Pwint Company 
Limited (“GMP”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด�าเนินการ
สร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง มูลค่า 75 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มี
มาตรฐานสากลโดยให้ชือ่ว่า Ar Yu International Hospital โดยตัง้อยูบ่นถนน Kyaikkasan เมอืงย่างกุง้ บนเนือ้ท่ีประมาณ 3 ไร่ 
ทั้งนี้บริษัทร่วมทุน ARYU International Health Care Company Limited ได้ถูกจัดตั้งขึ้นวันที่ 4 เมษายน 2560 และได้รับ
การอนุมัติสิทธิพิเศษการลงทุนจากทาง Myanmar Investment Commission (“MIC”) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2560 บริษัท
ร่วมทนุนี ้ถอืหุน้โดย GMP ร้อยละ 50 ซึง่จะลงทนุด้วยการให้สทิธิการเช่าอาคารแก่ ARYU International Health Care Company 
Limited เพื่อใช้ในการด�าเนินงานเป็นระยะเวลา 50 ปี  โดยประเมินมูลค่าเท่ากับ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ  ส่วน Aryu Ananta 
Medical Services Company Limited  (ประเทศเมียนมา) ซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์ถือหุ้นร้อยละ 10 และ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 (5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของทุนเรียกช�าระมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (จากทุนจดทะเบียน 100 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) แต่ในไตรมาส 1/2561 บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 40 เนื่องจากเห็นว่าการลงทนุในสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจและการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้าง Ar Yu 

International Hospital แล้วเสร็จและเริ่มเปิดด�าเนินการในกลางปี 2561
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3) ธุรกิจศูนย์ฟื้ นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care)
บริษัทฯ มีแนวคิดพัฒนาโครงการใหม่ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลให้สามารถรองรับจ�านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา
และพักฟื้นได้มากขึ้น เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากขึ้น ท�าให้ผู้ป่วยมีอัตราการหายป่วยสูงขึ้น 
แต่ผู ้ป่วยหลายรายยังคงต้องใช้เวลาในการพักฟื ้นและท�ากายภาพบ�าบัด หากผู ้ป่วยพักฟื ้นในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน 
แต่ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลที่ซับซ้อน อาจท�าให้ผู้ป่วยและครอบครัวต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง แต่การกลับไปฟื้นฟู
ร่างกายที่บ้านอาจไม่สะดวกส�าหรับผู้ดูแลเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี ซึ่งเป็นแนวคิด
ใหม่ทางด้านการแพทย์ของไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้น�าในด้านการสร้างศูนย์ฟื้นฟูท่ีมีมาตรฐานระดับสากลส�าหรับการฟื้นฟู
ร่างกายและกายภาพบ�าบัด  เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยศักยภาพท่ี
สามารถรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาทั้งจากโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลในเครือ หรือจากโรงพยาบาลอื่น ส่งผลให้โรงพยาบาล
ธนบุรีสามารถรับผู้ป่วยหนักเข้ามารับการรักษาดูแลได้มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีแนวคิดพัฒนาโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบ�ารุงเมือง) ให้เป็นศูนย์รวมบริการด้านสุขภาพ โดยจะ
ใช้พื้นที่ของอาคารบ�ารุงเมืองพลาซ่า (อาคารโซโห) ซึ่งบริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวจากการซื้อหุ้นบริษัท บ�ารุงเมือง
พลาซ่า จ�ากัด จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ท่ีถนนบ�ารุงเมือง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลธนบุรีมากนัก ช่วยให้แพทย์สามารถเดินทางไปติดตามการ
รักษาได้สะดวก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าหลักที่ให้ความเช่ือถือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี  โดยโครงการ 
โรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบ�ารุงเมือง) จะเป็นอาคารสูง 16 ชั้น (รวมที่จอดรถ 6 ชั้น) มีพื้นที่ในอาคารประมาณ 
50,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถประมาณ 31,000 ตารางเมตร มีแนวคิดเป็นศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ มีแผนกตรวจ
รักษาผู้ป่วยนอก เช่น แผนกกายภาพบ�าบัด แผนกตรวจและดูแลสุขภาพ แผนกส�าหรับผู้มีบุตรยาก (IVF) แผนกทางเดินอาหาร
และตับ แผนกทันตกรรม แผนกชะลอวัย แผนกศัลยกรรมความงาม ศัลยกรรมแผลเล็ก และ แผนกเอกซเรย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมี
ห้องพักรักษาตัวส�าหรับผู้ป่วยพักฟื้น โดยคาดว่าห้องพักผู้ป่วยในจะมีเตียงเปิดให้บริการในช่วงแรกประมาณ 59 เตียง นอกจากนี้
ยงัมร้ีานค้าส�าหรบัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ ยาและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัญาตผู้ิป่วยหรอืผูร้กัสุขภาพ  
ทัง้นี ้คาดว่าโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟ้ืนฟสูขุภาพธนบุรี (ถนนบ�ารุงเมอืง) จะเริม่เปิดให้บรกิารได้ภายใน ปี 2561 ส�าหรบับางแผนกก่อน

อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนในโครงการในอนาคต ท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการประมาณการเบ้ืองต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงในราย
ละเอียดตามความเหมาะสม โดยโครงการในอนาคตของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจประเทศไทย บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผูถ้อืหุน้ จงึพร้อมเปิดโอกาสพจิารณาการลงทนุในธรุกจิรักษาพยาบาล ธรุกจิโรงพยาบาล หรอืธรุกจิอืน่ท่ีเก่ียวข้องกับธรุกจิหลัก 

หากในอนาคตบริษัทฯ เล็งเห็นการลงทุนที่มีผลก�าไรอันน่าพึงพอใจโดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 

4) ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ 
บริษัทฯ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองท้องถ่ินในการรับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาล
กับโรงพยาบาลในภาครัฐที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและ
ด�าเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจ�านวน 2 แห่ง และศูนย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา 
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน ด้วยความพร้อมทางด้านแพทย์และ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการได้ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาล และความสามารถในการให้
บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ท�าให้ผู ้ป ่วยได ้ รับการบริการในระดับภาคเอกชน ในราคาระดับโรงพยาบาลภาครัฐ และ
ทั้ง 2 โรงพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับจ้างบริหารจัดการและฝึกอบรมให้กับโรงพยาบาลในต่างประเทศด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลถงเหอ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับ Welly Hospital รับจ้างเป็นท่ีปรึกษาและด�าเนินการศึกษาแบบองค์รวมท้ัง
ระบบ (Consultancy and Comprehensive study) ให้แก่ King Saud University Endowment Hospital ตั้งอยู่ในเมือง
รียาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย และให้ค�าปรึกษาแก่ ARYU International Health Care Co., Ltd ในการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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5) ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 
บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดหาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่มีชื่อเสียงเพื่อความพร้อมในการดูแลรักษา ปัจจุบันได้ด�าเนิน

ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ 3 โครงการ ได้แก่

 • คลิกนิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี

ด�าเนินการภายใต้สัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดกับบริษัท โรงพยาบาลภัทร จ�ากัด โดยบริษัทฯ 

มีหน้าที่จัดหาทีมแพทย์เฉพาะทางและบริหารจัดการตารางเวลาการท�างานของแพทย์ โดยศูนย์หัวใจแห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อ

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  ประกอบด้วยห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ พร้อมเครื่องมือทันสมัย ครบวงจร ดูแลด้วยแพทย์อายุรกรรม

หัวใจที่เชี่ยวชาญการสวนหัวใจ แพทย์ผ่าตัดหัวใจพร้อมทีมงานที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 

มีหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ และหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจพิเศษ 18 เตียง และ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) 6 เตียง พร้อม

ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจนับตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะเริ่มต้นจนถึงการรักษาที่มีความละเอียดซับซ้อนขั้นสูงตลอด 24 ชั่วโมง

 • คลิกนิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบางพลี

เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหารโครงการ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางพลี และบริษัทศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ�ากัด 

โดยทางบริษัท รับจ้างเหมาบริการและควบคุมคุณภาพการท�างานด้วยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทาง คลินิกศูนย์โรค

หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลบางพลี เปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ด�าเนินการรักษา การท�าหัตถการผู้ป่วย

กลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรค

หัวใจ (CCU) หอพัก และ หอพักพิเศษผู้ป่วยโรคหัวใจ

 • คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี 2

เปิดให้บริการเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 โดยบริษัท ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี จ�ากัด เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการศูนย์หัวใจ 

มีหน้าที่จัดหาทีมแพทย์เฉพาะทาง และบริหารจัดการตารางเวลาการท�างานของแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

ด้านหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
(Healthcare Solution Provider)
เป็นธุรกิจที่ให้บริการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการรักษาในสถานพยาบาล โดยมีบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้

ใช้บริการที่ต้องการดูแลสุขภาพในช่วงอายุและสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไป โดยมีบริการดังต่อไปนี้

1) ธุรกิจรักษาพยาบาลนอกพ้ืนที่โรงพยาบาล (Home Healthcare)
ด�าเนินธุรกิจผ่านบริษัทพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยถึงบ้าน ทั้งการดูแลแม่และเด็ก 

กายภาพบ�าบัดแก่ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ผู้สูงอายุที่เคลื่อนย้ายล�าบาก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงบริการ

ท�าความสะอาด ฆ่าเชื้อและก�าจัดไรฝุ่น เป็นต้น ด�าเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ อาทิ พยาบาล นักกายภาพบ�าบัด นักโภชนาการ และ

นักจิตวิทยา

2) ธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด�าเนินการโดยบริษัท ทันตสยาม จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ครอบคลุมครบ

วงจรในลักษณะ “One Stop Service” เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเพียงรายเดียวของแบรนด์ช้ันน�าในด้านทันตกรรม เช่น Adec, 

W&H,  AO,  Heraeus,  Ivoclar,  Megagen,  SAM,  Melag และ Alpro นอกจากนี้ ยังมีร้านจ�าหน่ายยา ภายใต้แบรนด์ Apex 

Health Care ปัจจุบันมีจ�านวนสาขาเพิ่มขึ้นรวม 10 สาขา ตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้า
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3) ธุรกิจการให้การบริบาลและบ้านพักผู้สูงอายุ (Senior Care and Living)
โครงการ JIN Wellbeing County

เป็นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Healthcare Mixed Used Development ภายใต้แนวคิดที่น�า

เอาการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Healthcare) และแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-Made Medicine) 

มาผนวกกับที่พักอาศัย (Active Living) ที่ออกแบบมาส�าหรับผู้สูงวัยที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์อ�านวยความ

สะดวกได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัยของผู้อาศัย และอาคารส�าหรับผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Aged Care) 

ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณและวัยท�างานที่ใส่ใจในสุขภาพและวางแผน

การใช้ชีวิตในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” โครงการนี้มีพื้นที่ประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่บนถนน

พหลโยธิน (รังสิต) ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ เป็นจุดเชื่อมต่อการเข้าเมืองที่ส�าคัญ โครงการนี้ได้รับอนุมัติ EIA 

เมื่อต้นเดือนมกราคม 2561 และเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561-2562

ในเฟสแรกของโครงการประกอบด้วย

 3.1) อาคารที่พักอาศัยความสูงประมาณ 7 ชั้น จ�านวนประมาณ 1,380 ยูนิต ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 

โดยค�านึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุ ภายในอาคารจะมีบุคลากรทางการ

แพทย์เพื่อช่วยดูแล และมีบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบตรวจสุขภาพต่อเนื่อง เช่น เคร่ือง

ตรวจจับสถานะสุขภาพ (Health Tracking System) และระบบดูแลสุขภาพจากส่วนกลาง (Centralized Health Monitor 

System) และ CCTV ทั้งนี้เพื่อให้ไว้วางใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและทันเวลา

 3.2) อาคาร Aged Care Center เพื่อรองรับการบริบาลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่น 

เริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บริหารจัดการโดยทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่อยู่

ภายในโครงการหรือผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการไปให้บริการฟื้นฟูสภาพร่างกายถึงท่ีห้องของ

ผู้ป่วยที่พักอยู่ในอาคารที่พักอาศัยของโครงการ, คลินิกแพทย์ทั่วไป, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) รวมถึงบริการ

ให้ค�าปรึกษาจากนักโภชนาการและนักจิตวิทยา

 3.3) ศนูย์สขุภาพ Wellness Center ส�าหรบัผูส้งูวยั ซึง่จะมบีรกิารส่งเสรมิสขุภาพ โปรแกรมการฟ้ืนฟสูขุภาพ โดยมสีภาพแวดล้อม

และบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจแก่ผู้สูงวัยพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เช่น สปา ฟิตเนส สระ

ว่ายน�า้ สระธาราบ�าบัด (Hydrotherapy) ห้องนวดแผนไทย ห้องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และบริการเพื่อสุขภาพครบครัน ทั้งยัง

มีคลาสกิจกรรมและกิจกรรมเสริมสุขภาพต่าง ๆ  เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในวัยต่าง ๆ และครอบครัวอย่างแท้จริง  

มีแพ็คเกจให้ผู้ใช้บริการเลือกได้หลากหลายตามความต้องการที่แตกต่างกัน

ธุรกิจอื่น ๆ
1) พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล

บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จ�ากัด ด�าเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล ทั้งส�าหรับ

โรงพยาบาลในเครือและลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน

ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปี ท�าให้ระบบซอฟต์แวร์ของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย

ตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสามารถรองรับการท�างานครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล และรองรับการเชื่อมโยง

ข้อมูลกับระบบงานอื่น ๆ

2) ธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ  
ด�าเนินการโดยบริษัท ธนบุรีพัฒนา ที่ดิน จ�ากัด และ บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จ�ากัด โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการ และ

ความเป็นไปได้ในการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ HOT LINE 1645 กด 1, 02 487 2000
โทรสาร 02 412 7343

www.thonburihospital.com

BRAND VALUES

LIFETIME HEALTH GUARDIAN FOR ALL

T H NO
TREASURE LIVES HOTNEST

OPTIMISTIC
NECESSITY

Seeing the value of every life
not a selective group of people
and provide the best service
for everyone.

Keep promises, believe in
transparency, and stay true
to what the brand stands
for.

Always see the possibilities
to improve people’s life
and foster growth
of the group.

Provide service that people
truly need fot a healthy
living not forcing excessive
costs.
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