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ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 1 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  และแนวทางด าเนินการบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นโรงพยาบาลและเครือข่ายการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย 
ผู้รับบริการมคีวามไว้วางใจ ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ ” 

พนัธกจิ 

1. รักษำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริหำรจดักำรและกำรบริกำรทำงกำรแพทยร์วมถึงเตรียมควำมพร้อม
ในกำรพฒันำบุคลำกรเพ่ือเขำ้ถึงมำตรฐำนท่ีสูงข้ึนทั้งระดบัประเทศและระดบัสำกล 

2. แสวงหำและพฒันำนวตักรรมระบบบริกำรทำงกำรแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมยัเพ่ือกำร
ใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็ว แม่นย  ำ และตรงต่อควำมตอ้งกำร และควำมจ ำเป็นในกำรรักษำ 

3. พฒันำบุคลำกรด้ำนจริยธรรม ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรรักษำ รวมไปถึงกำรพฒันำจิตบริกำร (Service Mind) เพ่ือน ำไปสู่ควำมไวว้ำงใจ 
ควำมมัน่ใจ และควำมสุขของผูรั้บบริกำร 

4. น ำเสนอมิติใหม่ในกำรรักษำในรำคำท่ีประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเขำ้ถึงบริกำรได ้

คณุค่าของแบรนด์ 

TREASURE LIVES ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และทุก ๆ คน ด้วยการให้บริการทางสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน โดยไม่จ ากัดอยู่ เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

HONEST รักษาสัญญา เช่ือในความโปร่งใส และยึดมัน่ในส่ิงท่ีเรายืนหยัด 

OPTIMISTIC แสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอยู่ เสมอ และสร้างโอกาสให้
กลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

NECESSITY มุ่งเน้นการให้บริการท่ีจ าเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้คน ท่ีมีความต้องการท่ี
หลากหลาย 

 

แนวทางด าเนินการ 
เพ่ือใหบ้รรลุถึงวิสยัทศันด์งักล่ำว บริษทัฯ ไดมี้แนวทำงด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 
1. รักษำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริหำรจดักำรและกำรบริกำรทำงกำรแพทยร์วมถึงเตรียมควำมพร้อม

ในกำรพฒันำบุคลำกรเพ่ือเขำ้ถึงมำตรฐำนท่ีสูงข้ึนทั้งระดบัประเทศและระดบัสำกล 
• บริษทัฯ บริหำรจดักำรโรงพยำบำลฯใหมี้บริกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล โดย

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสถำนพยำบำล (Hospital Accreditation: HA) จำกสถำบันรับรอง
คุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) เป็นกำรรับรองว่ำโรงพยำบำลฯ มีกำรจดัระบบงำนท่ีดี 
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เอ้ือต่อกำรใหบ้ริกำรอย่ำงมีคุณภำพและปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีกำรด ำเนินกำรรักษำระดบั
มำตรฐำนเพ่ือเป็นตน้แบบของกำรพฒันำโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้มำตรฐำนเดียวกนั 

• บริษทัฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย ์โดยพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำ
ใน 5 ศูนยย์ุทธศำสตร์ ไดแ้ก่ (1) ศูนยร์ะบบประสำทและสมอง (2) ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ (3) 
ศูนยท์ำงเดินอำหำรและตบั (4) ศูนยห์วัใจ และ (5) ศูนยสู์ติ-นรีเวชกรรม ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด 

• บริษทัฯ จดัใหมี้ทีมท่ีปรึกษำทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ 
รวมถึงร่วมสนบัสนุนกำรเขำ้ถึงมำตรฐำนสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนแก่โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ 
น ำไปสู่กำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกนั 

• บริษทัจดัใหมี้กำรฝึกอบรมและใหทุ้นเพ่ือพฒันำควำมรู้แก่บุคลำกรทั้งดำ้นวิชำกำรและดำ้นกำร
บริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. แสวงหำและพฒันำนวตักรรมระบบบริกำรทำงกำรแพทยร์วมถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมยัเพ่ือกำร
ใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็ว แม่นย  ำ และตรงต่อควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นในกำรรักษำ 
• บริษทัฯ พฒันำระบบบริกำรกำรจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์หแ้ก่โรงพยำบำลรัฐในรูปแบบ

กำรใหบ้ริกำรทั้งระบบและกำรใหบ้ริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) ท ำใหป้ระชำชนมี
โอกำสไดรั้บบริกำรแบบโรงพยำบำลเอกชนโดยช ำระตำมสิทธิท่ีมีเหมือนโรงพยำบำลรัฐทัว่ไป 

• บริษทัฯ มีนโยบำยเนน้กำรขยำยศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือใหผู้ป่้วยสำมำรถเขำ้ถึง
บริกำรไดอ้ยำ่งครอบคลุมเบด็เสร็จ  

• บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรแสวงหำและพฒันำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มุ่งเนน้นวตักรรมท่ีไดรั้บกำร
ยอมรับและรับรองในระดบัสำกล อำทิ เทคโนโลยีกำรสแกน เทคโนโลยีหอ้งปฏิบติักำร อุปกรณ์
กำรแพทย ์เทคโนโลยีกำรฟ้ืนฟูผูป่้วย เป็นตน้ เพ่ือกำรใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็ว แม่นย  ำ ตรงต่อควำม
จ ำเป็นในกำรรักษำ และควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 

• บริษทัฯ มีแผนท่ีจะให้บริกำรกำรดูแลสุขภำพผูสู้งอำยุแบบครบวงจร (Senior Home Care) และ
พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรเพ่ือใหบ้ริกำรท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 

• บริษทัฯ มีระบบสนบัสนุนบริกำรทำงกำรแพทยเ์พ่ือดูแลผูป่้วยและผูต้อ้งกำรรับบริกำรท่ีบำ้น 
อำทิ กำรท ำกำยภำพบ ำบดั กำรเปล่ียนสำยยำงต่อท่อออกซิเจนและน ้ำเกลือ รวมถึงกำรใหบ้ริกำร
ท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือเพ่ือป้องกนักำรแพร่กระจำยของโรคติดต่อและกำรใหบ้ริกำรก ำจดัไรฝุ่ น
ส ำหรับผูป่้วยโรคภูมิแพใ้นบำ้นและสถำนศึกษำ 

• บริษทัฯ พฒันำเทคโนโลยีเครือข่ำยกำรดูแลผูป่้วยทำงไกล รวมถึงกลไกกำรปรึกษำ กำรติดตำม
และกำรประเมินผลผูป่้วยภำยหลงัหรือระหว่ำงกำรรักษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจและลดเวลำ
ในกำรเดินทำงมำรักษำของผูป่้วยและญำติ  

3. พฒันำบุคลำกรด้ำนจริยธรรม ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรรักษำ รวมไปถึงกำรพฒันำจิตบริกำร (Service Mind) เพ่ือน ำไปสู่ควำมไวว้ำงใจ 
และควำมมัน่ใจ และควำมสุขของผูรั้บบริกำร 
• ในปี พ.ศ. 2538 บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมในกำรก่อตั้งคณะพยำบำลศำสตร์ ซ่ึงจะ

สำมำรถผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีคุณภำพเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ และ
โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ 
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• บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำระบบกำรอบรมจริยธรรมและเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ 
รวมถึงใหทุ้นบุคลำกรเพ่ือพฒันำองคค์วำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

• บริษัทฯ บริหำรจัดกำรโรงพยำบำลธนบุรีท่ีสำมำรถรักษำพยำบำลได้ในระดับตติยภูมิ ซ่ึง
ครอบคลุมโรคและควำมซับซ้อนท่ีสำมำรถรักษำในวงกวำ้ง สำมำรถให้บริกำรรักษำโรคโดย
แพทยเ์ฉพำะทำง และมีกำรใหบ้ริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือกำรใหบ้ริกำรทำง
กำรแพทยท่ี์ผูรั้บบริกำรมัน่ใจและไวว้ำงใจ โดยมุ่งขยำยระบบบริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศไปยงั
โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ และพ้ืนท่ีท่ีมีควำมตอ้งกำรกำรรักษำพยำบำลของผูรั้บบริกำร 

• บริษัทฯ จัดฝึกอบรมพัฒนำบุคลิกภำพ พัฒนำจิตบริกำรของบุคลำกร และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรในแผนกหรือหน่วยงำนท่ี
ไดรั้บกำรประเมินในระดบัสูง 

4. น ำเสนอมิติใหม่ในกำรรักษำในรำคำท่ีประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเขำ้ถึงบริกำรได ้
• บริษทัฯ ก ำหนดรำคำกำรรักษำพยำบำลในระดบักลำงโดยสำมำรถรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซ้อนได้

เม่ือเทียบกบัโรงพยำบำลท่ีมีรำคำใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี ผูป่้วยสำมำรถเลือกรับบริกำรทำงเลือกของ
สถำนพกัฟ้ืน หรือเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ และโรงพยำบำลเครือข่ำยของ
บริษัทฯ ซ่ึงมีอยู่หลำยแห่งทั่วประเทศ ในโรคท่ีไม่มีควำมซับซ้อนเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำพยำบำล  

• บริษทัฯ อยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำรศูนยฟ้ื์นฟผููป่้วย (Step-Down Care) เพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีอยู่
ในช่วงพกัฟ้ืนหลงักำรผ่ำตดั หรืออยู่ในช่วงบ ำบดัและตอ้งพกัรักษำท่ีโรงพยำบำลนำนกว่ำ 2 วนั 
โดยเนน้ให้ญำติเป็นผูดู้แลหรือส ำหรับผูป่้วยท่ีดูแลตวัเองไดเ้พ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรพกัฟ้ืนใน
โรงพยำบำล โดยถือเป็นทำงเลือกในกำรรับบริกำรดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีนอ้ยกวำ่ 

• บริษทัฯ เป็นผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์นโรงพยำบำลรัฐหลำยแห่ง อำทิ โรงพยำบำล
เมืองพทัยำ โรงพยำบำลองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัภูเก็ต ศูนยแ์พทยชุ์มชนนำนำชำติเกำะลำ้น 
และศูนยห์วัใจโรงพยำบำลบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร ซ่ึงท ำใหป้ระชำชนในพ้ืนท่ีสำมำรถเขำ้
รับบริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ไดม้ำตรฐำนโดยช ำระค่ำใชจ่้ำยตำมสิทธิท่ีมีเช่นเดียวกบัโรงพยำบำลรัฐ
ทัว่ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 4 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 

2519 13 สิงหำคม นำยแพทยบุ์ญ วนำสิน กลุ่มแพทย ์และนกัลงทุน ไดก่้อตั้งบริษทั โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั 

ดว้ยทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 20 ลำ้นบำท เพ่ือประกอบธุรกิจโรงพยำบำล โดยเห็นว่ำในพ้ืนท่ี

ธนบุรียงัไม่มีโรงพยำบำลเอกชนเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผูป่้วย อีกทั้ งโรงพยำบำลศิริรำชยงั

หนำแน่นไปดว้ยคนไขท่ี้รอกำรรักษำเน่ืองจำกมีเตียงไม่เพียงพอ กำรก่อตั้งโรงพยำบำลธนบุรีจึงเป็นกำร

ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรในกำรรับบริกำรรักษำพยำบำลของคนไข ้ 

2520 10 พฤษภำคม โรงพยำบำลธนบุรีไดเ้ปิดให้บริกำร ณ เลขท่ี 34/1 ถนนอิสรภำพ แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขต

บำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 เป็นโรงพยำบำลขนำด 60 เตียง ใหก้ำรรักษำพยำบำลโดยทีมอำจำรยแ์พทย์

จำกโรงพยำบำลศิริรำชซ่ึงมีควำมปรำรถนำร่วมกนั ในกำรใหบ้ริกำรกลุ่มคนไขท่ี้มีรำยไดป้ำนกลำงถึงสูง

ในฝ่ังธนบุรี เพ่ือใหไ้ดรั้บควำมสะดวกสบำยและควำมรวดเร็วในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย ์

2523 โรงพยำบำลธนบุรีไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีและเติบโตข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองจำกจ ำนวนเตียงและหอ้งตรวจ

ผูป่้วยนอกไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร ในปี พ.ศ. 2523 โรงพยำบำลธนบุรีมีกำรขยำยและปรับเปล่ียน

รูปแบบอำคำรเพ่ิมเติมทั้งแนวรำบและแนวสูง โดยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรองรับผูป่้วยเป็น 113 เตียง 

ดว้ยทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 60 ลำ้นบำท 

2534 บริษทัฯ ได้ตั้ งมัน่อยู่บนรำกฐำนของคุณภำพและควำมเอำใจใส่ของทีมแพทย์และพยำบำลอันเป็น

มำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับของประชำชนยำ่นฝ่ังธนบุรีส่งผลใหมี้อตัรำกำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว ท ำ

ใหจ้ ำนวนเตียงท่ีรองรับไม่พียงพอ จึงไดด้ ำเนินกำรขยำยพ้ืนท่ีรับบริกำรโดยกำรสร้ำงโรงพยำบำล 12 ชั้น 

และเปิดกำรใหบ้ริกำรโรงพยำบำลธนบุรี 2 ดว้ยทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 300 ลำ้นบำท   

บริษทัฯ เร่ิมด ำเนินกำรขยำยโรงพยำบำลในเครือตำมต่ำงจงัหวดั 

2536 8 มีนำคม โรงพยำบำลธนบุรี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 43/4 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒันำ 
กรุงเทพฯ 10170 โดยเปิดใหบ้ริกำรดว้ยขนำด 68 เตียง  

2537 21 ธันวำคม บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน และไดจ้ด

ทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั (มหำชน) 

2538 มหำวิทยำลยัสยำม และบริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงควำมขำดแคลนดำ้นอตัรำก ำลงัของบุคลำกรทำงกำร

พยำบำล จึงไดร่้วมกนัจดักำรศึกษำพยำบำลระดบัปริญญำตรี เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน

กำรใหก้ำรบริกำรพยำบำลท่ีมีคุณภำพ และน ำควำมรู้วิชำชีพมำพฒันำตนเอง และสงัคมอยำ่งต่อเน่ือง 

2540 11 ธันวำคม บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุ้น บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัขำยเคร่ืองมือทนัตกรรม และ

ประกอบกิจกำรร้ำนขำยยำ 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 5 

พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 

2554 บริษทัฯ ท ำสัญญำเป็นผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยเ์พ่ือใหบ้ริกำรโรงพยำบำลองคก์ำรบริหำรส่วน

จงัหวดัภูเกต็จ ำนวน 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลในสงักดั องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั 

(อบจ.) แห่งแรกของประเทศไทย 

2555 1 มิถุนำยน โรงพยำบำลธนบุรี 2 ไดข้ยำยกำรให้บริกำรโดยกำรเปิดให้บริกำรอำคำร 2 ท ำให้มีเตียงเพ่ือ

รองรับกำรบริกำรผูป่้วยในรวมทั้ง 2 อำคำรจ ำนวน 95 เตียง 

บริษทัฯ ท ำสัญญำเป็นผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรเพ่ือบริหำรและด ำเนินงำนโรงพยำบำลเมืองพทัยำ ขนำด 110 

เตียง (เตียงจดทะเบียน) 

2556 10 พฤษภำคม บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 600 ลำ้นบำท 

ร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมในกำรด ำเนินกำรคณะแพทยศำสตร์ ซ่ึงจะสำมำรถผลิตบุคลำกรทำงกำร

แพทยท่ี์มีคุณภำพเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ และโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ 

2557 6 มกรำคม บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุน้ บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมข้ึน โดยถือหุน้เป็นร้อยละ 31.87 

ของทุนจดทะเบียน 585 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 585 ลำ้นบำท) 

16 กรกฎำคม บริษทัฯ ก่อตั้ง บริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั ประกอบธุรกิจรับจำ้งบริหำร

จัดกำรและให้บริกำรรักษำเฉพำะด้ำนโรคหัวใจ โดยจัดตั้ งหรือเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์หัวใจให้แก่

สถำนพยำบำล โดยถือหุน้ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 100 ลำ้นบำท  รับจำ้งเหมำใหบ้ริกำรศูนยห์วัใจ

ใหโ้รงพยำบำลภทัรธนบุรี จงัหวดักรุงเทพฯ และโรงพยำบำลบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

22 กนัยำยน บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุ้นบริษทั โมดูลล่ำ ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จ ำกดั เพ่ิมเติม ท ำให้สัดส่วน

กำรถือหุน้เพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 18 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เตม็มลูค่ำ)  

20 ตุลำคม บริษทัฯ ก่อตั้ง บริษทั พรีเมียร์โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั เพ่ือใหบ้ริกำรทำงสุขภำพแก่ผูป่้วยท่ีบำ้น 

และเพ่ือจดัท ำโครงกำรดูแลผูสู้งอำยุ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 100 ลำ้น

บำท  

2557 15 ธันวำคม บริษทัฯ เขำ้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันำ

โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริกำรดำ้นกำรแพทยแ์ละสุขภำพ โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้

เตม็มลูค่ำ) 

24 ธันวำคม บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุ้นบริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริกำรดำ้นกำรแพทยแ์ละสุขภำพเพ่ิมข้ึน โดยถือหุ้นร้อยละ 99.78 ของทุนจดทะเบียน 800 

ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เตม็มลูค่ำ) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 6 

พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 

30 ธันวำคม บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุ้น บริษทั อุบลรักษ์ จ ำกดั (โรงพยำบำลอุบลรักษ์ ธนบุรี) เพ่ิมข้ึน ท ำให้

สดัส่วนกำรถือหุน้เพ่ิมเป็นร้อยละ 34.04 ทุนจดทะเบียน 37.5 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เตม็มลูค่ำ) 

2558 25 กุมภำพนัธ์ บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั พรีเมียร์โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั จ ำนวน 200 ลำ้นบำท 

ท ำใหบ้ริษทั พรีเมียร์โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 300 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 150 

ลำ้นบำท) โดยสดัส่วนกำรถือหุน้บริษทัฯ ยงัคงเดิมท่ีร้อยละ 99.99 

2 เมษำยน บริษทัฯ เขำ้ซ้ือหุน้ของ บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมข้ึน ท ำใหส้ัดส่วน

กำรถือหุน้เพ่ิมเป็นร้อยละ 54.23 ของทุนจดทะเบียน 400 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 388.27 ลำ้นบำท) 

16 พฤศจิกำยน บริษทัฯ ซ้ือหุ้นเพ่ิมเติม บริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั โดยถือหุ้นร้อยละ 

99.98 ของทุนจดทะเบียน 100 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เตม็มลูค่ำ) 

2559 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดท้ ำสัญญำร่วมกบั Wego Holding Company Limited เพ่ือตั้ง “กิจกำรร่วม

คำ้” ในช่ือ “Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited” ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน (ประเภทกำรร่วมค้ำ) เพ่ือด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกิจกำรโรงพยำบำลในสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน (“Welly Hospital”) โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 230.00 ลำ้นเรนมินบิ (หรือเทียบเท่ำ 1,249 

ลำ้นบำท) บริษทัถือหุน้ในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียน  

17 กุมภำพนัธ์ บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกดั (มหำชน) ลดทุนจดทะเบียนจำก 400,000,000 บำท 

เป็น 388,271,118 บำท โดยตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ ำหน่ำยไม่ไดอ้อก เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนคงเหลือตำม

จ ำนวนท่ีมีกำรช ำระค่ำหุน้ครบถว้นแลว้ กำรลดทุนจดทะเบียนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสดัส่วนกำรถือ

หุน้เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 54.23 เป็นร้อยละ 55.87 

26 กุมภำพนัธ์ กิจกำรร่วมคำ้ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัจำก “Weihai Thonburi Medical Equipment 

Company Limited” เป็น “Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited” 

29 มิถุนำยน บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 849.08 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 764.08 ลำ้นบำท) เพ่ือ

รองรับกำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”) 

30 สิงหำคม บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั พรีเมียร์โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั จ ำนวน 850 ลำ้นบำท 

ท ำใหบ้ริษทั พรีเมียร์โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั มีทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 1,150 ลำ้นบำท โดย

สดัส่วนกำรถือหุน้บริษทัฯ ยงัคงเดิมท่ีร้อยละ 99.99 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 7 

พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 

2560 4 เมษำยน บริษัทฯ ร่วมกับ GA Mone Pwint Co., Ltd. Ar Yu Ananta Medical Services Co., Ltd. และ WJ 

International Hospital Management Co., Ltd. จดัตั้ง “กิจกำรร่วมคำ้” ในช่ือ “ARYU International Health 

Care Company Limited” ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ เพ่ือด ำเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบักิจกำรโรงพยำบำลในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (Ar Yu International Hospital)  โดยมี

ทุนจดทะเบียน 100.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หุ้นสำมญั 10,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ) บริษทัถือหุ้นในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวเรียกช ำระค่ำหุน้ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
 

1 มิถุนำยน บริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำและด ำเนินกำรศึกษำแบบองค์รวมทั้ งระบบ 

(Consultancy and Comprehensive study) ใหแ้ก่โรงพยำบำลเอกชนของมหำวิทยำลยัคิงซำอุด ท่ีเมืองริยำด 

ประเทศซำอุดิอำระเบีย โครงกำรน้ีเป็นควำมร่วมมือระหวำ่ง InterHealth Saudi Arabia Company Limited 

(บริษทัในเครือของ InterHealth Canada Limited) กับบริษทัฯ โดยบริษทัฯ รับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำและ

ด ำเนินกำรศึกษำดำ้นบริหำรจดักำรทัว่ไปของโรงพยำบำล ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือในเบ้ืองตน้ โดยมีมูลค่ำ

โครงกำรทั้งส้ินประมำณ 2.8 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

31 พฤษภำคม บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 388,271,118 

บำท เป็นทุนจดทะเบียน 430,000,000 บำท โดยบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนใน บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี เป็น

เงิน 83,421,429 บำท ท ำใหบ้ริษทัฯ มีสดัส่วนกำรถือหุน้เพ่ิมจำกร้อยละ 55.87 เป็นร้อยละ 56.91 

1 พฤศจิกำยน บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรซ้ือหุน้ร้อยละ 99.99 ของบริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกดั จำกบริษทั 

เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือรับโอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรบน

สิทธิกำรเช่ำบนพ้ืนท่ีอันเป็นกรรมสิทธ์ิของสภำกำชำดไทย โดยกำรเข้ำซ้ือดังกล่ำวถือเป็นกำรซ้ือ

สินทรัพยเ์ขำ้มำ เพ่ือพฒันำโครงกำรโรงพยำบำล ศูนยฟ้ื์นฟสุูขภำพ ธนบุรี (ถนนบ ำรุงเมือง) โดยมีแนวคิด

จะสร้ำงศูนยใ์ห้บริกำรทำงกำรแพทย ์มีแผนกตรวจรักษำผูป่้วยนอก เช่น  แผนกกำยภำพบ ำบดั แผนก

ตรวจและดูแลสุขภำพ แผนกชะลอวยั ฯลฯ และมีหอ้งพกัรักษำตวัส ำหรับผูป่้วยพกัฟ้ืน 

 

2 พฤศจิกำยน บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมพิธีเปิดโรงพยำบำลอย่ำงเป็นทำงกำรของ Welly Hospital ท่ีเมืองเวยไห่ 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 58 และนับเป็นโรงพยำบำลของ

ผูป้ระกอบกำรไทยแห่งแรกท่ีไดรั้บใบอนุญำตสถำนพยำบำลในสำธำรณรัฐประชำชนจีน  

 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 กิจกำรร่วมคำ้ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัจำก “Weihai Thonburi Healthcare 

Investment Company Limited” เป็น “Weihai Welly Hospital Company Limited” และคณะกรรมกำรของ

กิจกำรร่วมคำ้ - Weihai Welly Hospital Company Limited มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20.00 

ล้ำนเรนมินบิ  เ ป็นทั้ ง ส้ิน250.00 ล้ำนเรนมินบิ บริษัทฯ ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมสัดส่วนกำร 

ถือหุน้เป็นเงินจ ำนวน 11.60 ลำ้นเรนมินบิ (เทียบเท่ำ 58.02 ลำ้นบำท) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 8 
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2560 
15 พฤศจิกำยน โรงพยำบำลธนบุรีฉลองควำมส ำเร็จครบรอบ 40 ปีกำรก่อตั้ง พร้อมท ำพิธีเปิดอำคำรผูป่้วย

นอกใหม่ 4 ชั้น 

 

15 พฤศจิกำยน บริษทัฯ ไดอ้นุมติัเพ่ิมกำรลงทุนในหุ้นของ ARYU International Health Care Company 

Limited จำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยกำรซ้ือหุ้นจำก WJ International Hospital Management 

Company Limited ในรำคำพำร์ คำดว่ำจะช ำระค่ำหุ้นแลว้เสร็จในไตรมำส 1/2561 และคำดว่ำ Ar Yu 

International Hospital จะเปิดใหบ้ริกำรไดใ้นกลำงปี 2561 

 

7 ธันวำคม บริษทัฯ น ำหุ้นเขำ้ซ้ือขำยวนัแรกในตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดยเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อ

ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) จ ำนวน 85 ลำ้นหุน้ โดยใชช่ื้อยอ่ “THG” ระดมทุนจ ำนวน 3,230 ลำ้น

บำท เพ่ือใชคื้นเงินกูย้ืมธนำคำร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    
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ธุรกิจรักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. โรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี 

บจก. สิริเวช จนัทบรีุ บจก. อบุลรักษ์ 

บจก. โรงพยาบาล
อตุรดติถ์ธนบรีุ/2 

Weihai Thonburi Healthcare 
Investment Co., Ltd./1 

ARYU International /2 
Health Care Co., Ltd. 

บจก. บ ารุงเมือง 
พลาซ่า 

บจก. ทนัตสยาม 

บจก. ศนูย์หวัใจ
โรงพยาบาลธนบรีุ 

บจก. ธนบรีุ 
พฒันาท่ีดิน 

บจก. โมดลูล่า 
ซอฟแวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส 

บจก. ราชธานี เรียลตี ้

34.04% 

99.43% 

31.87% 

70.0% 

56.91% 

100.00% 

เงินลงทนุอ่ืน /3 

99.99% 

99.78% 

10.00% 

บจก. พรีเมียร์ โฮม  
เฮลท์ แคร์  

99.99% 58.00% 

99.98% 

99.99% 

หมำยเหตุ : /1 Weihai Thonburi Healthcare Investment  Co., Ltd. เป็นกลุ่มบริษทัร่วมทุนระหว่ำงบริษทัฯ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 58 
ของทุนจดทะเบียนกับ WEGO Holding Co., Ltd. (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42) โดย WEGO Holding Co., Ltd. จัดตั้ งใน
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
/2 บริษทัฯ อยูร่ะหวำ่งเพ่ิมกำรลงทุนใน ARYU International Health Care Company Limited จำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 
/3 เงินลงทุนอ่ืน คือ เงินลงทุนทัว่ไปในหุน้สำมญัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 10  
 

       บริษทัยอ่ย                 บริษทัร่วม              เงินลงทุน                 กิจกำรร่วมคำ้  
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ จ าแนกตามงบการเงนิรวม 

      พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล 5,358.1 79.6 5,182.2 81.8 4,918.8 83.5 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 400.2 6.0 381.0 6.0 356.7 6.1 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 853.4 12.7 665.4 10.5 511.2 8.7 
รำยไดอ่ื้น 117.4 1.7 104.8 1.7 101.6 1.7 
รวมรายได้ 6,729.1 100.0 6,333.4 100.0 5,888.3 100.0 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ จ าแนกตามค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

รายได้ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป        4,730.6  71.6        4,469.0  71.8        4,245.2  73.4 

บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี           627.5  9.5           713.2  11.5           673.6  11.6 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป - 
โรงพยำบำลเมืองพทัยำ 

          412.7  6.2           294.8  4.7           229.3  4.0 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป - 
โรงพยำบำลอบจ. ภูเก็ต 

          184.8  2.8           208.0  3.3           210.3  3.6 

บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี           216.0  3.3           130.2  2.1             58.1  1.0 

บจก. บ ำรุงเมือง พลำซ่ำ*                  -    - N/A    N/A    N/A    N/A   

บมจ. โรงพยำบำลอุตรดิตถ์                  -    -                  -                   -                     -                     -    

รวมรายได้จากธุรกจิ 
ให้บริการทางการแพทย์ 

       6,171.5  93.3        5,815.2  93.4        5,416.4  93.6 

บจก. ทนัตสยำม           400.0  6.1           380.9  6.1           356.7  6.2 
บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์             13.9  0.2             13.6  0.2                1.2  0.0 
รวมรายได้จากธุรกจิการบริบาลผู้ป่วย
และเคร่ืองมือแพทย์  

          414.0  6.3           394.5  6.3           357.8  6.2 

บจก. โมดูลล่ำ ซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส             26.2  0.4             19.1  0.3             10.6  0.2 

บจก.  รำชธำนี เรียลต้ี                  -    -                  -    -                1.8  - 

บจก. ธนบุรีพฒันำท่ีดิน                  -    -                  -    -                  -    - 

รวมรายได้จากธุรกจิอืน่ ๆ              26.2  0.4             19.1  0.3             12.4  0.2 

รวมรายได้ทั้งหมด        6,611.7  100.0        6,228.7  100.0        5,786.7  100.0 

*บจก. บ ำรุงเมือง พลำซ่ำ ไดเ้ขำ้มำเป็นบริษทัยอ่ยในไตรมำส 4 ปี 2560  
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ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์(2) ธุรกิจ
กำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider) และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจใน
กลุ่มบริษทัฯ  

1)  ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ กำรด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1.1) ธุรกจิรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศ โดยด ำเนินงำนผ่ำนบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ประกอบดว้ยโรงพยำบำลเอกชนในกรุงเทพฯ จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยำบำลธนบุรี  โรงพยำบำลธนบุรี 2 
และโรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจงัหวดัท่ีส ำคญัจ ำนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลำ 
โรงพยำบำลอุบลรักษ ์ธนบุรี จงัหวดัอุบลรำชธำนี และโรงพยำบำลสิริเวช จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี มีขนำดเตียง
จดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 916 เตียง และสำมำรถรองรับผูป่้วยนอกไดม้ำกกว่ำ 5,580  คนต่อวนั โดยเป็นหน่ึงใน
ผูน้ ำดำ้นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยใ์นประเทศ มุ่งเน้นคุณภำพกำรรักษำพยำบำล ควบคู่กบักำรส่งเสริม
สุขภำพ กำรป้องกนัโรค กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพของผูป่้วย ในรำคำท่ีผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงได ้โดยมี
ควำมพร้อมในสำขำกำรแพทยท่ี์กวำ้งขวำง อำทิ อำยุรกรรม กุมำรเวชกรรม สูตินำรีเวชกรรม จกัษุ โสตศอ
นำสิก ศลัยกรรมทัว่ไป ศลัยกรรมกระดูกและขอ้ หัวใจ ประสำทวิทยำ ผิวหนงัและควำมงำม ทนัตกรรม ไต
เทียม โรงพยำบำลฯ ภำยใตก้ลุ่มบริษทัฯ มีกำรใหบ้ริกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล โดยไดรั้บ
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนพยำบำล (Hospital Accreditation: HA) จำกสถำบนัรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(องค์กำรมหำชน) เป็นกำรรับรองว่ำโรงพยำบำลภำยใต้กลุ่มบริษทัฯ มีกำรจัดระบบงำนท่ีดี เอ้ือต่อกำร
ใหบ้ริกำรอยำ่งมีคุณภำพและปลอดภยั 

 
โรงพยาบาลธนบุรี 

  เป็นโรงพยำบำลขนำด 435 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 84 
หอ้ง ซ่ึงบริหำรและด ำเนินงำนโดยตรงภำยใตบ้ริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ี 34/1 ถนนอิสรภำพ ซอยอิสรภำพ 44 
แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ ให้บริกำรรักษำพยำบำลครอบคลุมทุกสำขำโดย
คณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ พร้อมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์กำรรักษำท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริกำรทั้ง
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคดงัต่อไปน้ี 
ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน ศูนยศ์ลัยกรรมตกแต่ง 
ศูนยร์ะบบประสำทและสมอง ศูนยศ์ลัยกรรมหลอดเลือด 
ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ ศูนยศ์ลัยกรรมมือ 
ศูนยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั ศูนยเ์วชศำสตร์ฟ้ืนฟแูละกำยภำพบ ำบดั 
ศูนยห์วัใจ ศูนยไ์ตเทียม 
ศูนยสู์ติ-นรีเวชกรรม ศูนยหู์ คอ จมูก 
ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบ ำบดั ศูนยรั์งสีภำพวนิิจฉยั 
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ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤต ศูนยท์นัตกรรม 
ศูนยต์รวจสุขภำพ ศูนยอ์ำยรุกรรม 
ศูนยผ์ิวหนงั คลินิกโรคติดเช้ือ 
ศูนยจ์กัษุ คลินิกโรคทำงเดินปัสสำวะ 
ศูนยศ์ลัยกรรมทัว่ไป คลินิกโรคปอด 
คลินิกนิติเวช คลินิกศลัยกรรมต่อมไทรอยดแ์ละเตำ้นม 
คลินิกโรคเลือด คลินิกต่อมไร้ท่อ  
คลินิกแกไ้ขกำรพดู คลินิกจิตเวช 
คลินิกโรคไขขอ้  

โรงพยาบาลธนบุรี 2  

 เป็นโรงพยำบำลขนำด 95 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 49 
หอ้ง ซ่ึงด ำเนินงำนเองโดยตรงภำยใตบ้ริษทัฯ ตั้งอยูท่ี่ 43/4 ถนน บรมรำชชนนี แขวง ศำลำธรรมสพน์ 
เขตทวีวฒันำ กรุงเทพฯ ใหบ้ริกำรรักษำพยำบำลครอบคลุมทุกสำขำโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ พร้อม
ทั้งอุปกรณ์กำรรักษำท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้ริกำรทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดย
มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคดงัต่อไปน้ี 

ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกโรคผิวหนงั 
ศูนยร์ะบบประสำทและสมอง คลินิกโรคปอด 
ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ คลินิกศลัยกรรมต่อมไทรอยดแ์ละเตำ้นม 
ศูนยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั คลินิกจกัษุ 
ศูนยต์รวจสุขภำพ คลินิกกมุำรเวชกรรม 
ศูนยรั์งสีภำพวินิจฉยั คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 
ศูนยท์นัตกรรม คลินิกศลัยกรรมตกแต่ง 
คลินิคอำยรุกรรมทัว่ไป คลินิกโรคไขขอ้ 
ศูนยเ์วชศำสตร์ฟ้ืนฟแูละกำยภำพบ ำบดั คลินิกโรคติดเช้ือ 
ศูนยห์วัใจ คลินิกศลัยกรรมโรคทำงเดินปัสสำวะ 
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม คลินิกจิตเวช 
คลินิกหู คอ จมกู คลินิคจิตเวชเดก็ 
 คลินิกแกไ้ขกำรพดู 

 
 โรงพยาบาลราษฎร์ยนิด ี

 เป็นโรงพยำบำลขนำด 196 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 29 
หอ้ง ด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วน ร้อยละ 56.91 ของทุนช ำระแลว้ โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีตั้งอยู่ท่ี 119 
ถนนรำษฎร์ยินดี อ  ำเภอ หำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ ในกำรบริกำรประชำชน โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี
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ให้บริกำรผูป่้วยทั้งจำกในพ้ืนท่ีหำดใหญ่และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงกำรให้บริกำรนักท่องเท่ียว
ชำวต่ำงชำติ จำกประเทศเพ่ือนบำ้น อำทิเช่น มำเลเซีย สิงคโปร์ เป็นตน้โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะ
โรคดงัต่อไปน้ี 
ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกศลัยกรรมตกแต่ง 
ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ คลินิกศลัยกรรมหลอดเลือด 
ศูนยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั คลินิกศลัยกรรมมือ 
ศูนยสู์ติ-นรีเวชกรรม คลินิกศลัยกรรมประสำท 
ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบ ำบดั คลินิกอำยรุกรรมโภชนำกำร 
ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤต คลินิกโรคเลือด 
ศูนยต์รวจสุขภำพ คลินิกโรคไขขอ้ 
ศูนยไ์ตเทียม คลินิกโรคติดเช้ือ 
ศูนยหู์ คอ จมกู คลินิกโรคทำงเดินปัสสำวะ 
ศูนยรั์งสีภำพวินิจฉยัและรังสีร่วมรักษำ คลินิกโรคปอด 
ศูนยท์นัตกรรม คลินิกศลัยกรรมต่อมไทรอยดแ์ละเตำ้นม 
คลินิกอำยรุกรรม คลินิกต่อมไร้ท่อ  
คลินิกจิตเวช คลินิกมะเร็ง 
คลินิกผิวหนงั คลินิกเวชปฎิบติัทัว่ไป 
คลินิกจกัษุ คลินิกอำยรุกรรมโรคควำมดนัโลหิต 
คลินิกศลัยกรรมเดก็ คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 

คลินิกอำยรุกรรมระบบประสำทและสมอง คลินิกลกูรัก 
 
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 

 เป็นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 20 
หอ้ง ซ่ึงด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษทั อุบลรักษ ์จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 34.04 ของทุนช ำระแลว้ โรงพยำบำลอุบลรักษ ์ธนบุรี ตั้งอยู่ท่ี 46/4 ถนนบูรพำใน 
ต ำบลในเมือง อ  ำเภอเมือง จงัหวดัอุบลรำชธำนี ให้บริกำรรักษำพยำบำลโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ 
พร้อมทั้งอุปกรณ์กำรรักษำท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้ริกำรทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคดงัต่อไปน้ี 
ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน  
ศูนยรั์งสีวินิจฉยัศูนยผ์ูป่้วยวิกฤต  
คลินิกอำยรุกรรมทัว่ไป  
คลินิกไตเทียม  
คลินิกเวชศำสตร์ฟ้ืนฟแูละกำยภำพบ ำบดั  

คลินิกกมุำรเวชกรรม  
คลินิกทนัตกรรม  
คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป  
คลินิกสูตินำรีเวชกรรม  
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 โรงพยาบาลสิริเวช 

 เป็นโรงพยำบำลขนำด 90 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 16 
หอ้ง ซ่ึงด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 31.87 ของทุนช ำระแลว้ โรงพยำบำลสิริเวช ตั้งอยู่ท่ี 151 หมู่ 7 
ต ำบลจนัทนิมิต อ ำเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ใหบ้ริกำรรักษำพยำบำลครอบคลุมทุกสำขำโดย
คณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ พร้อมทั้งอุปกรณ์กำรรักษำท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้ริกำรทั้งผูป่้วยนอก 
ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคดงัต่อไปน้ี 
ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกจกัษุ 
ศูนยร์ะบบประสำทและสมอง คลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป 
ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ คลินิกอำยรุกรรมโรคควำมดนัโลหิต 
ศูนยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 
ศูนยห์วัใจ คลินิกศลัยกรรมตกแต่ง 
ศูนยสู์ติ-นำรีเวชกรรม คลินิกศลัยกรรมประสำท 
ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤต คลินิกอำยรุกรรมโภชนำกำร 
ศูนยต์รวจสุขภำพ คลินิกโรคไขขอ้ 
ศูนยไ์ตเทียม คลินิกโรคทำงเดินปัสสำวะ 
ศูนยรั์งสีภำพวินิจฉยั คลินิกศลัยกรรมต่อมไทรอยดแ์ละเตำ้นม 
ศูนยท์นัตกรรม คลินิกต่อมไร้ท่อ  
คลินิกอำยรุกรรมและเวชศำสตร์ผูสู้งอำยุ คลินิกกมุำรเวชกรรม 
คลินิกจิตเวช คลินิกกำยภำพบ ำบดั 
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สถิตกิารด าเนินงาน 
 2557 2558 2559 2560 

สัดส่วนรายได้     
รำยไดจ้ำกผูป่้วยนอก 44% 43% 44% 46% 
รำยไดจ้ำกผูป่้วยใน 56% 57% 56% 54% 
ผู้ป่วยนอก     

จ านวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก (ห้อง)     
กรุงเทพฯ                   115                      118                    121  133 
ต่ำงจงัหวดั                     59                        60                      60  65 
ต่ำงประเทศ                     -                          -                        31  29 
จ านวนผู้ป่วยนอก (คร้ัง)     
กรุงเทพฯ             816,053               796,428              826,041  864,620 
ต่ำงจงัหวดั             424,971               449,668              463,408  460,976 
ก าลงัการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด (คร้ัง/ปี)     
กรุงเทพฯ          1,259,250            1,292,100           1,328,580  1,364,730 
ต่ำงจงัหวดั             646,050               657,000              658,800  665,219 
อตัราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก (%)     
กรุงเทพฯ 64.8% 61.6% 62.2% 63.4% 
ต่ำงจงัหวดั 65.8% 68.4% 70.3% 69.3% 
ผู้ป่วยใน     

จ านวนเตียงจดทะเบียน (เตียง)     
กรุงเทพฯ                   530                      530                    530  530 
ต่ำงจงัหวดั                   386                      386                    386  386 
ต่ำงประเทศ                     -                      -                   150 150 
จ านวนเตียงให้บริการ (เตียง)     
กรุงเทพฯ                   506                      506                    495  486 
ต่ำงจงัหวดั                   338                      338                    338  339 
ต่ำงประเทศ                     -                          -                      130  130 
การครองเตียง (วนันอน/ปี)     
กรุงเทพฯ             126,763               126,990              124,040  117,579 
ต่ำงจงัหวดั               97,491               104,329              105,326  90,328 
ก าลงัการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุด (วนันอน/ปี)    
กรุงเทพฯ             184,690               184,690              181,170  175,945 
ต่ำงจงัหวดั             123,370               123,370              123,708  123,735 
อตัราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยใน (%)     
กรุงเทพฯ 68.6% 68.8% 68.5% 66.8% 
ต่ำงจงัหวดั 79.0% 84.6% 85.1% 73.0% 

หมำยเหตุ 
กรุงเทพฯ หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลธนบุรี และโรงพยำบำลธนบุรี 2 
ต่ำงจงัหวดั หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี โรงพยำบำลอุบลรักษ ์ธนบุรี และโรงพยำบำลสิริเวช 
ต่ำงประเทศ หมำยถึง ผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ โดย ณ ส้ินปี 2560 ไดแ้ก่ Welly Hospital   
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1.2) ธุรกจิรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

- สำธำรณรัฐประชำชนจีน ด ำเนินกำรโดย Weihai Welly Hospital Company Limited (เดิมช่ือWeihai 
Thonburi Healthcare Investment Company Limited) จดทะเบียนจดัตั้งท่ีสำธำรณรัฐประชำชนจีน ดว้ย
ทุนจดทะเบียน 230 ลำ้นเรนมินบิ (เทียบเท่ำประมำณ 1,249 ลำ้นบำท) และไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียน
เพ่ิมทุน 20 ลำ้นเรนมินบิซ่ึงแลว้เสร็จในไตรมำส 3 ปี 2560 ปัจจุบนัทุนเรียกช ำระแลว้ 250 ลำ้นเรนมิน
บิ (เทียบเท่ำประมำณ 1,350 ล้ำนบำท) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ และ WEGO Holding 
Company Limited ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทยช์ั้นน ำของสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 58 และ 42 ของทุนจดทะเบียนตำมล ำดบั Weihai Welly Hospital Company 
Limited ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนประเภทรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืน ภำยใตช่ื้อ Welly Hospital โดย
เปิดให้บริกำรเบ้ืองตน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลเต็ม
รูปแบบ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 และมีพิธีเปิดด ำเนินกำรเต็มรูป ในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2560 
ปัจจุบนั มีเตียงจดทะเบียน 150 เตียง และเปิดใหบ้ริกำร 130 เตียง มีหอ้งตรวจรักษำ 29 หอ้ง 

โรงพยำบำล Welly Hospital ตั้งอยู่ท่ี เขตหวนชุย มณฑลซำนตง เมืองเวยไห่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ซ่ึงเป็นเมืองชำยทะเลทำงตอนเหนือเป็นเขตชุมชนและกำรคำ้ ใหบ้ริกำรรักษำโรคอยำ่งครอบคลุมครบ
วงจร โดยมีรูปแบบกำรบริกำรท่ีใหค้วำมส ำคญัต่อผูป่้วย ดว้ยควำมเอำใจใส่ของบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
ซ่ึงเป็นกำรใหบ้ริกำรท่ีแตกต่ำงจำกโรงพยำบำลอ่ืน ๆ ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน เมืองเวยไห่ ยงัเป็น
เมืองท่ีไดรั้บควำมสนใจจำกผูเ้กษียณอำยุกำรท ำงำนในกำรมำพกัอำศยัท ำใหโ้รงพยำบำลมีผูป่้วยอยำ่ง
ต่อเน่ือง ทั้งจำกในมณฑลซำนตง และจำกมณฑลใกลเ้คียง เช่น เหอเป่ย ์เฮยห์ลงเจียง พินอิน เหลียวห
นิง ปักก่ิง และซำนซี เป็นตน้  

- สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (“ประเทศเมียนมำ”) บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ิน Ga Mone 
Pwint Company Limited (ประ เทศ เ มียนมำ )  ( “GMP”)  ซ่ึ ง เ ป็นผู ้ประกอบกำรค้ำป ลีกและ
อสังหำริมทรัพยท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศเมียนมำ และปัจจุบนัก ำลงัด ำเนินกำรสร้ำงโรงพยำบำลขนำด 
200 เตียง มูลค่ำ 75 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใหเ้ป็นโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำท่ีมีมำตรฐำนสำกล
โดยให้ช่ือว่ำ Ar Yu International Hospital โดยตั้ งอยู่บนถนน Kyaikkasan เมืองย่ำงกุ้ง บนเน้ือท่ี
ประมำณ 3 ไร่ ทั้งน้ีบริษทัร่วมทุน ARYU International Health Care Company Limited ไดถู้กตั้งข้ึน
วันท่ี 4 เมษำยน 2560 และได้รับกำรอนุมัติสิทธิพิเศษกำรลงทุนจำกทำง Myanmar Investment 
Commission (“MIC”) เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม  2560   โดยในเบ้ืองตน้ บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ถือหุน้ในสดัส่วน
ร้อยละ 10 หรือจ ำนวน 5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ของทุนเรียกช ำระมลูค่ำ 50 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ   (จำกทุน
จดทะเบียน 100 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ขณะท่ี GMP ถือหุน้ร้อยละ 50 จะลงทุนดว้ยกำรใหสิ้ทธิกำรเช่ำ
อำคำรแก่ ARYU International Health Care Company Limited เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นระยะเวลำ 
50 ปี  ซ่ึงไดป้ระเมินมูลค่ำโดยผูป้ระเมินอิสระ มีมูลค่ำเท่ำกบั 25 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ARYU Ananta 
Medical Services Company Limited (ประเทศเมียนมำ) ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทยช์ำวเมียนมำ 
ถือหุน้ร้อยละ 10 และ WJ International Hospital Management Company Limited (ฮ่องกง) (“WJ”) ซ่ึง
มีควำมเก่ียวขอ้งกบัประธำนกรรมกำรของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 โดยบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเพ่ิม
สัดส่วนกำรลงทุนจำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยกำรซ้ือหุ้นจำก  WJ International Hospital 
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Management Company Limited ท่ีรำคำพำร์ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2561 เน่ืองจำกเห็นว่ำกำรลงทุนใน
เมียนมำเป็นโอกำสท่ีดีของธุรกิจและกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้บริษทัฯ 
คำดวำ่จะก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในช่วงไตรมำส 2 ปี 2561  

1.3) ธุรกจิศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) 

บริษทัฯ มีแนวคิดพฒันำโครงกำรใหม่ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่โรงพยำบำลใหส้ำมำรถรองรับจ ำนวน
ผูป่้วยท่ีเขำ้รับกำรรักษำและพกัฟ้ืนไดม้ำกข้ึน เน่ืองจำกวิวฒันำกำรทำงกำรแพทยใ์นปัจจุบนัมีควำมกำ้วหนำ้
มำกข้ึน ท ำให้ผูป่้วยมีอตัรำกำรหำยป่วยสูงข้ึน แต่ผูป่้วยหลำยรำยยงัคงต้องใช้เวลำในกำรพกัฟ้ืนและท ำ
กำยภำพบ ำบดั หำกผูป่้วยพกัฟ้ืนในโรงพยำบำลเป็นเวลำนำน แต่ไม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรดูแลท่ีซบัซอ้น อำจท ำ
ใหผู้ป่้วยและครอบครัวตอ้งรับภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำสูง แต่กำรกลบัไปฟ้ืนฟรู่ำงกำยท่ีบำ้นอำจไม่สะดวก
ส ำหรับผูดู้แลเช่นกนั เครือโรงพยำบำลธนบุรีจึงไดริ้เร่ิมโครงกำรโรงพยำบำลศูนยฟ้ื์นฟู ธนบุรี ซ่ึงเป็นแนวคิด
ใหม่ทำงดำ้นกำรแพทยข์องไทย โดยบริษทัฯ จะเป็นผูน้ ำในดำ้นกำรสร้ำงศูนยฟ้ื์นฟูท่ีมีมำตรฐำนระดบัสำกล
ส ำหรับกำรฟ้ืนฟูร่ำงกำยและกำยภำพบ ำบดั  เพ่ือช่วยลดภำระค่ำใชจ่้ำย และอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูป่้วย
และครอบครัว ดว้ยศกัยภำพท่ีสำมำรถรองรับผูป่้วยท่ีส่งต่อมำทั้งจำกโรงพยำบำลธนบุรีและโรงพยำบำลใน
เครือ หรือจำกโรงพยำบำลอ่ืน ส่งผลใหโ้รงพยำบำลธนบุรีสำมำรถรับผูป่้วยหนกัเขำ้มำรับกำรรักษำดูแลไดม้ำก
ยิ่งข้ึน โดยคำดวำ่จะด ำเนินกำรเปิดโครงกำรแห่งแรกคือ โครงกำรโรงพยำบำล ศูนยฟ้ื์นฟสุูขภำพ ธนบุรี (ถนน
บ ำรุงเมือง) (Thonburi Rehabilitation Hospital) ให้เป็นศูนยร์วมบริกำรดำ้นสุขภำพ โดยจะใชพ้ื้นท่ีของอำคำร
บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ (อำคำรโซโห) ซ่ึงบริษทัฯ ไดม้ำซ่ึงสิทธิกำรเช่ำอำคำรดงักล่ำวจำกกำรซ้ือหุ้นบริษทั บ ำรุง
เมืองพลำซ่ำ จ ำกดั จำกบริษทั เพำเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 

โครงกำรดงักล่ำวตั้งอยู่ท่ีถนนบ ำรุงเมือง จะเป็นอำคำรสูง 16 ชั้น (รวมท่ีจอดรถ 6 ชั้น) มีพ้ืนท่ีในอำคำร
ประมำณ 50,000 ตำรำงเมตร และพ้ืนท่ีจอดรถประมำณ 30,000 ตำรำงเมตร มีแนวคิดเป็นศูนย์ให้บริกำร
ทำงกำรแพทย ์มีแผนกตรวจรักษำผูป่้วยนอก เช่น แผนกกำยภำพบ ำบดั แผนกตรวจและดูแลสุขภำพ แผนก
ส ำหรับผูมี้บุตรยำก (IVF) แผนกทำงเดินอำหำรและตบั แผนกทนัตกรรม แผนกชะลอวยั แผนกศลัยกรรมควำม
งำม และ ศลัยกรรมแผลเลก็ และ แผนกเอกซเรย ์เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีหอ้งพกัรักษำตวัส ำหรับผูป่้วยพกัฟ้ืน โดย
คำดว่ำห้องพกัผูป่้วยในจะมีเตียงเปิดให้บริกำรในช่วงแรกประมำณ 59 เตียง นอกจำกน้ียงัมีร้ำนคำ้ส ำหรับ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภำพ ยำและเวชภณัฑ์ต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับญำติผูป่้วยหรือผูรั้ก
สุขภำพ  ทั้งน้ี คำดว่ำโรงพยำบำล ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพ ธนบุรี (ถนนบ ำรุงเมือง) จะเร่ิมเปิดใหบ้ริกำรไดภ้ำยใน ปี 
2561 ส ำหรับบำงแผนก 

1.4) ธุรกจิรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์  

บริษทัฯ เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในกำรรับจำ้ง
บริหำรจดักำรโรงพยำบำลกบัโรงพยำบำลในภำครัฐท่ีตอ้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจดักำร โดยบริษทัฯ ได้
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เขำ้ท ำสัญญำจำ้งเหมำบริกำรเพ่ือบริหำรและด ำเนินงำนโรงพยำบำลในสงักดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินจ ำนวน 2 
แห่ง และศูนยแ์พทยชุ์มชน 1 แห่ง ไดแ้ก่  

- โรงพยาบาลเมืองพัทยา  ขนำด 110 เตียง (เตียงจดทะเบียนและเตียงให้บริกำร) ให้บริกำรด้ำนกำร
รักษำพยำบำลโรคทัว่ไปและเป็นศูนยร์วมแพทยเ์ฉพำะทำงสำขำต่ำง ๆ พร้อมกบักำรใหบ้ริกำรดว้ยเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีทันสมัย ส่งผลให้โรงพยำบำลมีกำรให้บริกำรท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับ
มำตรฐำนสำกล 

- โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ ขนำด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงใหบ้ริกำรจ ำนวน 
125 เตียงใหบ้ริกำร มีเป้ำหมำยในกำรเป็นโรงพยำบำลของประชำชนท่ีใหบ้ริกำรคุณภำพเป็นเลิศระดบัประเทศ
และสร้ำงควำมประทบัใจทุกคร้ังแก่ผูรั้บบริกำร 

- ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน เป็นศูนยแ์พทยชุ์มชนท่ีสำมำรถช่วยชีวิตผูป้ระสบภยัฉุกเฉินตำมชำยฝ่ัง
ทะเล สำมำรถพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและโรคทัว่ไปได ้เพ่ือบริกำรประชำชนและนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ มีกำร
ใหบ้ริกำรพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและโรคทัว่ไป โดยมีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นหลกั 

บริษทัฯไดรั้บคดัเลือกเพรำะมีควำมพร้อมทำงดำ้นแพทยแ์ละบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจดักำรไดค้รอบคลุมทุกแผนกของโรงพยำบำล และควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรท่ีดีมีประสิทธิภำพ 
ท ำให้ผูป่้วยได้รับกำรบริกำรในระดับภำคเอกชน ในรำคำค่ำบริกำรระดับโรงพยำบำลภำครัฐ และทั้ ง 2 
โรงพยำบำลมีทีมแพทยแ์ละพยำบำลดูแลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง  

ส่วนกำรรับจำ้งบริหำรจดักำรส ำหรับโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ บริษทัฯ ไดล้งนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ
เพ่ือรับจำ้งบริหำรจดักำรให้แก่โรงพยำบำลถงเหอ (สำธำรณรัฐประชำชนจีน) ซ่ึงไดรั้บค่ำธรรมเนียมส ำหรับ
ควำมร่วมมือใหค้ ำปรึกษำประมำณ 9 ลำ้นหยวน ในปี 2560  

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ขำ้รับจำ้งเป็นท่ีปรึกษำและด ำเนินกำรศึกษำแบบองคร์วมทั้งระบบ (Consultancy 
and Comprehensive study) ให้แก่ King Saud University Endowment Hospital ตั้ งอยู่ในเมืองรียำด ประเทศ
ซำอุดิอำระเบีย โครงกำรน้ีเป็นควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทั Inter Health Saudi Arabia (บริษทัในเครือของ Inter 
Health Canada) มีค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรเป็นท่ีปรึกษำโครงกำรทั้งหมด 2.8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ รับรู้รำยได้
ในปี 2560 และปี 2561  

1.5) ธุรกจิศูนย์แพทย์เฉพาะทาง  
บริษทัฯ เลง็เห็นโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพำะทำง บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.98 ในบริษทั 

ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั ซ่ึงก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 100 
ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งเหมำบริหำรศูนยห์วัใจใหแ้ก่สถำนพยำบำล ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ปัจจุบนัได้
ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรกำรรักษำพยำบำลโรคหวัใจ 3 โครงกำร ไดแ้ก่ 

• คลิกนิกศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลภทัร – ธนบุรี 
    

          ด ำเนินกำรภำยใต้สัญญำร่วมให้กำรรักษำพยำบำลด้ำนโรคหัวใจและหลอดเลือดกับบริษัท 
โรงพยำบำลภทัร จ ำกดั โดยบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีจดัหำทีมแพทยเ์ฉพำะทำงและบริหำรจดักำรตำรำงเวลำกำร
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ท ำงำนของแพทย ์โดยศูนยห์วัใจแห่งน้ีเปิดใหบ้ริกำรเม่ือเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2557  ประกอบดว้ยหอ้งสวน
หลอดเลือดหวัใจ พร้อมเคร่ืองมือทนัสมยั ครบวงจร ดูแลดว้ยแพทยอ์ำยุรกรรมหวัใจท่ีเช่ียวชำญกำรสวน
หวัใจ แพทยผ์่ำตดัหวัใจพร้อมทีมงำนท่ีไดรั้บกำรอบรมและฝึกฝนเป็นพิเศษในกำรดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ มี
หอพกัผูป่้วยโรคหัวใจ และหอพกัผูป่้วยโรคหัวใจพิเศษ 18 เตียง และ หออภิบำลผูป่้วยวิกฤตโรคหัวใจ 
(CCU) 6 เตียง พร้อมดูแลผูป่้วยโรคหวัใจนบัตั้งแต่กำรตรวจรักษำในระยะเร่ิมตน้จนถึงกำรรักษำท่ีมีควำม
ละเอียดซบัซอ้นขั้นสูงตลอด 24 ชัว่โมง 

• คลิกนิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบางพลี 
 

          เป็นควำมร่วมมือของคณะผูบ้ริหำรโครงกำร ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงพลี และบริษทัศูนยห์วัใจ 
โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั โดยทำงบริษทั รับจำ้งเหมำบริกำรและควบคุมคุณภำพกำรท ำงำนดว้ยควำม
เช่ียวชำญดำ้นกำรแพทยเ์ฉพำะทำง คลินิกศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือดโรงพยำบำลบำงพลี เปิดใหบ้ริกำร
เม่ือเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรรักษำ กำรท ำหตัถกำรผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจและโรคหวัใจขำดเลือด 
ประกอบดว้ยห้องปฏิบติักำรสวนหัวใจและขยำยหลอดเลือด หออภิบำลผูป่้วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) 
หอพกั และ หอพกัพิเศษผูป่้วยโรคหวัใจ 

• คลินิกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบรีุ 2  
 

          เปิดให้บริกำรเม่ือ 26 มิถุนำยน 2560 โดยบริษทั ศูนยห์ัวใจโรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั เป็นผูรั้บจำ้ง
เหมำบริกำรโครงกำรศูนยห์ัวใจ มีหน้ำท่ีจดัหำทีมแพทยเ์ฉพำะทำง และบริหำรจดักำรตำรำงเวลำกำร
ท ำงำนของแพทยใ์ห้เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูป่้วยดำ้นหัวใจและหลอดเลือดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
2) ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมอืแพทย์ (Healthcare Solution Provider) 

เป็นธุรกิจท่ีให้บริกำรดูแลสุขภำพ นอกเหนือจำกกำรรักษำในสถำนพยำบำล โดยมีบริกำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือ
รองรับควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีตอ้งกำรดูแลสุขภำพในช่วงอำยุและสภำพร่ำงกำยท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมี
บริกำรดงัต่อไปน้ี 

2.1) ธุรกจิรักษาพยาบาลนอกพืน้ที่โรงพยาบาล (Home Healthcare) 

ด ำเนินธุรกิจผ่ำนบริษทัพรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) เพ่ือใหบ้ริกำรดูแลรักษำผูป่้วยถึงบำ้น
แบบองคร์วม แก่ผูป่้วยท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได ้ผูสู้งอำยท่ีุเคล่ือนยำ้ยล ำบำก ผูป่้วยโรคเร้ือรัง (Chronic 
Disease)  รวมทั้งกำรดูแลแม่และเด็ก กำยภำพบ ำบดัแก่ผูท่ี้ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำรักษำท่ีโรงพยำบำล 
รวมถึงบริกำรท ำควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือและก ำจดัไรฝุ่ น เป็นตน้ ด ำเนินกำรโดยทีมสหวิชำชีพ อำทิเช่น พยำบำล 
นกักำยภำพบ ำบดั นกัโภชนำกำร และนกัจิตวิทยำ 

2.2) ธุรกจิจ าหน่ายผลติภัณฑ์ เคร่ืองเวชภัณฑ์ เคมภัีณฑ์และเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 

ธุรกิจน้ีเป็นส่วนสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทั โดยบริษทัฯ เขำ้ถือหุ้นในบริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั ซ่ึง
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ทนัตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลกัษณะ “One Stop Service” เป็นตวัแทน
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จ ำหน่ำยเพียงรำยเดียวของแบรนด์ชั้ นน ำในด้ำนทันตกรรม เช่น Adec, W&H,  AO,  Heraeus,  Ivoclar,  
Megagen,  SAM,  Melag และ Alpro นอกจำกน้ี ยงัมีร้ำนจ ำหน่ำยยำ ภำยใต้แบรนด์ Apex Health Care โดย
ปัจจุบนัมีจ ำนวนสำขำเพ่ิมข้ึนรวม 10 สำขำ ตั้งอยูต่ำมหำ้งสรรพสินคำ้ 

2.3) ธุรกจิการให้การบริบาลและบ้านพกัผู้สูงอายุ (Senior Care and Living) 

โครงการ JIN Wellbeing County 

เป็นโครงกำรพฒันำท่ีเก่ียวกบับริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร (Healthcare Mixed Used Development 
ภำยใตแ้นวคิดท่ีน ำเอำกำรดูแลสุขภำพแบบบูรณำกำร (Integrated Healthcare) และ แผนกำรดูแลสุขภำพเฉพำะ
บุคคล (Tailor-Made Medicine) มำผนวกกบัท่ีพกัอำศยั (Active Living) ท่ีออกแบบมำส ำหรับผูสู้งวยัท่ีสำมำรถ
ปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกไดต้ำมควำมตอ้งกำรในแต่ละช่วงวยัของผูอ้ำศยั และ
อำคำรส ำหรับผูสู้งวยัท่ีตอ้งกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ (Aged Care) ตลอดจนมีกำรจดักิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟ์
สไตลข์องผูอ้ยูอ่ำศยั ทั้งผูท่ี้อยูใ่นวยัเกษียณและวยัท ำงำนท่ีใส่ใจในสุขภำพและวำงแผนกำรใชชี้วิตในระยะยำว 
ภำยใตแ้นวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพ่ือวยัเกษียณ” โครงกำรน้ีมีพ้ืนท่ีประมำณ 142 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน 
(รังสิต) ซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่ทำงตอนเหนือของกรุงเทพฯ เป็นจุดเช่ือมต่อกำรเขำ้เมืองท่ีส ำคญั โครงกำรน้ีไดรั้บ
อนุมติั EIA เม่ือตน้เดือนมกรำคม 2561 และเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำง คำดวำ่จะแลว้เสร็จในปี 2561-2562 

โครงกำรในเฟสแรก ประกอบดว้ย 

1) อำคำรท่ีพกัอำศยัควำมสูงประมำณ 7 ชั้น จ ำนวนประมำณ 1,380 ยนิูต ซ่ึงออกแบบมำเพ่ือตอบโจทยผ์ูสู้งอำยุ
อย่ำงแทจ้ริง โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั ควำมสะดวกสบำย รวมถึงสภำพทำงจิตใจของผูสู้งอำย ุภำยในอำคำร
จะมีบุคลำกรทำงกำรแพทยเ์พ่ือช่วยดูแล และมีบุคลำกรทำงกำรแพทยฉุ์กเฉินตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงมีระบบ
ตรวจสุขภำพต่อเน่ือง เช่น เคร่ืองตรวจจบัสถำนะสุขภำพ (Health Tracking System) และระบบดูแลสุขภำพจำก
ส่วนกลำง (Centralized Health Monitor System) และ CCTV ทั้งน้ีเพ่ือให้ไวว้ำงใจไดว้่ำผูสู้งอำยุจะไดรั้บกำร
ดูแลอยำ่งถกูตอ้งและทนัเวลำ 

2) อำคำร Aged Care Center เพ่ือรองรับกำรบริบำลผูสู้งอำยุท่ีตอ้งกำรกำรดูแลแบบใกลชิ้ดจำกบุคลำกรทำง
กำรแพทย ์เช่น เร่ิมช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้บริหำรจดักำรโดยทีมแพทยแ์ละพยำบำลของโรงพยำบำลธนบุรี 
กลุ่มเป้ำหมำยคือผูสู้งอำยุท่ีอยู่ภำยในโครงกำรหรือผูป่้วยท่ีส่งต่อจำกโรงพยำบำลใกลเ้คียง นอกจำกน้ียงัมีกำร
ไปให้บริกำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยถึงท่ีห้องของผูป่้วยท่ีพกัอยู่ในอำคำรท่ีพกัอำศยัของโครงกำร, คลินิกแพทย์
ทัว่ไป, ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภำพ (Rehabilitation) รวมถึงบริกำรใหค้ ำปรึกษำจำกนกัโภชนำกำรและนกัจิตวิทยำ 

3) ศูนยสุ์ขภำพ Wellness Center ส ำหรับผูสู้งวยั ซ่ึงจะมีบริกำรส่งเสริมสุขภำพ โปรแกรมกำรฟ้ืนฟสุูขภำพ โดย

มีสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศท่ีช่วยส่งเสริมสุขภำพกำยและจิตใจแก่ผูสู้งวยัพร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ครบครัน เช่น สปำ ฟิตเนส สระว่ำยน ้ำ สระธำรำบ ำบดั (Hydrotherapy) หอ้งนวดแผนไทย หอ้งปฐมพยำบำล

ฉุกเฉิน และบริกำรเพ่ือสุขภำพครบครัน ทั้ งยงัมีคลำสกิจกรรมและกิจกรรมเสริมสุขภำพต่ำง ๆ  เพ่ือให้

เหมำะสมกบัผูสู้งอำยุในวยัต่ำง ๆ และครอบครัวอย่ำงแทจ้ริง  มีแพค็เกจใหผู้ใ้ชบ้ริกำรเลือกไดห้ลำกหลำยตำม

ควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนั 
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3) ธุรกจิอืน่ ๆ 

3.1) พฒันาระบบซอฟต์แวร์เพือ่การบริหารโรงพยาบาล 

บริษัท โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จ ำกัด ด ำเนินกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์เพ่ือกำรบริหำร
โรงพยำบำล ทั้งส ำหรับโรงพยำบำลในเครือและลูกคำ้ท่ีเป็นโรงพยำบำลรัฐและเอกชนหลำยแห่งในประเทศ ดว้ย
ทีมผูเ้ช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ในระบบงำนคอมพิวเตอร์และระบบโรงพยำบำลมำมำกกว่ำ 20 ปี ท ำให้ระบบ
ซอฟตแ์วร์ของโรงพยำบำลไดรั้บกำรพฒันำใหท้นัสมยัตำมเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสำมำรถรองรับกำร
ท ำงำนครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยำบำล และรองรับกำรเช่ือมโยงขอ้มลูกบัระบบงำนอ่ืน ๆ 

3.2) ธุรกจิพฒันาโครงการที่เกี่ยวข้องกบับริการด้านการแพทย์และสุขภาพ   

ด ำเนินกำรโดยบริษทั ธนบุรีพฒันำ ท่ีดิน จ ำกดั และ บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั โดยปัจจุบนัอยูใ่น
ระหวำ่งศึกษำโครงกำร และควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคต 
 
ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 

จำกรำยงำนภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ พบว่ำเศรษฐกิจไทยในภำพรวมขยำยตวัร้อยละ 3.9 ซ่ึงมีกำรเติบโตดีข้ึนกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เกิดจำก
กำรขยำยตวัในทุกภำคส่วน ทั้งกำรบริโภค กำรใชจ่้ำย กำรลงทุน กำรส่งออก และภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  

 ในส่วนภำพรวมของอุตสำหกรรมโรงพยำบำลและกำรดูแลสุขภำพ ยงัมีโอกำสในกำรเติบโตเช่นกนั เน่ือง
ดว้ยประชำชนทัว่ไปมีแนวโนม้ใส่ใจสุขภำพมำกข้ึน ไม่เพียงแต่รับกำรรักษำจำกบุคลำกรทำงแพทยเ์ท่ำนั้น แต่ยงัให้
ควำมส ำคญักบักำรดูแลสุขภำพในเชิงป้องกนัดว้ย เช่น กำรชะลอวยั (anti-aging) กำรตรวจสุขภำพ กำยภำพบ ำบดั 
กำรออกก ำลงัและกำรดูแลสุขภำพดว้ยตนเอง นอกจำกน้ีในปี 2560 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมำตรกำรภำษี
เพ่ือส่งเสริมกำรประกนัสุขภำพ อนุมติัใหป้ระชำชนสำมำรถน ำเบ้ียประกนัสุขภำพมำหกัลดหย่อนภำษีได ้ซ่ึงคำดวำ่
จะกระตุน้ใหป้ระชำชนซ้ือประกนัเพ่ิมข้ึน และส่งผลใหมี้กำรใชจ่้ำยดำ้นกำรดูแลสุขภำพสูงข้ึน 

นอกจำกน้ี บริกำรดำ้นสุขภำพของไทย ถือวำ่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัไดดี้เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนใน
ภูมิภำค ดว้ยควำมสำมำรถในกำรรักษำและกำรบริกำรโดยบุคลำกรทำงกำรแพทย ์รวมไปถึงบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภำพ ถือว่ำมีคุณภำพสูง เม่ือเทียบกบัรำคำท่ีไม่สูงเกินไป จึงท ำให้มีชำวต่ำงชำติเดินทำงเขำ้มำรับกำรรักษำ
และรับบริกำรในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก ในอดีตนั้น ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นคนไขจ้ำกตะวนัออกกลำง แต่
ในช่วงปลำยปี 2559 ถึงตน้ปี 2560 สภำพเศรษฐกิจในตะวนัออกกลำง และนโยบำยของรัฐบำลในกลุ่มประเทศ
ดงักล่ำว ส่งผลใหมี้คนไขเ้ดินทำงมำรับกำรรักษำในไทยลดลง อยำ่งไรกต็ำม ยงัมีกลุ่มคนไขจ้ำกภูมิภำคอ่ืน ๆ ท่ีหนั
มำรับกำรรักษำและกำรบริกำรในไทยเพ่ิมข้ึน แมจ้ะยงัไม่สำมำรถชดเชยจ ำนวนท่ีลดลงของภูมิภำคตะวนัออกกลำง
ไดท้ั้งหมด แต่นบัวำ่เป็นแนวโนม้ท่ีดีส ำหรับอนำคต ตวัอยำ่งเช่น คนไขจ้ำกประเทศกลุ่ม CLMV ไดแ้ก่กมัพชูำ ลำว 
เมียนมำ และเวียดนำม ซ่ึงสำมำรถเดินทำงมำไดส้ะดวก มีวฒันธรรมใกลเ้คียงกนั และมีควำมตอ้งกำรมำตรฐำนกำร
รักษำและกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพสูง ส่วนคนไขจ้ำกจีน ก็เป็นกลุ่ม medical tourism ท่ีส ำคญัเช่นกนั เน่ืองจำกมี
จ ำนวนมำก มีก ำลังซ้ือสูง และมีควำมต้องกำรบริกำรโดยเฉพำะด้ำนกำรดูแลสุขภำพเชิงป้องกัน (Preventive 
healthcare) กำรตรวจสุขภำพ  กำรชะลอวยั ฯลฯ 
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 แนวโนม้ส ำคญัอีกประกำร ท่ีจะส่งผลต่ออุตสำหกรรมโรงพยำบำลและกำรดูแลสุขภำพในไทย มีส่วน
เพิ่มอุปสงคแ์ละเพ่ิมค่ำใชจ่้ำยทำงกำรแพทยแ์ละกำรดูแลสุขภำพ คือ กำรกำ้วเขำ้สู่ยุคสังคมผูสู้งวยั ซ่ึงมีจ ำนวน
ผูสู้งอำยุเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองและมีอำยุเฉล่ียสูงข้ึน ทั้งน้ี UN Population Database คำดกำรณ์ว่ำ ในปี พ.ศ. 2563 
ประชำกรไทยท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 65 ปี จะเพ่ิมสัดส่วนเป็นร้อยละ 13 จำกเดิม ร้อยละ 8.9 ในปีพ.ศ. 2553 ส่งผลให้
สัดส่วนประชำกรอำยุมำกกว่ำ 65 ปีของไทย สูงเป็นอนัดบัสองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รองจำกสิงคโปร์ โดย
กลุ่มผูสู้งวยัมีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยท่ี์มำกข้ึนและซับซ้อนข้ึน และยงัมีควำมตอ้งกำรสินคำ้และ
บริกำรเฉพำะดำ้น นับตั้งแต่ช่วงท่ีสุขภำพยงัแข็งแรง ก็ตอ้งมีกำรบ ำรุง ดูแลสุขภำพ ป้องกนักำรเกิดโรคต่ำง ๆ 
ตอ้งกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวนั และยิ่งอำยุสูงข้ึน จะมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งพบแพทยเ์พ่ือรักษำโรค
มำกข้ึน และมีควำมซบัซอ้นยิ่งข้ึน   

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(1) ธุรกจิรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

บริษทัฯ มีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกัคือกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไปและกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรคู่สญัญำ 

กลุ่มผู้ใช้บริการทัว่ไป 

- กลุ่มผูสู้งอำยุ บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นโอกำสในกำรรักษำผูป่้วยในกลุ่มผูสู้งอำยุท่ีมีมำกข้ึน จำกกำรคำดกำรณ์
กำรเติบโตของประชำกรผูสู้งอำยุในประเทศในอนำคต ดงันั้นบริษทัฯ จึงเนน้กำรให้บริกำรท่ีส ำคญัต่อ
ลูกค้ำ กลุ่มน้ีโดยมีแผนกแพทย์เฉพำะทำงโดยเฉพำะแผนก สมอง หัวใจ กระดูก ซ่ึงมีบุคลำกรทำง
กำรแพทยแ์ละอุปกรณ์ทำงกำรแพทยท่ี์พร้อมรองรับกำรใชบ้ริกำร 

- กลุ่มผูป่้วยวิกฤต เน่ืองจำกผูป่้วยโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นและร้ำยแรงมีจ ำนวนมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัฯ 
จึงไดเ้ตรียมควำมพร้อมทั้งบุคลำกรทำงแพทยแ์ละสถำนท่ีให้บริกำรโดยท่ีบริษทัฯ มีห้องบริกำรผูป่้วย
วิกฤต ทั้ งหมดมำกกว่ำ 109  เตียง โดยท่ีทุกเตียงมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยสำมำรถรองรับผูป่้วยวิกฤตได้
หลำกหลำยรูปแบบ 

- กลุ่มผูป่้วยชำวต่ำงชำติ บริษทัเห็นโอกำสดำ้นกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ (Medical Tourism) ท่ีตลำดเติบโต
สูงจำกกำรท่ีประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในชำวต่ำงชำติวำ่คุณภำพกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยข์องประเทศไทย
อยู่ในมำตรฐำนนำนำชำติ บริษทัฯ จึงพฒันำแผนกตอ้นรับผูป่้วยชำวต่ำงชำติเพ่ือรองรับผูป่้วยชำวต่ำงชำติ 
โดยสำมำรถส่ือสำรค ำศพัท์ทำงกำรแพทยใ์นภำษำต่ำงชำติ อีกทั้งบริษทัฯ มีกำรใชบ้ริกำรนำยหนำ้รับหำ
ลูกคำ้ช่ือดงัในต่ำงประเทศ (Agency) เพ่ือดึงดูดลูกคำ้กลุ่มดงักล่ำวเขำ้มำใชบ้ริกำรกบัทำงบริษทัฯ โดย
บริกำรนำยหน้ำจัดหำลูกค้ำนั้นเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงส ำหรับลูกค้ำชำวต่ำงชำติเวลำพิจำรณำใช้บริกำร
รักษำพยำบำลในประเทศไทย 

กลุ่มผู้ใช้บริการคู่สัญญา 

- กลุ่มบริษทัประกนัคู่สัญญำ เน่ืองจำกประชำกรไทยนั้นมีแนวโนม้ใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลสุขภำพมำก
ข้ึน ประกอบกบันโยบำยกำรสนบัสนุนให้มีกำรท ำประกนัของรัฐบำล เช่น กำรอนุญำตใหน้ ำเบ้ียประกนั
สุขภำพมำลดหย่อนภำษีเงินไดป้ระจ ำปีส่งผลให้กำรเติบโตของกลุ่มผูท้  ำประกนัสุขภำพและประกนัชีวิต
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เพ่ิมสูงข้ึน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตจำกกลุ่มผูใ้ช้บริกำรกลุ่มน้ีสูงข้ึน โดยท่ีบริษัทฯ มี
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัตวัแทนบริษทัประกนัต่ำง ๆ ซ่ึงน ำไปสู่กำรเขำ้ท ำสัญญำกบับริษทัประกนัเพ่ิมมำก
ข้ึน และท ำใหต้วัแทนของบริษทัประกนันั้นแนะน ำโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ ใหผู้ท้  ำประกนัในกำรเขำ้
ใชบ้ริกำรเพ่ิมข้ึน อีกทั้งกำรท ำประกนัจะช่วยใหผู้มี้สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลตำมสิทธิประกนันั้น สำมำรถ
เขำ้รับกำรรักษำกบัโรงพยำบำลฯ ซ่ึงจะส่งผลใหมี้จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรมำกข้ึน 

(2) ธุรกจิรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกัคือกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไปและกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรคู่สญัญำ 

กลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป 

- กลุ่มผูสู้งวยั เน่ืองจำกเมืองเวยไห่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นเมืองท่ีผูเ้กษียณอำยุให้ควำมนิยมมำพกั
อำศยั จึงมีผูสู้งวยัจ ำนวนมำกในบริเวณใกลเ้คียง โรงพยำบำลมีกำรพฒันำบุคลำกรและอุปกรณ์ทำงกำร
แพทยเ์พ่ือรองรับกำรใหบ้ริกำรแก่ผูสู้งวยัซ่ึงมกัเป็นโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นสูง 

- กลุ่มผูมี้ท่ีพกัอำศยัในบริเวณใกลเ้คียง บริษทัฯ มีแผนให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ผูท่ี้พกัอำศยัอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นประชำกรท่ีมีแนวโน้มอำยุสูงข้ึน ซ่ึงจะมีโอกำสเจ็บป่วยสูงข้ึนและเป็นโรคท่ีมีควำม
ซบัซอ้นสูงข้ึน 

- กลุ่มชำวต่ำงชำติ เพรำะประเทศจีนมีกำรพฒันำกำรคำ้กำรลงทุนกับประเทศเกำหลี เมืองเวยไห่จึงมี
ชำวต่ำงชำติเพ่ิมมำกข้ึน รวมถึงจ ำนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน โรงพยำบำลจึงมีแผนกำรให้บริกำรผูป่้วย
ชำวต่ำงชำติเพ่ิมมำกข้ึนโดยกำรพฒันำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำร
ส่ือสำรกบัชำวต่ำงชำติ 

กลุ่มผู้ใช้บริการคู่สัญญา 

- กลุ่มประกันสังคม ประกอบไปด้วยกลุ่มผู ้ใช้บริกำรท่ีมีกรมธรรม์ประกันกลุ่มประกันสังคม โดย
โรงพยำบำลฯ ใหบ้ริกำรตำมสิทธิประกนัสังคม โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกนัตนจะมีท่ีพกัอำศยัหรือมีสถำนท่ี
ท ำงำนในบริเวณใกลเ้คียง 

 
(3) ธุรกจิศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) 

ผูป่้วยในท่ียงัคงตอ้งใชเ้วลำในกำรพกัฟ้ืนและท ำกำยภำพบ ำบดัในโรงพยำบำล แต่ไม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำร
ดูแลท่ีซบัซอ้น รวมไปถึงผูรั้กสุขภำพท่ีตอ้งกำรมำตรวจสุขภำพและดูแลสุขภำพครบวงจร 
 
(4) ธุรกจิรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์  

โรงพยำบำลของรัฐท่ีมีควำมประสงคว์ำ่จำ้งเอกชนในกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำลของรัฐ 
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(5) ธุรกจิศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 

บริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั  มีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ีส ำคัญ 3 กลุ่ม คือ ผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วยตำม
โครงกำรสวสัดิกำรดำ้นสุขภำพภำครัฐ อำทิเช่น ผูป่้วยตำมโครงกำรประกนัสังคม ผูป่้วยตำมโครงกำรส ำนกังำน
หลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) สิทธิขำ้รำชกำร และ ผูป่้วยชำวต่ำงชำติ   
 

การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

(1)   การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการในประเทศ 

การจดัหาบุคลากรทางการแพทย์ 

จำกกำรท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลมำยำวนำนกวำ่ 40 ปีและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เป็นกรรมกำร
ของสถำนกำรศึกษำทำงกำรแพทยช์ั้นน ำของประเทศไทยหลำยแห่งจึงท ำให้บริษทัฯ สำมำรถแสวงหำบุคลำกร
ทำงกำรแพทยท่ี์มีคุณภำพ บริษทัฯ มีนโยบำยพฒันำแพทยใ์หมี้ควำมสำมำรถท่ีสูงข้ึนโดยมีกำรใหแ้พทยเ์ขำ้รับกำร
ฝึกอบรมวิชำอย่ำงต่อเน่ือง และยงัมีนโยบำยพฒันำพยำบำลเฉพำะทำงโดยมีกำรสนบัสนุนใหพ้ยำบำลส ำหรับโรค
เฉพำะทำงไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเป็นเวลำ 4 -  9 เดือนเพ่ือใหไ้ดรั้บควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคเฉพำะ
ทำงต่ำง ๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน 

 

การจดัหายาและเวชภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจดัซ้ือยำและเวชภณัฑเ์ป็นลกัษณะจดัซ้ือเป็นกลุ่มพร้อมกนักบับริษทัในเครือเพ่ือ
เป็นกำรเพ่ิมควำมอ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูข้ำยยำและเวชภณัฑ ์และลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยยำและเวชภณัฑ ์ซ่ึงบริษทัฯ 
มีขั้นตอนกำรจดัซ้ือยำและเวชภณัฑท่ี์มีประสิทธิภำพ โดยจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรยำเพ่ือพิจำรณำกำรจดัซ้ือยำ
และเวชภณัฑ์ต่ำง ๆ พิจำรณำจำกหลำกหลำยองค์ประกอบเช่น รำคำ คุณภำพ อีกทั้งควำมต้องกำรของแพทย์ 
ระยะเวลำในกำรจดัส่ง และระยะเวลำในกำรช ำระหน้ี เป็นตน้ 

การจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจดัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทยเ์ป็นลกัษณะจดัซ้ือเป็นกลุ่มพร้อม ๆ 
กบับริษทัในเครือเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมอ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูข้ำยอุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทยแ์ละลดตน้ทุน
ค่ำใชจ่้ำยอุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทยข์องบริษทัฯ ได ้
 

(2) การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการในต่างประเทศ 

การจดัหาบุคลากรทางการแพทย์ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบับริษทัขนำดใหญ่ (WEGO Holding Company 
Limited ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และ Ga Mone Pwint ในประเทศเมียนมำ) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดีในประเทศนั้น 
ๆ ส่งผลให้โรงพยำบำลมีฐำนลูกคำ้ค่อนขำ้งมำก มีควำมน่ำเช่ือถือ จึงเป็นปัจจยัดึงดูดบุคลำกรทำงกำรแพทยใ์ห้
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มำร่วมงำนกับโรงพยำบำล และส่งผลให้โรงพยำบำลฯ สำมำรถเชิญชวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำร่วมงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

การจดัหายาและเวชภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจดัซ้ือยำและเวชภณัฑจ์ำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยท่ีมีช่ือเสียงหลำยรำย ไม่มีกำรผกูขำดกบั
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึง เพ่ือพฒันำควำมสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยรำยและเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรต่อรองกบัผูข้ำยยำและเวชภณัฑ์และลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยยำและเวชภณัฑ์ของบริษทั บริษทัมีขั้นตอนกำร
จัดซ้ือยำและเวชภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยกำรอนุมติักำรจัดซ้ือจะเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมติั โดยผูอ้นุมติัจะ
พิจำรณำจำกหลำกหลำยองประกอบเช่น รำคำ คุณภำพ อีกทั้งควำมตอ้งกำรของแพทย ์ระยะเวลำในกำรจดัส่ง 
เป็นตน้ 

การจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ 

กำรจดัหำอุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทยจ์ะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูมี้อ  ำนำจอนุมติั นอกจำกน้ีกำร
สั่งซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์ตอ้งเป็นอุปกรณ์ท่ีมีมำตรฐำนท่ีไดรั้บกำรรับรอง โดยโรงพยำบำลฯ จะ
ท ำกำรสั่งซ้ือผ่ำนบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง เพรำะจะท ำให้
ไดรั้บกำรประกนั หำกอุปกรณ์และเคร่ืองมือเหล่ำน้ีมีปัญหำช ำรุดหรือเสียหำย และบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรแกไ้ขซ่อมแซมไดท้นัที  
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ปัจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  

แมว้่ำกำรรักษำพยำบำลจะเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี แต่ผลกระทบทำงเศรษฐกิจส่งผลต่อก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภค 
ผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลเอกชนอำจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดกำรใชบ้ริกำรของโรงพยำบำลได ้เช่น ชะลอกำรเขำ้
รับกำรรักษำ หรือกำรเขำ้รับบริกำรทำงกำรแพทยส์ ำหรับโรคท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรรักษำเร่งด่วน หรือลด
ช่วงเวลำกำรพกัในโรงพยำบำลใหส้ั้นลง ลดกำรใชจ่้ำยค่ำบริกำรโดยเลือกเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลของรัฐ
หรือโรงพยำบำลเอกชนอ่ืนท่ีอำจมีค่ำใชจ่้ำยท่ีนอ้ยกว่ำ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ ไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
อย่ำงใกลชิ้ด เพ่ือวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้ง
เตรียมควำมพร้อมและก ำหนดมำตรกำรส ำหรับบริหำรควำมเส่ียงให้เหมำะสม อีกทั้งบริษทัฯ มีควำมสำมำรถใน
กำรรักษำโรคท่ีมีควำมซับซ้อนไดม้ำกกว่ำเม่ือเทียบกบัโรงพยำบำลอ่ืน ๆ ท่ีคิดค่ำรักษำพยำบำลใกลเ้คียงกนั และ
รำคำท่ีโรงพยำบำลเสนอนั้นเป็นรำคำท่ีประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเข้ำถึงบริกำร จึงเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยให้
โรงพยำบำลมีผูป่้วยเขำ้รับกำรรักษำอย่ำงสม ่ำเสมอ และช่วยลดผลกระทบท่ีโรงพยำบำลจะไดรั้บจำกกำรผนัผวน
ของเศรษฐกิจ 
 
2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

2.1. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้กบับริษทัฯ ในอนาคต 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกบัควบคุมดูแลโดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ หรือกำรก ำหนดนโยบำยใหม่ท่ีมีแนวโนม้วำ่จะมีควำมเขม้งวดมำกข้ึน 
และชดเชยควำมเสียหำยใหแ้ก่ผูเ้สียหำยในเวลำอนัรวดเร็วโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ควำมรับผิด อำจมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯและโรงพยำบำลเครือข่ำยของบริษทัฯได้
ด ำเนินกำร และปฏิบติัตำมมำตรฐำนของระบบคุณภำพต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัคือ มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำร
สุขภำพ HA (Hospital Accreditation) และ ISO 9001 : 2008 โดยกำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบติัตำมแนวทำง
ภำยใตร้ะบบ HA ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรดูแลคุณภำพกำรรักษำผูป่้วยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำกบัดูแล
ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงครอบคลุมควำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมเส่ียง
เก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยแ์ละรักษำพยำบำลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงักล่ำว อำจช่วยลดผลกระทบท่ี
อำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยเก่ียวกบัสุขภำพ และส่ิงแวดลอ้มได ้

2.2. ความเส่ียงในด้านการแข่งขัน 

ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสูง นอกจำกกำรแข่งขนักบัโรงพยำบำลเอกชนในระดบั
เดียวกนักบับริษทัฯ แลว้ ยงัตอ้งแข่งขนักบักำรขยำยกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลของรัฐ เช่น คลินิกพิเศษ
นอกเวลำ โรงพยำบำลเอกชนภำยใตก้ำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลรัฐ ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรดึงฐำนลูกคำ้ของ
บริษทัฯ 
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ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำรและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั บริษทัฯ ไดมี้กำรพฒันำ
บุคลำกรทำงกำรแพทยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้โรงพยำบำลสำมำรถรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซ้อนไดม้ำกกว่ำเม่ือ
เทียบกบัคู่แข่งท่ีเสนอรำคำกำรรักษำพยำบำลท่ีใกลเ้คียงกนั และบริษทัฯ ยงัมีแผนพฒันำศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย (Step 
Down Care) ส ำหรับผูป่้วยช่วงพกัฟ้ืนท่ีตอ้งคำ้งคืนนำนกว่ำ 2 คืน เพ่ือเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยใหผู้ป่้วยและบริษทัฯ 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรเสนอบริกำรรักษำพยำบำลนอกพ้ืนท่ีโรงพยำบำล  (Home Healthcare)  บริกำร
บำ้นพกัผูสู้งอำยุ (Senior Care and Living) อีกดว้ย และเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรกำรรักษำพยำบำลส ำหรับโรค
ท่ีมีควำมซบัซอ้นสูง บริษทัฯ มีแผนงำนขยำย Excellent Center ซ่ึงยงัมีควำมตอ้งกำรค่อนขำ้งมำกเม่ือเทียบกบั
บริกำรกำรรักษำท่ีมีกำรเสนอ นอกจำกน้ีบริษทัฯมีกำรรับจำ้งบริหำรสถำนรักษำโรงพยำบำลของภำครัฐเพ่ือ
เพ่ิมอตัรำก ำไรของบริษทัฯ เพรำะกำรรับจำ้งบริหำรสถำนพยำบำลบริษทัฯ ไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งลงทุนในเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ 

2.3. ความเส่ียงจากนโยบายการรักษาพยาบาลของภาครัฐบาล  

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ประมำณร้อยละ 70 ของรำยไดจ้ำกกำรรักษำพยำบำลรวม ซ่ึงหำก
ภำครัฐมีกำรส่งเสริมนโยบำยกำรรักษำพยำบำลอ่ืนเพ่ิมข้ึน เช่น กำรขยำยขอบเขตสิทธิของโครงกำรประกนั
สุขภำพถว้นหนำ้ อำจส่งผลใหมี้จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรท่ีเป็นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปลดลง บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมเส่ียง
ดังกล่ำว จึงได้มีกำรติดตำมกำรก ำหนดนโยบำยของภำครัฐอย่ำงสม ่ำเสมอ ซ่ึงก่อนท่ีทำงภำครัฐจะมีกำร
ประกำศใช้หรือประกำศเปล่ียนแปลงนโยบำยต่ำงๆ จะมีกำรขอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะมำยงั
ผูป้ระกอบกำรโรงพยำบำลต่ำง ๆ ผ่ำนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน และชมรมโรงพยำบำลเอกชนคู่สัญญำ
ประกนัสังคม เป็นตน้ ดงันั้น จึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
ภำครัฐท่ีอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อย่ำงมีนัยส ำคญั  และโรงพยำบำลมีกำรร่วม
โครงกำรภำครัฐในกำรรับผูป่้วยในกลุ่มขำ้รำชกำรท่ีมีกำรเฝ้ำติดตำมนโยบำยกำรเบิกจ่ำยของกรมบญัชีกลำง 
นอกจำกน้ี  บริษทัฯ ยงัมีแผนเพ่ิมรำยไดจ้ำกกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มผูช้  ำระเงินเอง และกลุ่มคู่สญัญำ 
โดยมุ่งเน้นในกำรพัฒนำศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำงเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นสูง ซ่ึงเป็นโรคท่ีประชำชนมีแนวโนม้เป็นมำกข้ึน ไดแ้ก่ ศูนย์
หัวใจ ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูกและขอ้ ศูนยส์มองและประสำทวิทยำ และผูป่้วยกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งกำรกำรรักษำ
ระดบัวิกฤตพยำบำล ซ่ึงบริษทัฯ มีบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมช ำนำญในกำรรักษำผูป่้วยกลุ่มน้ีจ ำนวนมำก 
และมีกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรรักษำพยำบำล และบุคลำกรอยูต่ลอดเวลำ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรใหบ้ริกำร และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัธุรกิจอีกทำงหน่ึง 

2.4. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  

กำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์จะตอ้งพ่ึงพำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีคุณภำพในสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ในปัจจุบนัสำมำรถผลิตไดใ้นจ ำนวนจ ำกดั นอกจำกน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ท ำใหเ้กิดควำมตอ้งกำรบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ และประสบกำรณ์เขำ้ร่วมงำนในองค์กร 
ซ่ึงบุคลำกรดงักล่ำวจะตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
อำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทยใ์นดำ้นต่ำง ๆ ในอนำคต ดงันั้น บริษทัฯ จึงได้
ร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมจดักำรศึกษำพยำบำลระดบัปริญญำตรีเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
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กำรใหก้ำรบริกำรท่ีมีคุณภำพเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรของบริษทัฯ อีกทำงหน่ึง  อยำ่งไรกต็ำม ในอดีตท่ีผำ่นมำ 
บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์เน่ืองจำกกำรท่ีบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำย
ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม รวมทั้งสร้ำงเสริมบรรยำกำศและสุขอนำมยัในกำรท ำงำนท่ีดี มีนโยบำย
ในกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรของบริษัทฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเสริมทักษะในกำรท ำงำนและ
พฒันำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองในดำ้นต่ำง ๆ อนัจะส่งผลให้บุคลำกรเกิดควำมผูกพนักบัองค์กร จำกนโยบำย
ดงักล่ำว บริษทัฯ เช่ือวำ่จะสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทยล์งได ้

2.5. ความเส่ียงจากการพึง่พาบุคลากรที่มคีวามช านาญเฉพาะด้าน  

ธุรกิจโรงพยำบำลเป็นธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมเช่ียวชำญในกำรรักษำโรคให้กบั
ผูป่้วย ซ่ึงในปัจจุบนับุคลำกรสำยกำรแพทยย์งัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร ดงันั้นในภำวะท่ีธุรกิจโรงพยำบำลมี
กำรแข่งขนัสูง อำจส่งผลใหธุ้รกิจของโรงพยำบำลฯ มีควำมเส่ียงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละกำร
จดัหำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น  

อย่ำงไรก็ตำม โรงพยำบำลฯ ก่อตั้งมำยำวนำนกว่ำ 40 ปี เป็นโรงพยำบำลฯ ท่ีมีเครือข่ำยมำกพร้อมทั้งมี
ภำพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับอยำ่งสูงในวงกำรสำธำรณสุข ประกอบกบัโรงพยำบำลฯ มีกลุ่มแพทยท่ี์
มีช่ือเสียงและไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำง ท ำใหโ้รงพยำบำลฯ เป็นท่ีเช่ือถือในกลุ่มแพทย ์ทั้งดำ้นวิชำกำร
และกลุ่มผูบ้ริหำร รวมถึงฐำนะควำมมัน่คงของบริษทัฯ สำมำรถใหค้วำมมัน่ใจกบับุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์จะ
เขำ้มำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยำบำลฯ และบริษทัฯ อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้กำรร่วมมือในกำรก่อตั้ งคณะ
แพทยศำสตร์กบัมหำวิทยำลยัสยำม จึงเป็นกำรง่ำยส ำหรับโรงพยำบำลฯ ในกำรสรรหำและพฒันำบุคลำกรทำง
กำรแพทย ์  

นอกจำกน้ี  โรงพยำบำลฯ ยงัมีนโยบำยท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบับุคลำกร และมีนโยบำยพฒันำ
คุณภำพบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง พร้อมกบัจดัใหมี้ระบบกำรเติบโตทำงสำยอำชีพ (Career Path System) รวมทั้งมี
กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือจูงใจให้บุคลำกรเหล่ำนั้นท ำงำนอยู่กบัโรงพยำบำลฯ ใน
ระยะยำว เช่น กำรให้รำงวลัแก่บุคลำกรท่ีท ำงำนกบัโรงพยำบำลฯ เป็นเวลำนำน กำรให้บุคลำกรแสดงควำม
คิดเห็นอยำ่งอิสระ และกำรใหค้วำมใส่ใจต่อสวสัดิกำรและสวสัดิภำพของบุคลำกร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัและ
ก ำลงัใจในกำรท ำงำนต่อไป  

2.6. ความเส่ียงในการต่อสัญญารับจ้างบริหารจดัการโรงพยาบาลเมืองพทัยา และโรงพยาบาลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัภูเกต็ สัญญาบริหารศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลบางพล ีและโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ซ่ึงอายุ
ของสัญญามรีะยะเวลาส้ัน 

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำลและบริหำรศูนยห์วัใจในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นสดัส่วน
เฉล่ียร้อยละ 12 ของรำยได้ทั้ งหมด ซ่ึงหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถต่อสัญญำได้ อำจส่งผลให้รำยได้ของ
โรงพยำบำลฯ ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำล 
โรงพยำบำลจึงมีควำมพร้อมในดำ้นกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ควำมสำมำรถในกำรประมำณกำรและ
บริหำรตน้ทุน มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำล อีกทั้งโรงพยำบำลยงัมี
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ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรศูนยก์ำรรักษำเฉพำะทำง เช่น ศูนยห์วัใจ ท ำใหย้งัไม่มีคู่แข่งท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
เพียงพอ  

 

2.7. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์  

เน่ืองจำกธุรกิจบริษทัฯ เป็นกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยจึ์งมีควำมเส่ียงท่ีจะถูกฟ้องร้องคดีเน่ืองจำกผูป่้วย
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่พอใจกำรรักษำของโรงพยำบำลฯ หรืออำจเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองจำกกำรรักษำ
ของแพทย์และผูเ้ช่ียวชำญของโรงพยำบำลฯ ทั้ งน้ีโรงพยำบำลฯ หรือแพทย์จะต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้กบัผู ้
ฟ้องร้อง ซ่ึงอำจกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและช่ือเสียงของโรงพยำบำลฯ ในอนำคตได ้ 

จำกควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษทัฯ จึงไดมี้กำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบอย่ำงสม ่ำเสมอ และ
ปฏิบติัตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด พฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลฯ อย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจน
กำรคัดเลือกและดึงดูดแพทย์และบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ  ประกอบบริษทัฯ ได้ท ำ
ประกนัภยัท่ีคุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรประกอบธุรกิจ และเกิดข้ึนภำยในสถำนท่ี
ประกอบกำรท่ีเอำประกนัภยั เพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยไดใ้นระดบัหน่ึง  
นอกจำกนั้นยงัมีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะประเมินผลกำรรักษำพยำบำล
และควำมพึงพอใจในกำรเข้ำมำรับกำรบริกำรและตรวจรักษำท่ีโรงพยำบำลฯ เพ่ือให้สำมำรถรับรู้ ถึง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและยงัเป็นแนวทำงป้องกันควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียก
ค่ำเสียหำยไดอี้กทำงหน่ึง 

2.8. ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล  

ตำมจรรยำบรรณในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์โรงพยำบำลฯ จะใหบ้ริกำรรักษำพยำบำลแก่ผูป่้วยก่อน
เรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลจำกผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขำ้มำรับบริกำร ดงันั้นจึงมีควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่สำมำรถเรียกเกบ็
ค่ำรักษำพยำบำลภำยหลงักำรใหบ้ริกำรไดค้รบถว้น 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยทำงฝ่ำยกำรเงินจะด ำเนินกำรแจง้ค่ำใช้จ่ำย
โดยประมำณใหผู้ป่้วยทรำบล่วงหนำ้พร้อมกบัตรวจสอบสิทธิวำ่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลใดไดบ้ำ้ง เพ่ือให้
ผู ้ป่วยรับทรำบกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนได้ล่วงหน้ำก่อนรับกำรรักษำ และในกรณีท่ีให้บริกำร
รักษำพยำบำลผูป่้วยแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนและกำรแจง้ค่ำรักษำพยำบำลตำมเวลำท่ีก ำหนดทุก 
ๆ 3 วนั เพ่ือให้ผูรั้บผิดชอบค่ำบริกำรไดท้รำบค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำทุกระยะตลอดช่วงกำรรักษำ นอกจำกน้ี 
ทำงฝ่ำยกำรเงินของบริษทัฯ ซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรบริหำรลูกหน้ี จะพิจำรณำถึงควำมเส่ียงรวมทั้งหำทำง
ออกท่ีเหมำะสมใหผู้ใ้ชบ้ริกำรกบับริษทัฯ และด ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยกฎหมำยในกรณีท่ีเกิดปัญหำกำรช ำระค่ำ
รักษำพยำบำล  

2.9. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ดว้ยควำมซบัซอ้นและควำมรุนแรงของโรคท่ีเพ่ิมมำกข้ึน กำรรักษำจึงจ ำเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ
ทำงกำรแพทยท่ี์ทนัสมยั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในคุณภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรใหบ้ริกำร
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ในกำรรักษำแก่ผูป่้วยของโรงพยำบำลฯสูงสุด จึงมีกำรลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พ่ือให้
ทนัสมยัอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม ดว้ยเทคโนโลยีทำงกำรแพทยใ์นปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทยมี์มูลค่ำท่ีสูง ดงันั้นอำจส่งผลกระทบต่อควำมคุม้ค่ำของกำรลงทุนได ้ 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีขั้นตอนกำรอนุมัติกำรลงทุนต่ำง ๆ โดยเร่ิมจำกศึกษำควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน โดย
คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึงเป็นคณะท ำงำนท่ีประกอบดว้ยผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญใน
หลำกหลำยสำขำด ำเนินงำนร่วมกนัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และจดัท ำงบประมำณ
กำรจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทยป์ระจ ำปี รวมถึงแนวทำงในกำรคดัเลือก และประเมินควำมคุม้ทุน ควำมคุม้ค่ำในกำร
จดัซ้ือ เพ่ือพิจำรณำก่อนใหท้ำงคณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำท ำกำรลงทุนตำมขั้นตอน 

2.10. ความเส่ียงจากโครงการขยายการลงทุน 

บริษทัฯ ไดว้ำงแผนกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจรักษำพยำบำลและธุรกิจ Healthcare Solution Provider 
ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในกำรลงทุนของบริษทัฯ โครงสร้ำงรำยได ้รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั จำกปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้อำทิเช่น ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทย กำรเปล่ียนแปลงทำง
กำรเมือง นโยบำยเก่ียวกบักำรให้บริกำรรักษำพยำบำลของภำครัฐ ภำวะกำรแข่งขนัของธุรกิจกำรให้บริกำร
รักษำพยำบำลในประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำน้ี  อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินตำมแผนงำน
กำรขยำยกำรลงทุนหรือผลส ำเร็จของโครงกำรลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้  เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียง บริษทัฯ ไดมี้
กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดข้องแต่ละโครงกำรอย่ำงถ่ีถว้น เป็นโครงกำรท่ีทำงโรงพยำบำลมีประสบกำรณ์ 
หรือสำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ีมีอยูไ่ปต่อยอดได ้ 

อีกทั้งกำรท่ีบริษทัฯ มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 40 ปี 
พร้อมดว้ยบุคลำกรท่ีมีช่ือเสียงในวงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขจ ำนวนมำก ดงันั้นปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ี  จะช่วย
ลดควำมเส่ียงในโครงกำรขยำยกำรลงทุนใหก้บับริษทัฯ 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 32 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัน้ี 

รายละเอียดสินทรัพยข์องบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 

1.  สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ 

หมายเหต:ุ  บริษทัมีท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานบางส่วนท่ียงัคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั 

                อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 11.3 ลา้นบาท มีภาระผกูพนัจากการทาํสญัญาเช่าการเงิน

   

รายละเอยีดของที่ดนิที่สําคัญของบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ทาํเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 34/1 ซอยอิสรภาพ 44           

ถนนอิสรภาพ  แขวงบา้นช่างหล่อ            

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

12 ไร่ 1 งาน 

70.7 ตร.ว. 

64.1 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตั้งโรงพยาบาล

ธนบุรี  

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 43/4  ถนนบรมราชชนนี  

เขตทววีฒันา  แขวงศาลาธรรมสพน์  

กรุงเทพมหานคร 

6 ไร่ 2 งาน 

22 ตร.ว. 

4.5 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตั้งโรงพยาบาล

ธนบุรี 2 

ไม่มี 

สินทรัพย์ 

มูลค่าทางบัญชี 

31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 1,000.0 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ท่ีดินท่ียงัไม่ใชด้าํเนินงาน 155.5 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหต ุ
อาคาร 1,816.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 204.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 277.4 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 44.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 22.4 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 72.8 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหต ุ

ยานพาหนะ 10.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและสินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้าง 

42.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 3,645.6   



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 33 

ทาํเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/83-90  ถนนบรมราช

ชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร 

3 ไร่ 1 งาน 

87 ตร.ว. 

28.1 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

หอพกัพนกังาน

โรงพยาบาลธนบุรี 2 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/2   ซอยบา้นช่างหล่อ   

ถนนอิสรภาพ   แขวงบา้นช่างหล่อ   

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 88 

ตร.ว. 

10.8 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

 

 

หอพกัพนกังาน  

(หอพกัพรรัชดา) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/3  ซอยบา้นช่างหล่อ  

ถนนอิสรภาพ  แขวงบา้นช่างหล่อ  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 42 

ตร.ว. 

8.2 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

หอพกัพนกังาน 

(หอพกัชวนชม) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 135/4   และ 135/9-11                

ซอยอิสรภาพ 44  แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 3.6 

ตร.ว. 

1.2 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

หอพกัพนกังานชาย

และหญิง (หอพกัสุด

ซอย) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 689/12  

ซอยอรุณอมัรินทร์ 29  แขวงบางเสาธง  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหนคร 

2 งาน 9.6 

ตร.ว. 

1.5 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

หอพกัพนกังาน 

(หอพกัเสมียนจ๋าย) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่โครงการเบลเลอววิ  

ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี  

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

4 ไร่ 1 งาน 

25.1 ตร.ว. 

37.9 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

หอพกัพนกังาน ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 

16 ตร.ว. 

11.6 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(อาคารจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลหนองเงาพราย  

อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

14ไร่ 3 งาน 

88 ตร.ว. 

3.0 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(โกดงัเก็บเอกสาร) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่จอมเทียน พทัยา จงัหวดัชลบุรี 87 ตร.ว. 5.1 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

บา้นพกัพนกังาน ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน ์

 อาํเภอทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 

50 ตร.ว. 

14.7 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 34 

ทาํเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน ์

 อาํเภอทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

3 งาน  

81 ตร.ว. 

15.9 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน ์

 อาํเภอทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 9.2 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาดเขตตล่ิงชนั  

กรุงเทพมหานคร 

3 งาน  

81 ตร.ว. 

10.0 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาด  

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

1 งาน  

32 ตร.ว. 

5.0 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(ถนน) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน ์

อาํเภอทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

3 งาน 82 

ตร.ว. 

40.6 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอก

นอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 ไร่ 2 งาน 

33 ตร.ว. 

117.1 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

(อาคารและท่ีจอดรถ 

7 ชั้น) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางเสาธง  

อาํเภอบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 71 

ตร.ว. 

41.0 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

อพาร์ทเมนต ์    

(P-House) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

48 ตร.ว. 5.1 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

อพาร์ทเมนต ์    

(P-House phase2) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

50.1 ตร.ว. 3.9 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน

โรงพยาบาล 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

30 ตร.ว. 8.4 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินใชใ้นการ

ก่อสร้างหอพกั 

ไม่มี 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 35 

ทาํเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้งช่างหล่อ  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  

19 ตร.ว. 5.1 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

หอพกัพนกังาน ไม่มี 

 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลคลองหน่ึง  

(คลองซอยท่ี 1 ฝ่ังตะวนัตก)  

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

20 ไร่ 548.0 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินใชใ้นการสร้าง

โรงพยาบาล 

ไม่มี 

รวมทีด่นิทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน  1,000.0    

ตั้งอยูท่ี่ กม. 210+200    

เขตเทศบาลเมืองมาบตาพดุ  

ตาํบลเนินพระ   จงัหวดัระยอง 

22 ไร่  3.5 

ตร.ว. 

22.1 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินเพ่ือพฒันา

โครงการในอนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ซอยสวนผกั 53 ถนนสวนผกั   

แขวงบางระมาด     เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร 

2 ไร่ 3 งาน 

95 ตร.ว. 

16.0 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินเพ่ือพฒันา

โครงการในอนาคต 

(บา้นและท่ีดิน

โครงการเบลเลอววิ) 

ดูหมายเหต ุ

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/17    ซอยสวนผกั 53   

ถนนสวนผกั  แขวงบางระมาด             

เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 106 

ตร.ว. 

3.8 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินเพ่ือพฒันา

โครงการในอนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางไทรใหญ่      

อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 

36 ไร่ 1 งาน 

16 ตร.ว. 

56.8 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินเพ่ือพฒันา

โครงการในอนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาด 

 เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

5 ไร่ 6 ตร.ว. 42.0 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินเพ่ือพฒันา

โครงการในอนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่โครงการสวน-เกษตรร่มพฤกษ ์

ถนนเพชรเกษม   ตาํบลวดัแกว้ อาํเภอ

บางแพ จงัหวดัราชบุรี 

 7 ไร่  33 

ตร.ว. 

14.8 บริษทัฯ เป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดินเพ่ือพฒันา

โครงการในอนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม   

จงัหวดัราชบุรี              

11 ไร่  81 

ตร.ว. 

    

รวมทีด่นิทีย่งัไม่ใช้ดาํเนินงาน  155.5    

หมายเหตุ: บริษทัฯ มีท่ีดินท่ียงัไม่ไดด้าํเนินงานบางส่วนท่ียงัคํ้ าประกนักบัสถาบนัการเงินให้แก่บริษทัย่อย อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนั 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 36 

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2551 บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจาํนวนทั้งส้ิน 1 แห่ง ทั้งน้ี สญัญา

เช่ามีอาย ุ25 ปี ครบกาํหนดสัญญาเช่าในปี 2576 และบริษทัตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมีอตัราค่าเช่าจาํนวนปีละ 

720,000 บาท และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ทาํเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

ท่ีตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางระมาด  

อาํเภอตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

5 ไร่ 1 งาน 

43 ตร.ว. 

12.2 สญัญาเช่า 

ท่ีดินเพ่ือทาํประโยชน ์

ท่ีตั้งโรงพยาบาล

ธนบุรี 2 

ไม่มี 

 

รายละเอยีดของที่ดนิที่บริษทัเป็นเจ้าของสิทธิการเช่า โดยการเข้าลงทุนในบริษทัย่อย 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่าบนพ้ืนท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของ

สภากาชาดไทยจาก บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั โดยการเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั ผ่านผูถื้อ

หุน้เดิม สิทธิดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่ามีระยะเวลา 19 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

• สิทธิการเช่าอาคารมีระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งและจ่ายชาํระค่าเช่าทุกปีตามอตัราและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ทาํเลทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 611 และ 613  

ถนนบาํรุงเมือง  แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

กรุงเทพมหานคร 

5 ไร่ 1 งาน 

33 ตร.ว. 

2,376.6 สญัญาเช่าท่ีดิน 

และอาคารเพ่ือทาํ

ประโยชน ์

เพ่ือพฒันาเป็น

โรงพยาบาล 

ไม่มี 

 

รายละเอยีดของอาคารที่สําคัญของบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอยีดของอาคารที่บริษทัฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

รายการ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

อาคารโรงพยาบาล อาคารจอดรถ 

หอพกัพนกังาน ฯลฯ 

1,399.0 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

(สาํนกังานใหญ่ โรงพยาบาลธนบุรี) 

ไม่มี 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 37 

รายการ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

การใช้เป็น 

หลกัประกนั 

การกู้ยืมเงนิ 

อาคารโรงพยาบาล  อาคารหอ้ง

ประชุม อาคารวศิวกรรม ฯลฯ 

417.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ   

(สาขาท่ี 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2) 

ไม่มี 

รวมอาคาร 1,816.3   

 
 

รายละเอยีดสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

i. บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั มหาชน และบริษทัย่อย  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน   291.1 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

กบัสถาบนัการเงิน 

อาคาร 10.7 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

กบัสถาบนัการเงิน 

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค 

47.2 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 53.8 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 9.9 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 0.4 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.0 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 0.1 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

งานระหวา่งติดตั้ง 6.5 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

ไม่มี 

รวม 422.7   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 38 

ii. บริษทั ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 8.8 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 46.1 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหต ุ

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 0.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.5 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 0.6 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหต ุ

รวม 56.3   

หมายเหตุ:  บริษทันาํเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยใ์หบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 ยานพาหนะของบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าการเงิน 

iii. บริษทั ทันตสยาม จํากดั  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 2.2 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 2.9 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.7 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ - บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 5.8   

iv. บริษทั พรีเมยีร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จาํกดั  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 531.1 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อาคาร 35.0 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 0.1 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 0.9 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

2.5 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 39 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.9 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 39.7 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 610.2   

รายละเอยีดการทําสัญญาระยะยาวที่สําคัญของ บริษทั พรีเมยีร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จาํกดั 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเพ่ือเช่าท่ีดิน โดยบริษทัตอ้งจ่ายชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน มูลค่า 5,625,000 บาท 

มีระยะเวลา 50 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดช้าํระค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,625,000 บาท และตอ้งจ่ายชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือปีละ 1,000,000 บาท 

ภายในระยะเวลา 3 ปี บริษทัตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมีอตัราค่าเช่าระหวา่งปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จาํนวน ปีละ 

2,400,000 บาท ระหวา่งปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จาํนวนปีละ 4,800,000 บาท ระหวา่งปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 20 จาํนวนปีละ 

4,944,000 บาท ระหวา่งปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จาํนวนปีละ 5,092,320 บาท ระหวา่งปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 40 จาํนวนปีละ 

5,295,960 บาท ระหวา่งปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 จาํนวนปีละ 5,508,000 บาท และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจะให้เช่าท่ีดิน โดยบริษทัตอ้งจ่ายชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน มูลค่า 4,000,000 

บาท โดยบริษทัไดจ่้ายชําระ 1,000,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และจะตอ้งจ่ายชําระอีกปีละ 

1,000,000 บาท ทุกวนัท่ี 1 เมษายนจนกว่าจะครบ คู่สัญญาตกลงจะทาํสัญญาเช่าท่ีดินอีกคร้ัง ส่วนอตัราค่าเช่า

จะตกลงราคาดว้ยการนาํเอาอตัราค่าเช่าเดิมท่ีเคยมีอยู่แลว้มาเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดค่าเช่า โดยในการทาํ

สญัญาเช่าและส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นตามสัญญาจะใหเ้ช่าท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะดาํเนินการภายใน 

60 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้ช่าเดิมไดส่้งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นตามสญัญาจะใหเ้ช่าท่ีดินแก่ผูใ้หเ้ช่าท่ีดินแลว้ 

v. บริษทั โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอก็ซ์เปอร์ตสี จาํกดั (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

0.2 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.7 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 0.3 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 1.2   

 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    
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vi. บริษทั  โรงพยาบาลอุตรดติถ์ธนบุรี จาํกดั (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 83.0 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 4.8 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 87.8   

 

vii. บริษทั  บํารุงเมืองพลาซ่า จํากัด (บริษทัย่อย)  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

อาคาร 0.5 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 0.5 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 3.7 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 4.7   

 
 

2. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายละเอยีดทรัพย์สิน พื้นทีใ่ช้

สอย 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์การถือ

ครอง 

ภาระผูกพนั 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลวงัเยน็  

อาํเภอบางแพ 

จงัหวดัราชบุรี 

1,550ไร่  

62 ตร.ว. 

344.4 บจ.ธนบุรีพฒันา

ท่ีดิน เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการบา้นพกั

ผูสู้งอายแุละ

โรงพยาบาล 

- 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบ่อผดุ  

อาํเภอเกาะสมุย  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

360 ไร่  

1 งาน  

29.0 ตร.ว. 

1,435.8 บจ. ราชธานีเรียลต้ี 

เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการ

บา้นพกัผูสู้งอาย ุ

- 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลตล่ิงงาม  

อาํเภอเกาะสมุย 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

21 ไร่  

0 งาน  

38.9 ตร.ว. 

31.5 บจ. ราชธานีเรียลต้ี 

เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการ

บา้นพกัผูสู้งอาย ุ

- 

ตั้งอยูท่ี่ 88/318, 88/320 ชั้นท่ี 3 

อาคารชุดวภิาวดีเซ็นเตอร์ 

คอนโดเทล ซอยวภิาวดีรังสิต 72 

แขวงบางเขน เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 

80 ตร.ม. 1.0 บจ. ราชธานีเรียลต้ี 

เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการใน

อนาคต 

- 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน พื้นทีใ่ช้

สอย 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ วตัถุประสงค์การถือ

ครอง 

ภาระผูกพนั 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลคลองแห 

อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

38 ตร.ว. 1.1 บมจ. โรงพยาบาล

ราษฎร์ยนิดี เป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น - 

รวม  1,813.8    

 
เดิมบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั มีท่ีดินท่ี ตาํบลบ่อผดุ เกาะสมุย อยูท่ั้งหมด 50 แปลง รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 420 ไร่ 3 

งาน 62.1 ตร.ว. มีราคาทุนเท่ากบั 1,330.43 ลา้นบาท  ราคาตามบญัชี ณ ปัจจุบนั ของท่ีดิน 48 แปลง เท่ากบั 1,435.79 ลา้น

บาท โดยท่ีดินท่ีมีขอ้พิพาททางกฎหมาย จาํนวน 125-0-46.1 ไร่ แบ่งเป็น 5 แปลง คือ 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 

มูลค่าตามบญัชี 

ณ  31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 

มูลค่าตามบญัชี 

ณ  31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 

สถานะ 

นส.3ก. 

4841 

52-2-83 - - - ถูกเพิกถอนตดัจาํหน่าย

แลว้ 

นส.3ก. 

4842 

7-3-50.1 - - - ถูกเพิกถอนตดัจาํหน่าย

แลว้ 

นส.3ก. 

5267 

7-3-18 4,670,496.23 1,511,012.00 1,511,012.00 ถูกเพิกถอนแลว้ 

นส.3ก. 

5266 

23-3-37 14,285,606.96 14,285,606.96 14,285,606.96 ยงัไม่มีคาํสัง่ศาลเพิก

ถอนสิทธิ 

นส.3ก. 

4843 

32-3-58 19,709,553.99 19,709,553.99 19,709,553.99 ยงัไม่มีคาํสัง่ศาลเพิก

ถอนสิทธิ 

หมายเหตุ: นส.3ก. 4842 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 31-3-63 ไร่ ถูกเพิกถอนสิทธิจาํนวน 7-3-50.1 ส่วนท่ียงัคงสิทธิมีเน้ือท่ี 24-0-12.9 

               : นส.3ก. 5266 และ นส.3ก. 4843 มีมูลค่าท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ี 19 กันยายน 2560 

เท่ากบั 95.37 ลา้นบาท และ 131.58 ลา้นบาท 
 

บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีความเห็นวา่ สาํหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 4843 และ นส.3ก. 5266 ปัจจุบนั

ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของกรมท่ีดิน โดยกรมท่ีดินตั้งคณะกรรมพิจารณาแต่ยงัไม่มีคาํสั่งเพิกถอน และ

เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้สรุปคดี บริษทัฯ จึงมิไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าหรือตดัจาํหน่ายใด ๆ อย่างไรก็ตาม ท่ีดินตาม 

น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ เลขท่ี 4843 ไม่ไดถื้อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของ บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั ในกรณีท่ีมีการเสียซ่ึง

สิทธิครอบครองในท่ีดินตาม น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ เลขท่ี 4843 จึงไม่มีผลในการประกอบธุรกิจของบริษทัราชธานี 

เรียลต้ี จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั   
 

สาํหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 5267 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งให้เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 

อธิบดีกรมท่ีดิน และกรมท่ีดิน ชดใชค้่าเสียหายให้กบับริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาน 1.5 ลา้นบาท 

เน่ืองจากจาํเลยทั้งสามออกนส.3ก.โดยปราศจากความระมดัระวงั ทาํให้บริษทัราชธานี เรียลต้ี จาํกดั ไดรั้บความเสียหาย 

โดยศาลตดัสินใหจ้าํเลยชาํระค่าเสียหายให้บริษทัราชธานี เรียลต้ี จาํกดั เป็นมูลค่า 1 ใน 3 ของมูลค่าท่ีดิน เน่ืองจากศาลมี
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ความเห็นวา่ การเพิกถอนนส.3ก. ไม่ไดมี้ผลในการเพิกถอนสิทธิครอบครอง ซ่ึงหมายความวา่บริษทัราชธานี เรียลต้ี จาํกดั

ยงัคงใชป้ระโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวได ้ปัจจุบนั คดีอยูใ่นระหวา่งการรอพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด บริษทัราชธานี 

เรียลต้ี จาํกดั ไดมี้การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าหรือตดัจาํหน่ายท่ีดินแปลงน้ี จาํนวน 3,159,484.23 บาท ซ่ึงท่ีดินน้ีไม่ไดถื้อเป็น

ทรัพยสิ์นหลกัของ บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั หรือบริษทัฯ จึงไม่มีผลในการประกอบธุรกิจของบริษทัราชธานี เรียลต้ี 

จาํกดั หรือบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  
 

ส่วนท่ีดินท่ีไม่มีคดีพิพาท จาํนวนทั้งหมด 295-3-16 ไร่ มีราคาทุนเท่ากบั 1,255.46 ลา้นบาท ราคาประเมิน ณ วนัท่ี 19 

มกราคม พ.ศ. 2560 เท่ากบั 2,308.9 ลา้นบาท ประเมินโดยบริษทั Agency for Real Estate Affairs โดยเป็นท่ีดินราบผืน

ติดกนั เช่ือมต่อกบัถนนและติดกบัทะเล มีสภาพเหมาะสมกบัการนาํมาพฒันาเป็นโครงการในอนาคต 
 

3. สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนทีสํ่าคัญ  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประกอบไปดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 76.8 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี 3.0 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บจก. ทนัตสยาม 0.6 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ 1.6 บริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

 82.0  

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ขอ้พิพำททำงกฎหมำย หนำ้ท่ี 43 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอำจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 
 
  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้มูลสาํคญัอ่ืน  หนา้ท่ี 44 

ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั :  บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107537002753 (เดิมเลขท่ี บมจ. 522) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

10700  โทรศพัท ์0-2487-2000 สายด่วน 1645 โทรสาร 0-2412-7343 

เวบ็ไซต ์  : www.thg.co.th   

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับจา้งบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาล  

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 849,080,000 หุน้  

 ทุนจดทะเบียน :  849,080,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 849,080,000 บาท จาํนวน 849,080,000 หุน้   

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า 

บริษัทย่อย 

(1)  บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107538000380 (เดิมเลขท่ี บมจ. 561) 

 วนัท่ีจดทะเบียน  : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 119 ถนนราษฎร์ยนิดี ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่  

   จงัหวดัสงขลา 90110   

   โทรศพัท ์0-7423-0708 โทรสาร 0-7420-0292 

 เวบ็ไซต ์  : www.rajyindee.com 

 ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

 จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 430,000,000 หุน้ 

   หุน้สามญัจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวน 388,271,118 หุน้  

   จดทะเบียนเพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 41,728,882 หุน้  

 ทุนจดทะเบียน : 430,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1บาท  

 ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 430,000,000 บาท จาํนวน 430,000,000 หุน้  

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

 (2) บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105559025720 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

  กรุงเทพมหานคร 10320  

  โทรศพัท ์0-2643-0921โทรสาร  0-2246-1795   

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 
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จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 12,000,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 90,000,000 บาท จาํนวน 12,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 7.50 บาท 
 

(3) บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557100490 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 65/211 อาคารชาํนาญเพญ็ชาติ บิสเนส เซนเตอร์ ชั้น 25  

  ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

  กรุงเทพมหานคร 10310  

  โทรศพัท ์0-2246-6127 โทรสาร  0-2246-1795   

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการและใหบ้ริการรักษาเฉพาะดา้นโรคหวัใจ 

โดยจดัตั้งหรือเป็นส่วนหน่ึงของศูนยห์วัใจโรงพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 10,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 100,000,000 บาท จาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท 
  

 (4) บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557165486 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/228 ซอยทวมิีตร 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 

   โทรศพัท ์0-2246-6124-5 โทรสาร  0-2246-6131 

เวบ็ไซต ์ : www.premierehomehealthcare.co.th 

 ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ กายภาพบาํบดั ศูนยฟ้ื์นฟสุูขภาพคนไข ้และ  

    ใหบ้ริการดา้นความสะอาด ฆ่าเช้ือและกาํจดัไรฝุ่ น  

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 130,000,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 1,300,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,150,000,000 บาท จาํนวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

   และ 100,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 8.50 บาท 
 

(5)  บริษทั ทนัตสยาม จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105556199387 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 5 อาคารฤทธ์ิรัตน ชั้น 5 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

  โทรศพัท ์0-2318-4248 โทรสาร  0-2318-4393 

เวบ็ไซต ์  : www.dental-siam.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองเวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้

ทางทนัตกรรม และธุรกิจร้านขายยา 
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จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 3,193,265 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 31,932,650 บาท  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 31,932,650 บาท จาํนวน 3,193,265 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้ 

หุน้ละ 10 บาท 
 

(6)  บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105544092116 (เดิมเลขท่ี กท03-0159-44) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 20 กนัยายน พ.ศ. 2544 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/160 ซอยทวมิีตร 5 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320  

  โทรศพัท ์0-2643-0921 โทรสาร 0-2246-1795 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดินบา้นพกัผูสู้งอาย ุ

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน  7,000,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 700,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 700,000,000  บาท จาํนวน 7,000,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 

(7)  บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105533007996 (เดิมเลขท่ี 798/2533) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 19 มกราคม พ.ศ. 2533 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 302/81-83 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศพัท ์0-2643-0921 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดิน และพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน  80,000,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 800,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 800,000,000 บาท จาํนวน 80,000,000หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 

 

(8)  บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105536114840 (เดิมเลขท่ี (1)2228/2536) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 333/2 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท ์0-2882-5176 โทรสาร  0-2882-5175 

เวบ็ไซต ์ : www.mse-th.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหค้าํปรึกษาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 180,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 18,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 18,000,000 บาท จาํนวน 180,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 

(9)  บริษทั  บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105545057829 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
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ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 611 โครงการโบเ๊บบ๊าํรุงเมือง  ถนนบาํรุงเมือง  แขวงคลองมหานคร เขต

ป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 

  โทรศพัท ์ 02-223-2299 โทรสาร 02-223-8822  

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจการคา้เชิงพาณิชย ์

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 48,927,068 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 1,223,176,700 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 25 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,223,176,700 บาท จาํนวน 48,927,068 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 25 บาท 
  

 บริษัทย่อยทางอ้อม 

(1)  บริษทั ราษฎรยนิดี จาํกดั (เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั)  

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0905558000581 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 69 ซอย 9 (ราษฎร์ยนิดี) ตาํบล หาดใหญ่ อาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

90110  โทรศพัท ์0-7423-0708 โทรสาร  0-7420-0292 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 50,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 5,000,000 บาท จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 

  บริษัทร่วม 

(1)  บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0345534000225 (เดิมเลขท่ี บอจ.อบ.111) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 46/4 ถนนบูรพาใน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดั

อุบลราชธานี 34000  โทรศพัท ์0-4526-0300 โทรสาร  0-4524-3654 

เวบ็ไซต ์ : www.ubonrak.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน  11,250,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 112,500,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 112,500,000 บาท จาํนวน 11,250,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 
 

(2)  บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000117 (เดิมเลขท่ี 0107574700110) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 151 หมู่ท่ี 7 ถนนตรีรัตน์ ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดั

จนัทบุรี 22000  โทรศพัท ์0-3934-4339 โทรสาร  0-3932-2995-6 

เวบ็ไซต ์ : www.sirivejhospital.com 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจดทะเบียน จาํนวน 370,909,375 หุน้ 

  หุน้สามญัจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 541,818,750 หุน้ 
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  จดทะเบียนลดทุน เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 จาํนวน 270,909,375 หุน้ 

  จดทะเบียนเพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 370,909,375 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 270,909,375 บาท จาํนวน  270,909,375 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษัทร่วมค้า 

(1)  Weihai Welly Hospital Company Limited 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 14 มกราคม พ.ศ. 2559 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : No. 312 Sichang Avenue, Weihai, Shandong Province, China 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล Welly Hospital 

การถือหุน้ : บริษทัฯ ถือหุน้เป็นสดัส่วนร้อยละ 58 

ทุนจดทะเบียน : RMB 250,000,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : RMB 250,000,000 

(2)  ARYU International Health Care Company Limited 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 4 เมษายน พ.ศ. 2560 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Plot No. 34D, Block No. 51F3,51D5,51D6 Kayaikkasan Road (Between 

Marlarnwe Street) Tamwe Township, Yangon 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล Ar Yu International Hospital        

  (อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงพยาบาล) 

การถือหุน้ : บริษทัฯ ถือหุน้เป็นสดัส่วนร้อยละ 10  

  (อยูร่ะหวา่งเพ่ิมการลงทุนเป็นร้อยละ 40) 

ทุนจดทะเบียน : USD 100,000,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : USD   1,624,700  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดด้าํเนินการเรียกชาํระค่าหุน้ร้อยละ 50 ของ

ทุนจดทะเบียน  ซ่ึงไดด้าํเนินการจดทะเบียนแลว้ร้อยละ 1.62 ส่วนท่ีเหลือ

ร้อยละ 48.38 อยูร่ะหวา่งการเรียกชาํระค่าหุ้น คาดวา่จะดาํเนินการเรียกชาํระ 

และจดทะเบียนใหแ้ลว้เสร็จในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  

ข้อมูลสําคญัอ่ืน ทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี – 
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2. บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์0-2009-9000 

  โทรสาร  0-2009-9992 

ผูส้อบบญัชี : นายสุดวณิ ปัญญาวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 3534 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120 

โทรศพัท ์0-2344-1000 

โทรสาร 0-2286-4440 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั  

อาคารอบัดุลราฮิมเพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500 

โทรศพัท ์0-2636-2000  

โทรสาร 0-2636-2111 

http://www.yellowpages.co.th/profile/18520570983001
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 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นล่าสุด ว ันท่ี 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 

849,080,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามญัทั้งส้ิน 849,080,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และมีทุนชาํระ

แลว้จาํนวน 849,080,000 ลา้นบาท  

2. ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี  31 มกราคม 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1. นางจารุวรรณ  วนาสิน/3 85,206,362  10.035 

2. WJ International Hospital Management Co., Ltd./1 /3 60,000,000  7.066 

3. นางณวรา  วนาสิน/3 49,872,663  5.874 

4. Global Health Investment Co., Ltd/2 /3 43,813,340  5.160 

5. นายแพทยอ์าํนวย อุนนะนนัทน ์ 43,510,970 5.124 

6. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค ์ 20,046,582  2.361 

7. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 15,144,600 1.784 

8. ดร.อาษา เมฆสวรรค ์ 9,161,755 1.079 

9. นายแพทยอ์าศิส อุนนะนนัทน์ 6,811,300  0.802 

10. นายแพทยบุ์ญ  วนาสิน/3 5,801,848 0.683 

รวมจาํนวนหุ้น  339,369,420 39.97 

หมายเหตุ:  1/ WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดย นายแพทยบ์ุญ วนาสิน ร้อยละ 30  และนางจารุวรรณ วนาสิน 

ร้อยละ 60 จดัตั้งท่ีฮ่องกง 

2/ Global Health Investment Co., Ltd บริษทัอยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมของครอบครัววนาสิน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ จดัตั้งท่ี 

ฮ่องกง 

3/ กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มนายแพทยบุ์ญ วนาสิน ประกอบดว้ย นายแพทยบ์ุญ  วนาสิน นางจารุวรรณ วนาสิน นางณวรา วนาสิน  

นางสาวนลิน วนาสิน (ถือหุ้น 10,837 หุ้น)  นายจอน วนาสิน (ถือหุ้น 20,837 หุ้น)  WJ International Hospital Management Co., Ltd. 

และ Global Health Investment Co., Ltd. 
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3. การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาต ิ

การกระจายการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งหมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย* จํานวนหุ้น % จํานวนราย* จํานวนหุ้น % จํานวนราย* จํานวนหุ้น % 

สญัชาติไทย 8,584 774,083,890 87.63 181 40,268,440 4.74 8,403 703,815,450 82.89 

สญัชาติต่างดา้ว 14 104,996,110 12.37 4 104,392,340 12.30 10 603,770 0.07 

รวม 8,598 849,080,000 100.00 185 144,660,780 17.04 8,413 704,419,220 82.96 

* ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูล โดยกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีหลายบญัชี และ/หรือมีท่ีอยูไ่ม่ซํ้ากนัจะนบัเป็นคนละราย 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง และ

ภายหลงัจากหกัเงินสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน ๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทาง

การเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวน 

และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ 

ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และ

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

โดยการจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้

แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในคราวต่อไป  

4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัย่อยจะพิจารณาเป็นคร้ัง

คราวไป 
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โครงสร้างการจัดการ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 14 คน ประกอบดว้ย 

1) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 10 คนโดยในจาํนวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 7 คน  

2) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ) จาํนวน 4 คน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้ งน้ี ประธาน

กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยส่งหนงัสือ

นัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และ

ตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม เวน้แต่กรณี

ท่ีประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในวาระท่ีพิจารณา ใหร้อง

ประธานกรรมการหรือกรรมการอิสระท่านอ่ืนเป็นประธานในท่ีประชุมในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการคร้ังแรก 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 

1. นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ พฤษภาคม 2520 เมษายน 2560 – เมษายน 2563 8/8 1/1 1/1 

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ ์  รองประธานกรรมการ กนัยายน 2558 เมษายน  2559 – เมษายน 2561 8/8 1/1 1/1 

3. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง พฤษภาคม 2536 เมษายน  2559 – เมษายน 2561 8/8 1/1 1/1 

4. รศ. นพ.  อาศิส อุนนะนนัทน ์ กรรมการ เมษายน 2558 เมษายน 2560 – เมษายน 2563 5/8 0/1 1/1 

5. นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการ มิถุนายน  2555 เมษายน 2560 – เมษายน 2563 6/8 1/1 1/1 

6. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ กนัยายน 2558 เมษายน  2559 – เมษายน 2562 7/8 0/1 0/1 

7. นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ กนัยายน 2558 เมษายน  2559 – เมษายน 2562 6/8 1/1 0/1 

8. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ/1 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2560 – เมษายน 2563 8/8 0/1 0/1 

9. นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2558 – เมษายน 2561 5/8 0/1 0/1 

10. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

เมษายน 2558 เมษายน 2560 – เมษายน 2563 8/8 1/1 1/1 

11. นายทิมโมต้ี อีเมน                        

      เลิศสมิติวนัท ์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมษายน 2559 เมษายน 2559 – เมษายน 2561 6/8 0/1 1/1 

12. นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน กรรมการอิสระ เมษายน 2559 เมษายน 2559 – เมษายน 2562 7/8 1/1 1/1 

13. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมษายน 2559 เมษายน 2559 – เมษายน 2561 7/8 1/1 1/1 

14. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ เมษายน 2559 เมษายน 2559 – เมษายน 2562 8/8 1/1 1/1 

15. รศ. นพ. วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เมษายน 2559 เมษายน 2559 – เมษายน 2562 7/8 1/1 0/1 

หมายเหตุ:  

1/ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตาํแหน่งมีผลวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561   เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 จึงมีมติแต่งตั้ง

ให้พญ. ลินดา ไกรวิทย ์เป็นกรรมการตรวจสอบ และให้นางกรรณิการ์ งามโสภี  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน
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หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) คณะกรรมการมีอาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวงัและความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงั เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น และมีหนา้ท่ีดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ี

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ และดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการห้ามจ่ายสินบน หรือการ

สนบัสนุนการทุจริตคอรัปชัน่  

2) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง  

3) ดาํเนินการให้บริษทัฯ นําระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมาใช ้รวมทั้งจดัให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจดัเก็บ

เอกสารท่ีทาํใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั 

4) จดัให้มีการทาํงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีให้มีความถูกตอ้ง เพ่ือแสดงฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานในรอบบญัชีท่ีผา่นมาใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตก่อนท่ีจะนําเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

5) พิจารณาอนุมติัและกาํหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมายระยะยาว แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ 

งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงควบคุมกาํกบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการ

ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

6) ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณ

ของบริษทัฯ  

7) พิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกาํกบัดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

8) กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัใหมี้และปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษทัฯ ตามหลกัธรรมาภิบาล ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้ง เปิดเผยใหรั้บทราบ กาํหนดใหป้ฏิบติัตามและติดตามใหมี้การปฏิบติัเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้

วา่บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

9) พิจารณากาํหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี มี

อาํนาจในการแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงตามนิยามของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ง 
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10) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

11) พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ได ้นอกจากน้ี ในกรณี

ท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัเหมาะสม เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 

12) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษทั พร้อมทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษทั 

13) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  และพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

14) พิจารณาอนุมติัธุรกรรมการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการต่าง ๆ 

ของบริษทัฯ ท่ีจาํเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เวน้แต่รายการดงักล่าว

จะต้องได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15) พิจารณาและ/หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของ

บริษทัฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเง่ือนไขท่ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้น) ให้สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํกบั

ควบคุม และป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

16) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํ

เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

17) ใหมี้การจดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน ของ

บริษทัฯ เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

18) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ

วิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

19) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในความ

เสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไปโดยแสดงขอ้ความท่ีเป็น

เท็จในสาระสําคัญหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญตามท่ีกําหนดในกฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจนไ์ดว้่าโดยตาํแหน่งหนา้ท่ีตน

ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

20) ห้ามมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใช้

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  ทั้งท่ีไดม้าจากการกระทาํตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็น

นัยสําคัญต่อบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 
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2. ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน ดงัน้ี 

1)  นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2)  นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส กรรมการบริหาร 

3)  รศ. นพ. อาศิส อุนนะนนัท ์ กรรมการบริหาร 

4)  ศ. นพ. สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ กรรมการบริหาร 

5)  นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการบริหาร 

6)  นพ.สุทธิชยั โชคกิจชยั กรรมการบริหาร 

7)  นางสาวทิพยว์รรณ รุจิโรจนพิ์พฒันา กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวสุวดี  พนัธ์ุพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

(1) กาํหนดและนาํเสนอนโยบาย  เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณ

ประจาํปีของบริษทัฯ การขยายกิจการ การกาํหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

รวมถึงกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ พร้อมใหค้าํปรึกษา แนะนาํ การบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยฯ  

(3) พิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพ่ือการลงทุน การจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือการ

เปิดบญัชี กูย้ืม จาํนาํ จาํนอง คํ้ าประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซ้ือขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

เพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยภายใตอ้าํนาจวงเงินท่ีไดก้าํหนดไว ้

(4) กาํหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้ง เร่ืองการคดัเลือก 

การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร หรือ

ผูบ้ริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ กรรมการผูอ้าํนวยการ หรือ

กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทัฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

(5) พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัทฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป  ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ ทั้ งน้ี ภายใต้

ขอ้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์รวมตลอดจนตารางกาํหนดอาํนาจอนุมติั (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

(6) มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  

(7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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สรุปอาํนาจอนุมตัทิี่สําคัญ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการ

บริหาร* 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

งบประมาณประจาํปี ไม่จาํกดัวงเงิน ใหค้วามเห็นชอบ ใหค้วามเห็นชอบ 

การลงทุน หรือการขยายธุรกิจใหม่ เกินกวา่ 100 ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

การซ้ือหรือจําหน่ายส่ิงของพัสดุ

นอกงบประมาณประจาํปี 

เกินกวา่ 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

การได้มา จาํหน่าย โอนสินทรัพย์

ถาวร 

เกินกวา่ 50 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

อาํนาจลงนามในเช็ค ไม่จาํกดัวงเงิน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ: *การอนุมติัรายการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี  ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

  

คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ผูบ้ริหารตามนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. ของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 5 คน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. Mr. Wong Chow Ket 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

2. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

3. นางสาวสุวดี พนัธ์ุพานิช รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 2 /2 

4. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 4 

5. นางสาวอญัชลี ชวลิตจารีธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน /1 

หมายเหตุ: 1/ นางสาวสุรวีย ์ชัยธาํรงค์กูล อดีตผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 เน่ืองจากมี

ภารกิจในการประกอบธุรกิจส่วนตวั ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งดังกล่าวได ้อย่างไรก็ตามนางสาว

อญัชลี ชวลิตจารีธรรมเคยดาํรงตาํแหน่งรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินก่อนนางสาวสุรวีย ์ชยัธาํรงคก์ูล 

                  2/ น พ . สุน ท ร ศรีท า อดีตผู ้อ ําน วยก ารฝ่ายป ฏิ บัติก าร 2 ล าออกจาก ตําแ ห น่ งเม่ือวัน ท่ี  18 กรก ฎาคม 2560
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3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งใหน้างสาวสุวดี พนัธ์ุพานิช ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่

วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 รับผิดชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1.  จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3.  ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4. จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ใหป้ระธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนั นับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้นจากกรรมการ

และผูบ้ริหาร 

5.  ปฏิบติัหนา้ท่ีขา้งตน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

1.1) กรรมการ 

ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้กรรมการ เป็นจาํนวนรวมทั้ งส้ิน 3,600,000 บาท  ตาม

รายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลการ

บริหารความ

เส่ียง 

1. นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ 270,000 - - - 

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ ์  รองประธานกรรมการ 230,000 - - - 

3. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส กรรมการ และกรรมการบริห าร

ความเส่ียง 

230,000 - -  

4. รศ. นพ. อาศิส อุนนะนนัท ์ กรรมการ 200,000 - - - 

5. นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการ 210,000 - - - 

6. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ 210,000 - - - 

7. นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ 200,000 - - - 

8. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

220,000 90,000 - - 
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รายช่ือ ตําแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลการ

บริหารความ

เส่ียง 

9. นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

190,000 70,000 20,000 - 

10. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

230,000 - 20,000 10,000 

11. นายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

210,000 - 10,000 - 

12. นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน กรรมการอิสระ 220,000 - - - 

13. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

220,000 90,000 - - 

14. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระ 230,000 - - - 

15. รศ. นพ. วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

210,000 - - 10,000 

 รวม 3,280,000 250,000 50,000 20,000 
 

1.2) ผู้บริหาร (ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสัให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ตามนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน  22,583,175.00 บาท   

 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

2.1) คณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2560 กรรมการบริษทั ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งส้ิน   132,996.00  บาท 

2.2)  ผู้บริหาร 

 ในปี 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งส้ิน  67,722.00  บาท  

 

5. บุคลากร  

1) จาํนวนบุคลากร 

สาํหรับปี 2558 - 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีจาํนวนบุคลากรทั้งหมดตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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บริษัท 

จํานวนพนักงาน จํานวนพนักงาน จํานวนพนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2560 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ช่ัวคราว 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,444 224 2,393 104 2,746 182 

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) 612 80 635 88 584 82 

บริษทั ทนัตสยาม จาํกดั 140 15 160 20 145 21 

บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั 24 - 16 - 70 5 

บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั 1 - 1 - 1 - 

บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จาํกดั 1 5 1 5 0 0 

บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จาํกดั 29 - 38 - 36 - 

บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั 40 4 49 3 68 13 

บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ธนบุรี จาํกดั - - - - - - 

บริษทั บาํรุงเมือง พลาซ่า จาํกดั N/A N/A N/A N/A 20 3 

รวม 3,291 328 3,293 220 3,670 306 

รวมท้ังหมด 3,619 3,513 3,976 

หมายเหตุ: จาํนวนพนกังาน ไม่รวมจาํนวนแพทย ์

2) ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั

เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบทุนกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงนิเดือน โบนัสและผลตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,352,650,572 1,479,961,482 1,566,280,686 

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) 216,217,020 248,024,441 231,772,991 

บริษทั ทนัตสยาม จาํกดั 49,581,945 57,273,478 56,694,686 

บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั 5,564,684 7,650,145 30,203,423 

บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั 21,040 126,240 126,240 

บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จาํกดั 473,335 420,027 20,673 

บริษทั โมดูลล่า ซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส จาํกดั 13,167,008 16,032,201 19,412,802 

บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั 8,708,628 21,044,457 28,975,483 

บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ธนบุรี จาํกดั - - - 

บริษทั บาํรุงเมือง พลาซ่า จาํกดั N/A N/A 1,271,391 

รวม 1,646,384,232 1,830,532,471 1,934,758,375 
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3) การเปลีย่นแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

4) ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

5) นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสําคญัและมี

คุณค่ายิ่งในการขบัเคล่ือนการดาํเนินธุรกิจ จึงไดก้าํหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรข้ึน สาํหรับใชเ้ป็น

กรอบและแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้

ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และให้

ผูป้ฏิบติังานมีความสุข โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ดา้นการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอตัรากาํลงัพล 

(1.1) วางแผน สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้โครงสร้างระบบงาน การจดักรอบอตัรากาํลงัพลและ

การบริหารอตัรากาํลงัพลใหเ้หมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานของ

ทุกหน่วยงานในบริษทัฯ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

(1.2) จดัทาํเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งดา้นการสรรหา การเล่ือนตาํแหน่ง การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การวางแผนการพฒันาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

(1.3) จดัทาํสายอาชีพและเสน้ทางความกา้วหนา้ของสายอาชีพ 

(1.4) จดัทาํระบบประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 

(1.5) จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงาน 

(2) ดา้นการพฒันาบุคลากร 

(2.1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ศกัยภาพ และทกัษะการทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ งส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมใหก้บับุคลากรตามตาํแหน่งงาน 

(2.2) จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรตามตาํแหน่งงาน 

(2.3) พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานใหก้บัผูป้ฏิบติังานทุก

ระดบัตามตาํแหน่งงานอยา่งต่อเน่ือง 

(2.4) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวฒันธรรมองค์กร ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ มีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ มีความสามคัคี อุทิศตนเพ่ือบริษทัฯ และส่วนรวม 

(2.5) พฒันางานดา้นการจดัการความรู้ เพ่ือสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
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(2.6) ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้การพฒันาการปฏิบติังาน

อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ในฐานะกรรมการของ

บริษทัจดทะเบียน เช่น หลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(Thai Institute of Directors Association ห รื อ  IOD) ห ลัก สู ต ร  Director Accreditation 

Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  หลักสูตร Advanced 

Audit Committee Program (AACP) และหลกัสูตร Company Secretary (CS) 

(3) ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

(3.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ช่วย

ลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนาํไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตดัสินใจใน

การปฏิบติังาน และใชบ้ริหารงานดา้นบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3.2) พฒันาระบบฐานขอ้มูลบุคลากร 

(3.3) ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารจดัการบุคลากร 

(3.4) เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศดา้นการบริหารจดัการบุคลากรใหผู้ป้ฏิบติังาน 

เพ่ือรองรับการใชง้านระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพฒันา

ระบบในอนาคต 

(4) ดา้นสวสัดิการและแรงงานสมัพนัธ์ 

(4.1) เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให้

ผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไวก้ับบริษทัฯ โดยการส่งเสริมความกา้วหน้าของ

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงาน ในทุกโอกาสสร้างช่องทางการส่ือสาร ให้ส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์

ตอบแทนพิเศษ จดัสวสัดิการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

ตามความจาํเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฏหมายกาํหนด และสนับสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั 

(4.2) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

(4.3) ปรับปรุงสภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

(4.4) ยกยอ่งพนกังานท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และทาํคุณประโยชนใ์หบ้ริษทัฯ 

(4.5) ปรับปรุงระบบสวสัดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

(4.6) ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(4.7) ส่งเสริมงานดา้นแรงงานสมัพนัธ์ 
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(5) การคดัสรรบุคลากร 

(5.1) คดัเลือกบุคลากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ีตรงกบัสายงาน เขา้มาร่วมงาน 

(5.2) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ เช่น วิทยาลยั มหาวิทยาลยั เพ่ือคดัเลือกนกัศึกษาท่ีใกล้

จะจบ 

(5.3) บริษทัฯ จะบรรจุพนกังาน ตามความจาํเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนกังานท่ีจะ

ไดรั้บการบรรจุตอ้งมีความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานและมีคุณสมบติัตามระเบียบ

ของบริษทัฯ 

(5.4) กรณีท่ีมีตาํแหน่งงานว่าง บริษทัฯ จะให้โอกาสและพิจารณาคดัเลือกพนักงานภายใน

บริษทัฯ ให้ดาํรงตาํแหน่งท่ีว่างนั้นเสียก่อน โดยจะพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 

เช่น คะแนนประเมินผลการปฏิบติังาน ผลคะแนนการสอบจากการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํการทดสอบความรู้ หรือการให้ทดลองงานในตาํแหน่งงานท่ีว่าง หากไม่

สามารถสรรหาพนกังานจากภายในบริษทัฯ ไดแ้ลว้ จึงจะดาํเนินการสรรหาและจา้งบุคคล

จากภายนอกบริษทัฯ แทน 

(6) การรักษาบุคลากร 

(6.1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตัวช้ีว ัดผลการ

ปฏิบติังาน (KPIs) มาเป็นปัจจยัหลกัในการประเมิน 

(6.2) จดัทาํแผนพฒันารายบุคคลในแต่ละระดบั ภายใตน้โยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่งงาน 

เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

(6.3) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในงานบริหารบุคคล และมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือลดขั้นตอนงาน ปริมาณงาน และเอกสาร 

(6.4) กาํหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัแต่ละตาํแหน่งงาน โดยคาํนึงถึงหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะค่าครองชีพ อตัราค่าจา้ง

แรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขนัใกลเ้คียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีลกัษณะธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(6.5) จดัทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน หรือระหว่างพนกังานดว้ยกนัเอง เพ่ือ

สร้างความสามคัคี 

(6.6) รับฟังความคิดเห็นและขอ้เดือดร้อนของพนกังานท่ีบริษทัฯ ไดรั้บทราบและจะพิจารณา

ความคิดเห็นและขอ้ร้องทุกขข์องพนกังานโดยเร่งด่วน 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 

1. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิผูถื้อหุ้นและความรับผดิชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นและผู ้

มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การ

เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการปฏิบติั

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น นอกจากบริษทัฯ 

จะตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้าํหนดเป็นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน

แลว้ บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดดงัน้ี 

1) สิทธิของผูถื้อหุ้น 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 

หมวดที ่1: สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นอนัดบัแรก โดยดาํเนินการให้มัน่ใจได้

ว่า ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น (1) สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิใน

การมีส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ (3) สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

หรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด (4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล 

การเพ่ิมทุนและออกหุ้นใหม่ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคาํถามต่อคณะกรรมการบริษทั

เก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษทัและเร่ืองอ่ืนใดท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัส่งเสริมและกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น 

(ก) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือ

โอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจการอย่างเพียงพอ 

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การ

จดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และ

การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

(ข) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิ

ในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชุมล่วงหน้าก่อน

การประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุม เป็นตน้ 
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(ค) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการงดเวน้การกระทาํใด ๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจาํกดัสิทธิ หรือการ

ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ 

และการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมอยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระ

การประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

(ง) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ขอ้มูล

สาํคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นตน้ 

(2)  การเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

(ก) บริษทัฯ มีนโยบายให้ขอ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้มูล

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ

และทนัเวลาสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมีขอ้มูล

เหมือนกบัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารท่ีบริษทัฯ จดัส่งให้ผูถื้อหุ้น 

(ข) หลงัการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะรวบรวมเน้ือหาการประชุมซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียด

วาระการประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถื้อหุ้น จดัทาํเป็น 

“รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น” เผยแพร่ข้ึนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("สํานักงาน 

ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(ค) คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นและไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหน้า และบริษทัฯ จะไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมี

ข้อมูลสําคัญเพ่ิมเติมระหว่างการประชุมผู ้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

(ง) บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

(3)  การดาํเนินการประชุม 

(ก) บริษทัฯ มีนโยบายอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุ้นและจะละเวน้การกระทาํใด  ๆท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น 

(ข) บริษทัฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนังสือเชิญ

ประชุมและในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และขั้นตอน

การออกเสียงลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้การบนัทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละ

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 

(ค) บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษทัจะสอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจดัให้มี

การบนัทึกขอ้ซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และแสดงความ

คิดเห็นของผูถื้อหุ้น รวมทั้งคาํช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารลงในรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
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(ง) คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และเคารพสิทธิของผู ้

ถือหุ้น จึงสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

 

หมวดที ่2: การปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายรวมถึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นต่างชาติ และผู ้

ถือหุ้นรายยอ่ยอยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และผูบ้ริหารท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั

ฯ จะไม่นาํเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีไม่จาํเป็นต่อท่ีประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมท่ีผูถื้อ

หุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

(ข) อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการของ

บริษทัฯ โดยส่งประวติัและหนังสือยินยอมของบุคคลดงักล่าวไปยงัประธานกรรมการบริษทั ภายใต้

หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขั้นตอนท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

(ค) สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2550 ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถ กาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และ

แบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะสาํหรับ custodian) ให้แก่ผูถื้อหุ้น 

(ง) อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ

ในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉนัทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเขา้ประชุมและลงคะแนน

เสียงแทนผูถื้อหุ้น เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง

เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นได ้

(จ) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรับวาระการประชุมท่ีสาํคญั เช่น รายการระหว่าง

กนัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญั 

(ฉ) มีนโยบายสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

(ช) ไม่ให้สารสนเทศท่ียงัไม่เปิดเผยกบัผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษหรือแตกต่างจากผูถื้อหุ้นอ่ืนของ

บริษทัฯ และมีความเท่าเทียมกนัในขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ  

(ซ) มีนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบและไดเ้ผยแพร่ให้พนักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ

บริษทัทราบ 

(ฌ) มีช่องทางสาํหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือกรรมการก่อนการประชุมสามญัประจาํปี  

(ญ) ในกรณีท่ีมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและความสัมพนัธ์ของ

บุคคล  ท่ีเก่ียวโยง นโยบายการกาํหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

เก่ียวกบัรายการดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจน 

(ฎ) เปิดเผยว่า รายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 

(Fair and at arms’ length) 
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หมวดที ่3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม คือ ผูถื้อหุ้น

หรือนกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี สาธารณะ ชุมชนและสงัคมโดยรวม ตลอดจนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  พนกังาน 

บริษทัฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลไดภ้ายใต้

หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด และมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสําคญั และเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนกรณีพนักงาน

ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตูรั้บความคิดเห็น หรือผา่นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีรับ

เร่ือง เป็นตน้ บริษทัฯ มีหน้าท่ีดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อ

การทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล บริษทัฯ จะมีการตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนกังานให้

อยู่ในมาตรฐานของธุรกิจ และยงัถือเป็นนโยบายของบริษทัฯ ในการพฒันาความรู้ของพนกังานท่ีจาํเป็นสําหรับ

การประกอบและดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2)  ลูกคา้ 

บริษทัฯ มีหน้าท่ีในการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต

ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ของบริษทัฯ ดว้ยการรับผดิชอบ เอา

ใจใส่ และให้ความสาํคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก โดยให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุก

คนปฏิบติัตามมาตรการตามนโยบายน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ยึดมัน่ในการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละให้บริการท่ีดี 

มีคุณภาพ และไม่หยุดการพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ

ดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจริยธรรมและส่งเสริมให้ลูกคา้มีสุขภาพท่ีดี  

(3)  เจา้หน้ี 

บริษทัฯ มีหน้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือถือและ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสาํคญัต่อเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไว้

กบัเจา้หน้ีอยา่งดีท่ีสุด 

 (4)  คู่คา้ 

บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเท่าเทียมกนั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า การประกอบธุรกิจ

ของบริษทัฯ เหมาะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย มีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และเป็นคู่คา้ในระยะยาว

กบับริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเลือกทาํธุรกิจกบัคู่คา้จากเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น เง่ือนไขดา้นราคา คุณภาพ การควบคุม

และป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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(5)  ผูถื้อหุ้น หรือผูล้งทุน 

บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั และจดัให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งและ

ส่งผลต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็น

สาํคญั และรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น ในการประกอบธุรกิจดว้ยความยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม 

(6)  สงัคมและชุมชน 

บริษทัฯ และพนักงานจะยึดมัน่ปฏิบติัตนในการดาํเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและ

ชุมชน และมีหน้าท่ีประพฤติปฏิบติัต่อชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และ

สนบัสนุนพฒันาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อย่างเป็นธรรม

และมีความเท่าเทียมกนั  

 (7)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดก้าํหนดไว ้และบริษทัฯ จะสนบัสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ จะยึดมัน่ในการให้บริการ

และจาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย 

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาํผดิ (Whistle Blower) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย การกระทาํทุจริต รวมถึงการกระทาํผดิกฎหมาย นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีขอ้สงสยัใน

รายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ โดยอีเมลถึ์งผูบ้ริหารระดบัสูงโดยตรงท่ี bod@thg.co.th 

หรือผา่นสาํนกังานเลขานุการบริษทั  

เบอร์โทรศพัท ์ 02-159-0336 

 เบอร์โทรสาร 02-159-0336 

E-mail Address: BOD@thg.co.th, OCS@thg.co.th 

ท่ีอยู ่34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสโดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของผู ้

แจง้เบาะแสเป็นความลบั โดยในเบ้ืองตน้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวม กลัน่กรองขอ้มูล พิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง พร้อมสรุป

เร่ืองดงักล่าวนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา หากพบวา่เป็นขอ้มูลท่ีกระทบต่อบริษทัฯ จะตอ้งนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป  

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล หรือแจง้เบาะแสผูก้ระทาํผิด โดยจะ

เก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ดงักล่าว มีหน้าท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้าม

เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 
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หมวดที ่4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง

การเงิน และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี

โอกาสไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสามารถดูขอ้มูลดงักล่าวไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thg.co.th  

บริษทัฯ มีนโยบายในการป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือพิจารณา

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ จะดาํเนินการให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี ไม่ประกอบ

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนั ซ่ึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ลดลง หรือมีการทาํรายการระหว่างกนั

โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในลักษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่เขา้ไปถือหุ้นบริษทัท่ีมี

วตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานคล้ายคลึงกับบริษทัฯ จะต้องรายงานต่อบริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ หรือไม่ หากกรรมการประกอบกิจการ

อนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็น

หุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี

สภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น 

จะตอ้งแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบติังานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัทาํรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

หมวดที ่5: ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยมีนโยบายสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ 

(ก) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนดจาํนวนกรรมการของบริษทัฯ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง    คราวละ 3 ปี 

ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้

(ข) กรรมการบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(ค) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน กรรมการอิสระของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนด ซ่ึงมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบติัท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและตลาด

หลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 
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(ง) บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และเจ้าหน้าท่ีบริหารไวอ้ย่าง

ชดัเจนโดยกาํหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพ่ือเป็นการ

แบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ และหน้าท่ีในการบริหารการปฏิบติังาน

บริษทัฯ  

(จ) บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลการเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืน การเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการในห้าง

หุ้นส่วนสามญัอ่ืน หรือการเป็นหุ้นส่วนจาํพวกจาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดัความรับผดิอ่ืน ให้

บริษทัฯ ทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

(2)  คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุด

ย่อยเพ่ือทําหน้าท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับ

คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มี

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ภายหลงัจากบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประเมินผล

การปฏิบติังานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจําทุกปี เพ่ือ

ประเมินผลงานในปีท่ีผา่นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานของคณะกรรมการในปี

ต่อ ๆ ไป 

(4)  การจดัทาํรายงานประจาํปี 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี การจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นการจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทาํ 

รวมทั้งกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ

บริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ห้

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกลัน่กรองและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เฉพาะเร่ือง ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ ว ันท่ี 1 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ มีทั้งหมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

จาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ  

3. พญ. ลินดา  ไกรวิทย ์ กรรมการตรวจสอบ  

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้งพิจารณารายการ

ระหว่างกนั โดยมี นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นกประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํ

หนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

โดยมี นางหทยัชนก ปางนอ้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและพิจารณาแกไ้ขในประเดน็ท่ีเห็นวา่จาํเป็น

และเหมาะสม 

(2) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดร้วมถึง

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัทาํ

รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 

(3) ประเมินความเหมาะสม ของหลกัการบญัชี พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัการ

บญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 

(4) สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจาํเป็นและสาํคญัพร้อมเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุม

ภายในต่อคณะกรรมการบริษทั  

(5) พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง และประเมินผลการปฏิบติังานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรวมถึง

พิจารณา ผลตอบแทน อตัรากาํลงัคน และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนแผนการตรวจสอบประจาํปี 

(6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่าย

บริหารท่ีมีต่อประเด็นการตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว ้รวมทั้งติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่า ฝ่าย

บริหารไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

(7) สามารถเขา้พบผูบ้ริหาร ติดต่อพนกังานและเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 

(8) สอบทานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งสอบทาน

ให้บริษทัย่อยของบริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุน 

(9) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
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เขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส ผลการ

ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และหารือเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคท่ีอาจพบจากการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 

(10) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  รวมถึงพิจารณาขอ้กาํหนด 

และการเลิกการทาํรายการท่ีแตกต่างไปจากขอ้กาํหนดเร่ืองการเลิกการทาํรายการท่ีไดพิ้จารณาก่อนการเขา้ทาํ

รายการในสาระสําคญั และพิจารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของบริษทัฯ และบริษทัย่อยให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุน ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

(11) จดัทาํรายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ รายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

(12) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(13) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่ าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1.        รศ. นพ. วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

2.        นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.        นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

4.        พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

โดยมีนางหทยัชนก ปางนอ้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) กาํหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(2) รับทราบและให้ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบั  บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย 

(3) กาํหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงระดบับริษทัฯ และบริษทัย่อย และจดัให้มีการรายงานการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

(4) พิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีสาํคญัของการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ความเส่ียงดา้นการลงทุน ดา้น

การประกอบธุรกิจ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 

ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีบริหารความเส่ียงดงักล่าวให้อยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได ้โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั 

และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหาร ความเส่ียง 
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(5) กาํหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงและสอบทานแผนจดัการความเส่ียง รวมทั้ง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวม และติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง 

รวมถึงผลการจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(6) กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสาํเร็จ โดยมุ่งเน้นการคาํนึงถึงความเส่ียงใน

แต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการ

ดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองให้เหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(7) รับทราบถึงความเส่ียงท่ีสําคญัๆ และรายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดาํเนินงานเพ่ือลดความ

เส่ียงเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญัซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว

ท่ีสุด 

(8) พิจารณาวา่ฝ่ายจดัการไดต้อบสนองต่อความเส่ียงอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

(9) ผลกัดนัให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(10) ผลกัดนัให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนกัถึงความเส่ียงและการควบคุม

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

(11) ปฏิบติัตามหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 

3 คน ดงัน้ี 

1.        นายวีระชยั ศรีขจร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2.        พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

3.        นายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

โดยมี ศ. นพ. สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัให้ดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

(2) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นรูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ของ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษทัฯ ให้เหมาะสมกบั

หน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และสภาวะตลาด เพ่ือขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษทั และขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

(3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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(4) กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพ่ือจูงใจและรักษาคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ในดา้นต่าง ๆ 

(6) กาํหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณา

ปรับผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้

ความสาํคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

(7) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและ

เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยตอ้งมี

รายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ดว้ย 

(8) ปฏิบติัตามหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบ

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

หุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ

ผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษทั 

คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ 

ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

(2) กรรมการตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ.บริษทัมหาชน") พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์") รวมถึง

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้ถือหุ้นตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศ

กาํหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบ

ขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษทัฯ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
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แข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน เวน้แต่

จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัอ่ืนได้ แต่การเป็นกรรมการบริษทัดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

กาํหนดไว ้

(4) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัฯ ทาํข้ึนไม่ว่า

โดยตรง หรือโดยออ้ม หรือถือหุ้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ 

กรรมการอิสระต้องไม่ทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถื้อหุ้นท่ีมีอํานาจ

ควบคุม เป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีจะทาํให้มีขอ้จาํกดัในการแสดง

ความเห็นท่ีเป็นอิสระและตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดไว ้คือ:     

(1) ถือหุ้นไม่เ กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมี สิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่   

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยให้นบัรวมหุ้นท่ี

ถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว

ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของผูข้ออนุญาต หรือบริษทัยอ่ย  

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง

อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระ

หน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 
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ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ี

ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถ

แสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบับริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับ

กิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติ ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("สํานักงาน ก.ล.ต.") กาํหนด    

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1) - 9) แลว้ กรรมการ

อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทั  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

1) พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในดา้นความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีองคป์ระกอบตามหลกัเกณฑ ์และคุณสมบติัท่ีบริษทัฯ พ.ร.บ. 
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยสอดคลอ้งกบัทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีความหลากหลายตาม Board Skill Matrix ท่ีจดัทาํไว ้ 

2) ตรวจสอบวา่ผูท้รงคุณวฒิุนั้นสามารถอุทิศเวลาให้กบับริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

3) ดาํเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์เพ่ือให้มัน่ใจว่า บุคคลดงักล่าวยินดีจะมารับ

ตาํแหน่งกรรมการ หากไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

4) จดัทาํรายช่ือ ประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน รูปถ่ายบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์ พร้อม

เหตุผลในการคดัเลือก เพ่ือเตรียมนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 

พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

2) การสรรหาผูบ้ริหารตามคาํนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

1.  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียง

พอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 

2.  ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ

ของบริษทัฯ รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้

บริหารจดัการกิจการท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

3.  ผูบ้ริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัฯ ทาํข้ึนไม่ว่า

โดยตรง หรือโดยออ้ม หรือถือหุ้น เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารตามคาํนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีทกัษะ ประสบการณ์ 

และมีความเขา้ใจในธุรกิจท่ีตรงความตอ้งการ พร้อมดาํเนินการทาบทามบุคคลดงักล่าว เพ่ือให้มัน่ใจว่ายินดี

จะมารับตาํแหน่งผูบ้ริหาร หากไดรั้บการแต่งตั้งจากผูมี้อาํนาจ โดย 

1) กรณีแต่งตั้งตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งนาํเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนพิจารณาคดัเลือก ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

2) กรณีแต่งตั้งผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ให้เสนอให้คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

4. นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวรวมถึงการ

ควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกจิการทีไ่ปลงทุน 

บริษทัฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันั้น 

การตดัสินใจของบริษทัฯ ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นอกจากบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ภาคส่วนท่ีจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดงักล่าวแล้ว การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. กเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีบริษทัฯ ให้ความสาํคญั ดว้ยตระหนกัวา่เป็นการควบคุมและกลไกท่ีจะ
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นาํไปสู่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยบริษทัฯ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงาน ตลอดจนกาํหนดทิศทางการ

บริหารงานในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนนั้นไดอ้ย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทัฯ อีกทั้ง สามารถ

ติดตามการบริหารงานของกิจการดงักล่าวเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ได ้มาตรการในการกาํกบั

ดูแลกิจการดงักล่าวน้ีจะเพ่ิมมูลค่าและความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ว่าธุรกิจท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนนั้นจะ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และนโยบายการบริหารงานใน

บริษทัดงักล่าวฉบบัน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ีทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

รวมทั้งแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รายละเอียดมีดงัน้ี 

นโยบายในการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึง

บริษทัฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได ้และเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร

ของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาสดัส่วนการลงทุน กาํไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และสถานะ

ทางการเงินของบริษทัฯ ก่อนการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดงักล่าวนั้น 

จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจตามตารางกาํหนดอาํนาจอนุมติั และบริษทัฯ จะแต่งตั้ง ตวัแทนของ

บริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติั และประสบการณ์ เพ่ือเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษทันั้น ๆ เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั 

และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมดงักล่าว 

นโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1) บริษทัฯ กาํหนดแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

ย่อยและบริษทัร่วม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม อีกทั้งเพ่ือเป็นการ

ปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และของผูถื้อหุ้นอ่ืนโดยรวม  

2) บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพ่ือสามารถควบคุมดูแลการ

จดัการ และรับผดิชอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั

ฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์

ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

(2)  กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

3) กรรมการบริษทั จะติดตามฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ให้เป็นไป

ตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง และติดตามให้บริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลรายการเก่ียวโยง และ

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต่์อบริษทัฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4) กรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้บริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพ่ือป้องกนัการ

ทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ สามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทั

ย่อยในการติดตามดูแลผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินการทาํรายการระหว่างบริษทัย่อยกบักรรมการ 
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และผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทัย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจดั

ให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้ทีมงานผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัทาํไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

5) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตอ้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอาจคาดหมายไดว้่าจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใด (Conflict of Interest) กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ต่อคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือผู ้

ท่ีคณะกรรมการของบริษทัย่อยมอบหมายภายในกาํหนดเวลาท่ีบริษทัย่อยกาํหนด โดยคณะกรรมการของ

บริษทัย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษทัฯ ทราบภายในกาํหนดเวลาท่ีบริษัทฯ 

กาํหนด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติ  ใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้ นจะคํานึงถึง

ประโยชน์โดยรวมของบริษทัยอ่ยและของบริษทัฯ เป็นสาํคญั กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตอ้งไม่มี

ส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มีหนา้ท่ี

แจง้ให้คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการทาํธุรกรรมกบับริษทัย่อยในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ ทราบ  

อน่ึง การกระทาํดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย

ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษทัยอ่ยไดรั้บความเสียหาย 

ให้สนันิษฐานวา่เป็นการกระทาํท่ีขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก) การทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยมิได้

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

หรือ 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษทัย่อยในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน

หลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  

7) บริษทัย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการ

รายอ่ืน ๆ ต่อบริษทัฯ ผา่นรายงานผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส บริษทัฯ มีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจง 

หรือนาํส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

8) กรณีท่ีบริษทัฯ ตรวจพบประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัใด ๆ อาจแจง้ให้บริษทัย่อยช้ีแจง และ/หรือ นาํส่งเอกสารเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของบริษทัฯ ได ้

9) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อยจะกระทาํธุรกรรมกบับริษทัย่อยไดต่้อเม่ือ

ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ  บริษทัฯ ตามแต่

ขนาดรายการท่ีคาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการทาํ

ธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษทัฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 
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นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีนาํส่งผลการดาํเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวของบริษทัย่อย

และบริษทัร่วมให้กบับริษทัฯ พร้อมยินยอมให้บริษทัฯ ใช้ขอ้มูลดงักล่าวนั้น เพ่ือประกอบการจดัทาํงบ

การเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ประจาํไตรมาสหรือประจาํปีนั้นแลว้แต่กรณี  

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดทาํงบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ

ดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผน

เพ่ือรายงานต่อบริษทัฯ 

3. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษทัฯ เม่ือตรวจพบ 

หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัฯ ให้ดาํเนินการตรวจสอบและรายงาน 

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทัฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และให้

ความสาํคญักบัการดูแลการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล

ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจว่านกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศท่ีเช่ือถือ

ไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทนัท่วงที บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ   

(1) คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลนโยบายฉบบัน้ี 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตาม หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพย์

บริษทัท่ีกาํหนดไว ้

(2) เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใน

การปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี ตลอดจนมีหนา้ท่ีในการส่ือสาร ให้ความรู้ความเขา้ใจ และช้ีแจงตอบขอ้

ซกัถามและตีความในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้ทราบไวเ้ป็น

การล่วงหนา้ เพ่ือช่วยให้บุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

(3) ผู ้บริหารทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึง

ความสาํคญัและมีความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี  

(4) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัดในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนย์

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งส่ือสารนโยบายฉบบัน้ีให้แก่คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้

รับทราบ  

2. แนวทางปฏิบติั 

(1) ขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน   

บุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดตอ้งปฏิบติัตามขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึง

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซ้ือหรือขาย

ซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ห้ามมิ
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ให้บุคคลใด ทาํการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขาย หรือ

เสนอซ้ือ หรือเสนอขาย ซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนย์

ซ้ือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อ

บุคคลภายนอกโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิได้

เปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะ

กระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ่ื้น หรือนําขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระทาํ

ดงักล่าว โดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน”  

(2) ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) 

ห้ามบุคคลท่ีกฎหมาย กาํหนดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนการเปิดเผยงบ

การเงินประจาํรายไตรมาสและประจาํปี ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่สาธารณชน และเหตุการณ์อ่ืนท่ี

บริษทัจะกาํหนดเป็นคร้ังคราว รวมถึง 1 วนัหลงัการเปิดเผยดงักล่าว   

ในสถานการณ์พิเศษบุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในระหว่างช่วงเวลาห้ามซ้ือ

ขาย หลกัทรัพยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาํบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตาม 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใตค้าํสั่งศาล โดยตอ้งจดัทาํบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติั ทั้งน้ี 

ให้จดัส่งสาํเนาบนัทึกคาํขอดงักล่าวให้แก่เลขานุการบริษทัดว้ย  ดงัน้ี 

ก) ประธานกรรมการบริษทั (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั)   

ข) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการบริษทั)   

ค) ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดซ่ึงไม่ใช่

กรรมการและเลขานุการบริษทั)   

3. แนวทางในการเกบ็รักษาความลบั การเกบ็รักษาขอ้มูล และการป้องการใชข้อ้มูลภายใน 

บุคลากรของบริษทัฯ มีหน้าท่ีต้องทราบถึงการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบั รวมทั้งป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 

(1) แนวทางการเกบ็รักษาความลบั 

ก) กาํหนดลาํดบัชั้นความลบัของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้และขอ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ได ้ทั้งน้ี การ

ใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

ข) การเก็บรักษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลทางการคา้ โดยบริษทัฯ ตอ้งรักษา และปกปิดขอ้มูล

ลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อพนกังานของบริษทัฯ และบุคคลภายนอก

ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวตัถุประสงค์

ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริหารอนุมติัให้มีการเปิดเผย 

(2) การเกบ็รักษาขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธาน เจา้หน้าท่ีบริหาร

หรือกรรมการผูจ้ดัการ โดยท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการอาจจะเป็นผูต้อบเองใน

กรณีท่ีขอ้มูลมีนยัสาํคญัมาก หรืออาจมอบหมายให้ผูรั้บผดิชอบเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่สาธารณะ  

หากขอ้มูลนั้นยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลท่ีบริษทัฯ กาํหนดเปิดเผยขอ้มูล

ภายในแก่บุคคลภายนอกเองโดยพลการ เพ่ือก่อให้เกิดความเสมอภาค และยติุธรรมในการใชข้อ้มูลภายใน
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ของบริษทัฯ อนัเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัฯ กาํหนด

เป็นขอ้ห้ามมิให้บุคคลท่ีบริษทัฯ กาํหนดท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เป็นขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพ่ือการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ ไม่วา่จะดว้ย

ตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทั้งน้ี ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 

บริษทัฯ จะถือว่าการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือเกง็กาํไร หรือสร้างความไดเ้ปรียบให้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

ซ่ึงถือเป็นการกระทาํความผดิตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ และถือเป็นความผดิทางวินยั  

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

ก) รายงานการถือหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน มี

หนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบของขอ้บงัคบัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม)(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งส่งผา่นรายงานดงักล่าวมายงั

เลขานุการบริษทัก่อนนาํส่งสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์   

ข) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน 

ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงาน ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดงักล่าว รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แกไ้ขเพ่ิมเติม) และจดัส่งสําเนารายงานน้ี

ใหแ้ก่เลขานุการบริษทั ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ทุกคร้ัง 

4. มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศ 

เพ่ือให้การปฏิบติัตามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศดงัต่อไปน้ี 

(1) จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

และเปิดเผยต่อพนกังานของบริษทัฯ ตามความจาํเป็นเพียงเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านั้น และแจง้ให้พนกังาน

ทราบวา่เป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้

(2) จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การใชแ้ฟ้มขอ้มูลและ

เอกสารลบั 

(3) เจา้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฏิบติั ตามขั้นตอนการรักษา

ความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
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5. บทลงโทษสาํหรับการใชข้อ้มูลภายใน 

ผูฝ่้าฝืนมีโทษตามกฎหมาย    

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

บริษทัฯ จ่ายและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี  สังกดัในรอบปี

บญัชี 2559 และรอบปีบญัชี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี ปี 2559 (บาท) ปี 2560  (บาท) 

1) บริษทัฯ 6,950,000 6,950,000 

2) บริษทัยอ่ย 7,905,000 9,255,000 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 14,855,000 16,205,000 

(2)    ค่าบริการอ่ืน 

 -ไม่มี- 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำน
ของธรรมำภิบำล มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันำธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่ ไป
กบักำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนและมีมูลค่ำเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัฯ อนัได้แก่ ผูถื้อหุ้น นักลงทุน 
พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ทำงธุรกิจ คู่แข่งขนั ลกูหน้ี เจำ้หน้ี ชุมชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยบริษทัฯ 
ให้ควำมส ำคญัต่อกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ รวมทั้ งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยำว บริษทัฯ 
มุ่งหวงัให้ภำคธุรกิจสำมำรถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่ำงเป็นสุข และพฒันำยกระดบัควำมเจริญกำ้วหนำ้ไป
พร้อมกนั เพ่ือกำรเจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ประกอบดว้ยทั้งส่วนท่ี
เป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และส่วนท่ีนอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (after-process) 

คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
ควบคู่ไปกบักำรมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้ ำควำมเช่ียวชำญในธุรกิจมำบูรณำกำรกบั
ควำมรับผิดชอบทำงสงัคม เพ่ือก ำหนดกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน สร้ำงคุณค่ำร่วมระหวำ่งธุรกิจและสงัคมดงัวิสยัทศันแ์ละ
พนัธกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมเติบโตในธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืน ดงัน้ี 

ดำ้นเศรษฐกิจ 

1. กำรสร้ำงแบรนด์ดว้ยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธุรกิจกบัลูกคำ้ให้เกิดควำมประทบัใจ ท ำให้ลูกคำ้มี
ควำมสุข และรู้สึกผกูพนักบับริษทัฯ 

2. ร่วมกบัพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ สร้ำงภำพลกัษณ์ และ
แสดงถึงศกัยภำพและมำตรฐำนบริกำรทำงกำรแพทยข์องประเทศไทยใหป้ระจกัษต่์อชำวต่ำงชำติ 

3. มุ่งมัน่สร้ำงสรรคแ์ละพฒันำธุรกิจ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงธุรกิจและสังคม โดยมิใช่แค่กำรรักษำเยียวยำ 
แต่ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชำชนทุกชนชั้น และทุกช่วงอำยใุหมี้สุขภำพท่ีดี  

4. พฒันำบุคลำกรทั้งดำ้นวิชำกำร ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรักษำ ควบคู่ไปกบัดำ้น
จริยธรรม  

5. กำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุน เพ่ือเสริมควำมแขง็แกร่ง และสร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

ดำ้นสงัคม 

1. พฒันำคุณภำพชีวิตของชุมชน และสงัคม ดว้ยควำมใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน 

2. มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในกำรรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสุขภำพ และกำรสร้ำง
สุขอนำมยัท่ีดี  

3. ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม และมีจรรยำบรรณ ตลอดจนปฏิบติั
ตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ อยำ่งเคร่งครัด 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ ำหนด
นโยบำยและแนวทำงเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และกำรต่อตำ้น
คอร์รัปชัน่ (Anti - Corruption) รวมถึงโครงกำร Whistle Blower ดงัน้ี 
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1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

1.1. บริษทัฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ทั้ งทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมั่นท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม และ
ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงเต็มท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถอำ้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตำม
ขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

1.2. ดำ้นกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่
ชอบธรรมจำกคู่คำ้ และหำกปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คำ้ให้ทรำบล่วงหนำ้เพ่ือร่วมกนัหำ
แนวทำงแกไ้ข 

1.3. ด้ำนกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของ 
กำรแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหำขอ้มลูท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

2.1. ไม่เรียกรับและจ่ำยสินบนกบับุคคลอ่ืนใด ท่ีตนไดเ้ขำ้ไปติดต่องำน รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือใหไ้ดม้ำ
ซ่ืงประโยชนใ์นทำงมิชอบ 

2.2. ละเวน้กำรรับของขวญั กำรเล้ียงรับรอง หรือเงินสนบัสนุนจำกลูกคำ้ หรือคู่คำ้ท่ีมีมูลค่ำสูงเกินควำมจ ำเป็น 
หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งรับของขวญัในโอกำสตำมประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่ำเกินกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจของบริษทัฯ ใหพ้นกังำนรำยงำนใหบ้ริษทัฯ รับทรำบและน ำส่งบริษทัฯ ต่อไป 

2.3. จดัใหมี้ระบบควบคุมภำยในป้องกนัมิใหมี้กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผูมี้อ  ำนำจในกำรอนุมติัจ่ำยเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบตอ้งเป็นไปตำมระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนท่ีชดัเจน 

2.4. พนกังำนตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หำกพบเห็นกำรกระท ำท่ีท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทำงทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบทนัที 

2.5. โรงพยำบำลมีกำรแต่งตั้ ง “คณะกรรมกำรจริยธรรม” ซ่ึงท ำหน้ำท่ีในกำรสอบสวนและตัดสินลงโทษ
พนกังำนท่ีถกูกล่ำวหำวำ่ท ำกำรผิดจริยธรรมหรือวินยั (กำรทุจริต) 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีกำรอบรมแก่พนกังำน เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวทำงปฏิบติัใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบติัตำม
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำกิจกำรตอ้งเคำรพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องทุกคนซ่ึงนบัเป็นรำกฐำนของ
กำรบริหำรและกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรสร้ำงมนุษยสมัพนัธ์ในสงัคม 
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ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ให้มีกำรปฏิบติัตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน
และควำมเสมอภำค โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเร่ืองเช้ือชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเช่ือทำงกำรเมือง หรือ
ควำมเช่ือในทำงอ่ืนใด ชำติพนัธ์ุหรือพ้ืนเพทำงสงัคม ทรัพยสิ์น ชำติก ำเนิด หรือสถำนะ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีแนวทำง
ท่ีจะส่งเสริมและเปิดโอกำสใหพ้นกังำน ในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบักำรถกูละเมิดสิทธิของแต่ละ
บุคคล 
 
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ  เช่ือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำและ
ผลตอบแทนให้แก่กิจกำร เน่ืองจำกกำรปฏิบติังำนในดำ้นต่ำง ๆ ของบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
รวมทั้งควำมทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจในกำรท ำงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำย 

ดงันั้นบริษทัฯ จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัต่อพนกังำนบริษทั โดยผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังำนอย่ำง
ยุติธรรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ล ำเอียง สนบัสนุนในกำรสร้ำงศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้และเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนของพนกังำน รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีพนกังำนตอ้งพึงปฏิบติั จดั
สวสัดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุจริตใจดว้ยกำรรับฟังข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอยำ่งมีเหตุผล 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

5.1. บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่เปิดเผย
ขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล่้วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่
เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

5.2. บริษทัฯ เปิดให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสินคำ้และบริกำร รวมถึงเปิดเผย
ข่ำวสำรขอ้มลูของสินคำ้และบริกำรอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นต่อผูบ้ริโภค 

5.3. บริษทัฯ จะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่ำง ๆ กบัลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบัติตำมขอ้ตกลงหรือ
เง่ือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบ เพ่ือหำทำงออกร่วมกนั 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสังคมปัจจุบนัเร่ิม
ตระหนกัถึงควำมส ำคญักบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงก ำหนดนโยบำยส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกำรด้วยควำมรอบคอบ 
ระมดัระวงั ไม่ใหก้ำรด ำเนินกิจกำรเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ย
ท่ีสุด บริษทัฯมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะควบคุมมลพิษทั้งทำงน ้ำและทำงอำกำศ โดยกำรควบคุมปริมำณกำรปล่อยน ้ำเสียออก
จำกอำคำรและปริมำณไอเสียจำกท่อไอเสีย นอกจำกน้ีทำงบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีกำรคดัแยกขยะและส่งเสริมให้มี
กำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน ์เพ่ือลดปริมำณขยะ 
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7. การร่วมพฒันาชุมชมหรือสังคม 

บริษทัฯ มีแนวทำงท่ีจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงใหค้วำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สงัคม เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนกำรฟ้ืนฟสูงัคมและวฒันธรรม 

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองค์กร และในระดบัควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองคก์รซ่ึงหมำยถึงกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ ๆ และยงัอำจหมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ เป้ำหมำยของนวตักรรมคือกำรเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท ำใหส่ิ้งต่ำง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดี
ข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมสูงสุด 

กำรเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรส่ือสำรและเผยแพร่ใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รับทรำบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ำขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทั
เขำ้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 
 
กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยของสงัคม 
ด้วยบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจ ในปี  2560 บ ริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัด กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ข้ึนเป็นโอกำสพิเศษ โดยสนบัสนุนใหพ้นัธมิตรทำงธุรกิจ ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนลกูคำ้ไดมี้ส่วน
ร่วมในกำรตอบแทนคืนสู่สงัคมดว้ยกนั ดงัน้ี 

โครงการ “พฒันาและปรับพฤตกิรรมเดก็ปฐมวยั” 
เน่ืองจำกสังคมไทยไดเ้ปิดรับแนวคิดใหม่ๆในกำรใชชี้วิตหลำกหลำยมุมจำกคนทัว่โลกมำกข้ึน ซ่ึงอำจ

ท ำให้เด็กไทยไดซึ้มซบักำรเรียนรู้ทั้งทำงบวกและทำงลบ ท ำให้กำรพฒันำของเด็กไทยเปล่ียนไปในทิศทำงท่ี
ไม่เหมำะสม จึงเป็นท่ีมำ ท่ีท ำใหโ้รงพยำบำลธนบุรี 2 เขำ้ร่วมกบั โรงเรียนอนุบำลพลอยภูมิ โดยมี แพทยห์ญิง 
สุพตัรำ หงส์ย ัง่ยืน แพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญดำ้นจิตเวชเด็ก ไดรั้บเกียรติเขำ้ร่วมบรรยำยใหค้วำมรู้แก่ผูป้กครองนกัเรียน
ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในหัวขอ้ “การพัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย” เพ่ือกำรป้องกนัและลด
พฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมในเดก็ปฐมวยั ซ่ึงมีผูป้กครองเขำ้ร่วมและใหค้วำมสนใจเป็นจ ำนวนมำก 
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โครงการ “ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สวน
สุขภาพเฉลมิพระเกยีรต”ิ 

สุขภำพท่ีดีของประชำชนทุกคนคือส่ิงท่ี 
บริษัทฯ ต้องกำรให้เกิดข้ึน เพ่ือตอกย  ้ำวิสัยทัศน์น้ี 
โรงพยำบำลธนบุรี 2 ไดจ้ดักิจกรรม “ตรวจสุขภำพ
เบ้ืองตน้ ณ สวนสุขภำพเฉลิมพระเกียรติ” โดยน ำทีม
พยำบำลออกหน่วยตรวจสุขภำพ เบ้ืองต้น  อำทิ 
ตรวจวดัควำมดนัโลหิต และตรวจเปอร์เซ็นต์ไขมนั
ใตผ้ิวหนังให้แก่ประชำชนท่ีเขำ้มำออกก ำลงักำย ณ 
สวนสุขภำพ เฉ ลิมพระ เกียรติ  และกระตุ้น ให้
ประชำชนคนไทยตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพ
เบ้ืองตน้ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนไดใ้น
อนำคต พร้อมกันน้ีทำงโรงพยำบำลได้จัดเตรียม
ให้บริกำรน ้ ำด่ืมซ่ึงมีประชำชนให้ควำมสนใจเป็น
จ ำนวนมำก 

 
 

โครงการ  “พัฒนาคุณภาพ ชีวิต
ผู้สูงอายุ” 

สังคมผูสู้งอำยุมีอัตรำกำร
เติบโตมำกยิ่งข้ึนในประเทศไทยและ
ทัว่โลก จะท ำอยำ่งไรใหค้นทุกวยัอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข  โดยไม่
เป็นภำระซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพำะ
ลูกหลำนท่ีตอ้งดูแลผูสู้งอำยุในยำม
เจ็บไขไ้ดป่้วย โรงพยำบำลธนบุรี 2 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสังคม
ผูสู้งอำยุน้ี จึงไดจ้ดักิจกรรม “พฒันำ
คุณภำพชีวิตผูสู้งอำยุ” โดยมีทีมนัก
กำยภำพบ ำบัดและทีมพยำบำลเข้ำ
ร่วมออกหน่วยบริกำรตรวจสุขภำพ
ใหแ้ก่ชมรมผูสู้งอำยตุ ำบลบำงรักนอ้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และร่วมรณรงคป้์องกนั
กำรเกิดโรคเพ่ือส่งเสริมสุขภำพให้แก่ผูสู้งอำยุในชุมชน ซ่ึงโครงกำรน้ีมีจ ำนวนประชำชนให้ควำมสนใจเป็น
จ ำนวนมำก ณ ต ำบลบำงรักนอ้ย อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
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โครงการ  “อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR 
ให้แก่บุคลากร โรงเรียน นานาชาตคิิดส์วลิเลจ” 

เร่ืองกำรดูแลสุขภำพดว้ยตวัเองถือว่ำเป็นส่ิง
ส ำคัญ โดยเฉพำะควำมเจ็บป่วยในภำวะฉุกเฉินใน
สถำนท่ี ๆห่ำงไกลโรงพยำบำลและบุคลำกรทำงกำร
แพทย ์ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำพยำบำลเบ้ืองตน้ก่อน
ถึงมือแพทยจึ์งเป็นเร่ืองส ำคญั เพ่ือช่วยลดขั้นตอนกำร
ดูแลรักษำและช่วยลดควำมเส่ียงไม่ให้คนไข้อยู่ใน
ภำวะวิกฤต โรงพยำบำลธนบุรี 2 จึงไดจ้ดักิจกรรมโดย
น ำทีมพยำบำลเข้ำให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำธิต
วิธีกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ (CPR) โดยเร่ิมจำก คณะ
ครูและบุคลลำกร โรงเรียนนำนำชำติคิดส์วิลเลจ โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้นใน
ขั้นพ้ืนฐำนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและถกูตอ้งตำมหลกัวิธีกำร
ปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และจะ
ขยำยกำรจัด กิจกรรมไปยัง จุด ต่ ำงๆ  ต ำมควำม
เหมำะสมอยำ่งต่อเน่ือง 

 
โครงการ “หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ พระราชพิธีท้องสนามหลวง” และ “จัดท า
พมิเสนน า้เพือ่วนังานพระราชพธีิ” 

บริษัทฯ ตระหนักถึงพลงัแห่งควำมจงรักภักดีของประชำชนจ ำนวนมำกท่ีได้เข้ำมำรอเพ่ือกรำบ

สักกำระพระบรมศพ และใชเ้วลำนำน โรงพยำบำลธนบุรีจึงไดจ้ดัทีมแพทย ์พยำบำล และเจำ้หนำ้ท่ี เขำ้ร่วม
สนบัสนุนโครงกำรหน่วยแพทยพ์ระรำชทำน โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ณ พระรำชพิธีทอ้งสนำมหลวง บริเวณ
ทำงเขำ้ ฝ่ังทิศเหนือ เพ่ือให้กำรดูแล ตรวจเช็คสุขภำพ และปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ให้แก่ประชำชนท่ีเขำ้มำรอ
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กรำบสักกำระพระบรมศพ รวมทั้งไดจ้ดักิจกรรม “พิมเสนน ้ำเพ่ือวนังำนพระรำชพิธี” โดยไดมี้กำรส่งต่อและ
แจกจ่ำยพิมเสนน ้ ำเพ่ือดูแลประชำชนท่ีเขำ้มำสักกำระ และเขำ้ร่วมงำนพระรำชพิธี ณ ทอ้งสนำมหลวง ดว้ย
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณท่ีจะมุ่งมัน่ปกป้องสุขภำพท่ีดีของคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต 

 
โครงการ “ท าความด ีบริจาคโลหิต น้อมจติร าลึก ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 

 “กำรให้” ท่ีส ำคัญท่ีสุดคือ กำรท่ีท ำให้ผูอ่ื้นมี
สุขภำพแข็งแรงตลอดทุกช่วงชี วิต บริษัทฯ 
มุ่งมัน่และตระหนกัท่ีจะปกป้องดูแลสุขภำพท่ีดี
ของคนไทยไปตลอดทุกช่วงชีวิต จึงเป็นท่ีมำท่ี
โรงพยำบำลธนบุรี น ำโดย นำยแพทย ์วชิรบุณย ์
ศำสตระรุจิ ผู ้อ  ำนวยกำรฝ่ำยแพทย์ ร่วมกับ
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 
จดัท ำโครงกำร “ท ำควำมดี บริจำคโลหิต น้อม

จิตร ำลึก ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ” ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสำมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช เพ่ือน ำโลหิตเขำ้สมทบแก่สภำกำชำดไทยในกำรช่วยเหลือชีวิตผูป่้วยในภำวะฉุกเฉิน หรือผูป่้วยท่ี
ตอ้งกำรโลหิตในกำรรักษำพยำบำล ทั้งน้ีมีแพทย ์พยำบำล เจำ้หน้ำท่ี และประชำชนให้ควำมสนใจเขำ้ร่วม
บริจำคโลหิตเป็นจ ำนวนมำก ณ โรงพยำบำลธนบุรี  
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โครงการ “พฒันาองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกฬีาหนุนกฬีามวยไทยก้าวสู่เวทีโลก” 

เน่ืองจำกสังคมไทยมีกำรต่ืนตวัในด้ำนกำรออกก ำลงั
กำยโดยมีมวยไทยเป็นหน่ึงในกีฬำท่ีก ำลงัไดรั้บควำมนิยมทั้งใน
หมู่คนไทยและชำวต่ำงชำติ บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคัญของ
สุขภำพคนไทยภำยใตแ้นวคิด “ปกป้องดูแลควำมสุขและสุขภำพ
คนไทยทุกช่วงชีวิต” จึงได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ 
วิทยำลยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ มหำวิทยำลยัมหิดล 
สภำมวยไทยโลก และบริษทั มวยไทย ไอ.กลำ้ จ ำกดั เพ่ือหนุน
องค์ควำมรู้ดำ้นงำนวิจยัเก่ียวกับเวชศำสตร์กำรกีฬำซ่ึงถือเป็น
หน่ึงในหัวใจส ำคญัต่อกำรพฒันำศกัยภำพทำงดำ้นร่ำงกำยและ
จิตใจ รวมถึงช่วยลดอำกำรบำดเจ็บขณะออกก ำลงักำยหรือช่วย
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพร่ำงกำยจำกอำกำรบำดเจ็บไดเ้ร็วยิ่งข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริม ดูแลและสร้ำงนวตักรรมกำรออกก ำลงั
กำยแก่ประชำชนทัว่ไปท่ีนิยมเล่นกีฬำมวยไทยเพ่ือกำรออกก ำลงั
กำยอย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัวิธี นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำองคค์วำมรู้
ท่ีไดไ้ปใชเ้พ่ิมศกัยภำพให้แก่นกักีฬำมวยไทยให้มีคุณภำพเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล และผลกัดนักีฬำมวย
ไทยใหก้ำ้วสู่เวทีโลก 
 

โครงการจิณณ์ เวลบีอิง้ เคาท์ตี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประเทศไทยก ำลงัอยู่ในช่วงกำรเปล่ียนผ่ำนเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจำกขอ้มูล
ของ United Nations World Population Ageing พบว่ำ หลังจำกปี 2552 ประชำกรท่ีอยู่ในวยัพ่ึงพิงได้แก่ เด็กและ
ผูสู้งอำยุ จะมีจ ำนวนมำกกว่ำประชำกรในวยัแรงงำน และในปี 2560 จะเป็นคร้ังแรกในประวติัศำสตร์ท่ีประชำกรเด็ก
นอ้ยกว่ำผูสู้งอำยุ สถำนกำรณ์น้ีเป็นผลมำจำกกำรลดภำวะเจริญพนัธ์อย่ำงรวดเร็ว และกำรพฒันำทำงดำ้นกำรแพทยท่ี์



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ควำมรับผดิชอบต่อสังคม  หนำ้ท่ี 92 

สำมำรถลดอตัรำกำรเสียชีวิตของประชำกรลงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำ
ให้จ ำนวนและสัดส่วนประชำกรสูงอำยุของไทยเพ่ิมข้ึนอย่ำง
รวดเร็ว  

บริษทัฯ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้ผูสู้งอำยุได้มี
อำยุยืนยำวอย่ำงมีควำมสุขโดยไม่เป็นภำระต่อบุตรหลำน ดว้ย
กำรพัฒนำธุรกิจใหม่ “โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำท์ต้ี” เมือง
แนวคิดใหม่เพ่ือวยัเกษียณ ซ่ึงหลกักำรส ำคญัของโครงกำรคือ
กำรให้บริกำรทำงกำรแพทยเ์พ่ือดูแลผูสู้งอำยุดว้ยควำมเขำ้ใจ 
ในชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสรีระของผูสู้งอำยุ ทีมงำนท่ี
จะอ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวนั สำมำรถเลือกรับ
บริกำรไดต้ำมควำมตอ้งกำร เช่น กำรพยุงลุกนัง่ กำรจดัเตรียม
อำหำรและยำ กำรออกก ำลงักำย รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
เช่น กำรพลัดตกหกล้ม กำรส่งต่อรักษำฉุกเฉิน เป็นต้น มี
กิจกรรมสันทนำกำร กำรให้ค ำป รึกษำด้ำนอำรมณ์และ
กำยภำพบ ำบดัเพ่ือให้ผูสู้งอำยุไดมี้สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจท่ี
แข็งแรง ทั้งน้ี ทุกคนในครอบครัวสำมำรถร่วมอำศยักบัผูสู้งอำยุ
ในชุมชนไดเ้ช่นเดียวกบัอยู่ท่ีบำ้น มีเพ่ือนบำ้นท่ีเขำ้ใจ มีพ้ืนท่ีสี
เขียวและธรรมชำติร่มร่ืน ผูสู้งอำยจุะไม่โดดเด่ียวระหว่ำงท่ีบุตร
หลำนไปท ำงำน หรือไปเรียนในช่วงกลำงวัน  นอกจำกน้ี
โครงกำรยงัให้บริกำรดูแลผูสู้งอำยุ 24 ชัว่โมงเพ่ือฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ี

ดูแลตนเองไม่ได้ ท ำให้ไม่ว่ำช่วงสุขหรือทุกข์ ทุกคนใน
ครอบครัวจะมัน่ใจไดว้่ำ สุขภำพของผูสู้งอำยุอยู่ใกลที้มงำน
ผูเ้ช่ียวชำญมำกท่ีสุด 

โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำท์ต้ี จึงเป็นอีกหน่ึงควำม
ภำคภูมิใจของบริษทัฯ ท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมเช่ียวชำญ
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มำพัฒนำต่อยอด เพ่ือ
สร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่ เพ่ือรองรับและแกไ้ขปัญหำของสังคม
ผูสู้งอำยุไดอ้ย่ำงลงตวั จนไดรั้บรำงวลั Honorable Mentioned 
สำขำกำรออกแบบส่ิงแวดลอ้มส ำหรับผูสู้งอำยุ (Environment 
for Aging Design Showcase)  จ ำ ก ง ำ น  EFA Design 
Showcase 2018 สหรัฐอเมริกำ หน่ึงเดียวจำกเอเชียในเวทีโลก 

โดยกำรออกแบบจะเน้นให้สำมำรถรองรับกำรใช้
ชีวิตทุกช่วงวยัอย่ำงแทจ้ริง ใส่ใจทุกรำยละเอียดดว้ยแนวคิด 
Universal Design เหมำะกบัคนทุกวยั ให้ทุกคนในครอบครัว 
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สำมำรถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงสะดวกสบำย ปลอดภยั และง่ำยต่อกำรปรับเปล่ียนหรือติดตั้งอุปกรณ์ อ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับผูสู้งวยัได้อีกในอนำคต  ตัวอำคำรดีไซน์ด้วยแนวคิด Passive Ecology ลดกำรใช้พลงังำน เปิดรับลมเย็น
และเเสงธรรมชำติไดทุ้กอำคำร โดยไม่ตอ้งเผชิญแสงแดดโดยตรง พ้ืนท่ีสวนส่วนกลำง ออกแบบใหมี้เงำไมแ้ละล ำธำร
ไหลผ่ำนตลอดโครงกำร เพ่ือใหเ้กิดกลุ่มควำมเยน็พดัเขำ้พ้ืนท่ีของทุกอำคำร พร้อมระบบจดักำรน ้ำอิงหลกัธรรมชำติ มี
ทะเลสำบเป็นแกม้ลิง รวมถึงคนักั้นน ้ ำจำกภำยนอก ทั้งยงัค ำนึงถึงควำมปลอดภยั ใชชี้วิตอย่ำงอุ่นใจไร้กงัวลจำกเร่ือง
ไม่คำดฝันทั้ งอุบัติเหตุและโรคประจ ำตัว ด้วยระบบติดตามตัว (Tracking System) และหน่วยพยำบำลฉุกเฉินท่ี
เตรียมพร้อมตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมระบบสญัญำณเตือนภยัทั้งภำยในหอ้งพกัและภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร มัน่ใจกบักำร
จดักำรเข้ำออกสถำนท่ีท่ีเขม้งวด ดว้ยระบบ key card ทั้งกำรผ่ำนเขำ้ออกภำยในอำคำร และกำรเขำ้ลิฟต์แต่ละชั้น 
พร้อมเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัและกลอ้ง CCTV ตลอด 24 ชม. กำรป้องกนัอคัคีภยัดว้ยระบบ Smoke detector 
และเหนือกว่ำดว้ยโถงป้องกนัอคัคีภยัในทุกชั้น (สำมำรถป้องกนัอคัคีภยัไดภ้ำยใน 3 ชม. เพ่ือแจง้เหตุและรอควำม
ช่วยเหลือโดยไม่ตอ้งลงบนัได) 

(รำยละเอียดเพ่ิมเติม www.jinwellbeing.com/th/news_and_activities/35/) 

  
นวตักรรม “ภูเกต็แคร์” สู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

รำงวลัพระปกเกลำ้ปี 2557 องค์กรปกครองท้องถ่ินด้ำนควำมโปร่งใสและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ท่ี อบจ.ภูเกต็ ไดรั้บน้ี ไดป้ระกำศควำมส ำเร็จของโครงกำรภูเก็ตแคร์ “สุขภำพพอเพียงกบัโรงพยำบำลหม่ืน
เตียง” ท่ีใหก้ำรดูแลช่วยเหลือผูป่้วยเร้ือรังและผูพิ้กำรในจงัหวดัภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ตร่วมมือกบัส ำนกังำนสำธำรณสุข
จงัหวดัภูเก็ตและอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น (อสม.) โดยมีทีมแพทยบุ์คลำกรสำธำรณสุขของ บมจ.ธนบุรี 
เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) ในฐำนผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรโรงพยำบำล อบจ.ภูเก็ต แห่งน้ีมำนำนกว่ำ 5 ปี ไดส้ร้ำงผลงำนจน
เป็นท่ีประจกัษต่์อสำธำรณะดว้ยควำมเป็นมืออำชีพ และโครงกำรน้ีก ำลงัด ำเนินกำรเสนอผลงำนน้ีเพ่ือขอรับรำงวลั 
United Nation Public Service Awards (UNPSA) ประจ ำปี 2560 น้ี 

รูปแบบกำรบริหำรจดักำรใหม่ท่ีเปิดโอกำสใหภ้ำคเอกชนร่วมบริกำรสุขภำพของ อบจ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นภำครัฐ
แห่งแรกท่ีไม่ปรำกฏมำก่อน งำนบริกำรสุขภำพจำกภำคเอกชนในสถำนท่ีของภำครัฐถือเป็นกำรร่วมมือกนัอย่ำง
สร้ำงสรรค ์สร้ำงพลงัในกำรท ำประโยชน์ใหแ้ก่ประชำชนผูด้อ้ยโอกำส สร้ำงแนวรุกในเร่ืองสร้ำงเสริมสุขภำพ มีกำร
ตรวจคดักรองสุขภำพในเบ้ืองตน้ ติดตำมเยี่ยมผูป่้วยกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีภำวะแทรกซ้อน พร้อมทั้ งรำยงำนผลให้
โรงพยำบำลทรำบ หำกพบว่ำมีกำรเจ็บป่วยเกิดข้ึน ก็อ  ำนวยควำมสะดวกให้เข้ำตรวจรักษำกับแพทย์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดว้ยกลยทุธ์น้ี สำมำรถแบ่งเบำภำระควำมแออดัในกำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำลในจงัหวดัภูเกต็ไดเ้ป็น
อยำ่งมำก ท ำใหแ้พทยแ์ละพยำบำลมีเวลำเพ่ิมข้ึนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพใหแ้ก่ประชำชนไดม้ำกข้ึน  

http://jinwellbeing.com/th/project_concept/the_ultimate_of_safety_and_security.aspx
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จำกกำรถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่กำรรองรับสังคมผูสู้งอำยุ ดว้ยกำรน ำเอำทุนสังคมเดิมแบบไทยๆ ท่ี
เก้ือกลูผูสู้งอำยุมำพฒันำระบบท่ีชุมชนดูแลกนัเองท่ีบำ้น (Community-based long term care system) โดยท่ีผูสู้งอำยใุน
พ้ืนท่ีสำมำรถยื่นควำมจ ำนงท่ีจะรับบริกำรน้ีไดจ้ำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขของภำครัฐและองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 
(อปท.) ซ่ึงมีระบบสำรสนเทศท่ีบูรณำกำรงำนบริกำรสุขภำพและบริกำรทำงสังคมไวท้ั้งหมด และมีระบบท่ีสนบัสนุน
ให้คนในครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลผูสู้งอำยุเหล่ำน้ีไดด้ว้ย ทั้งน้ี อปท. จะตอ้งให้กำรสนบัสนุนเบ้ีย
เล้ียงผูสู้งอำยุ เบ้ียเล้ียงผูพิ้กำร ค่ำตอบแทนแก่ อสม. กองทุนดำ้นสุขภำพและกองทุนฟ้ืนฟูสุขภำพ ตำมท่ีกฎหมำยได้
บญัญติัไว ้ส ำหรับกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษยจ์ะสนบัสนุนงบประมำณตั้งกองทุนผูสู้งอำย ุ
สวสัดิกำรของผูพิ้กำรและดอ้ยโอกำส และกองทุนกำรออมแห่งชำติ ส่วนส ำนักงำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) จะสนบัสนุนงบประมำณดำ้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และร่วมกบั อปท. ในกำรสร้ำงกองทุนสุขภำพในชุมชน
ตำมท่ีบญัญติัไวใ้นมำตรำ 39 (2) แห่งพระรำชบญัญติัหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545  

 

กลไกหลกัท่ีเป็นตน้ทุนของชุมชนคือ อสม. และมีวดั โรงเรียนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนและเป็นสถำนท่ี
ฝึกอบรมใหค้นในครอบครัวและในชุมชนใหมี้ทกัษะในกำรดูแลผูสู้งอำยไุดเ้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนบทบำทของ
ทีมบุคลำกรทำงกำรแพทยก์็ด ำเนินกำรเหมือนกนักบัโมเดลภูเก็ตแคร์คือ ตรวจคดักรองสุขภำพผูสู้งอำยุในเบ้ืองตน้ 
ติดตำมเยี่ยมบำ้นผูสู้งอำยุกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable disease; NCD) นอกจำกนั้น 
ชุมชนจดัให้มีศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพในชุมชนหรือศูนยรั์บดูแลรำยวนั (Day care center) ส ำหรับผูสู้งอำยุติดเตียงและช่วย
ตวัเองไม่ได ้ในระหวำ่งท่ีคนในครอบครัวไปท ำงำนนอกบำ้น (รูปท่ี 1) 
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ภำพของโรงพยำบำลหม่ืนเตียงจำกโมเดล อบจ.ภูเก็ต ท่ี บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) ร่วมสร้ำงสรรค์
นวตักรรมกบั อบจ.ภูเก็ต โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงโอกำสให้ชุมชนในกำรดูแลผูป่้วยเร้ือรัง และผูพิ้กำร 
กลบัเป็นแสงสว่ำงปลำยอุโมงคท่ี์แกปั้ญหำสงัคมไทยท่ีตอ้งแบกภำระงบประมำณมหำศำลเพ่ือรับมือกบัสังคมผูสู้งอำยุ
ในอนำคตได ้  

A framework for Long-term Care services for the elderly
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condition requiring
long-term care

Adapted from LTC in Japan  
กรอบแนวคิดกำรใหบ้ริกำรระยะยำวแก่ผูสู้งอำย ุ
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รางวลัและเกยีรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

1. โรงพยำบำลไดรั้บรองคุณภำพจำกสถำบนัคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) 

2. โรงพยำบำลไดจ้ดสิทธิบตัรเคร่ืองวดัระดบั CSF ในผูป่้วยวิกฤตทำงดำ้นสมอง 

3. โรงพยำบำลมี CSSD ท่ีใช้ระบบศูนยร์วม และบริกำรแบบ Just in Time for Delivery ตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงช่วยลด
ภำระงำนและสำมำรถงดกำรใชย้ำลำ้ง และแช่เคร่ืองมือท่ีหอผูป่้วยไดท้ั้งหมด 

4. โรงพยำบำลมีกำรพฒันำเร่ือง VAP ใน ICU และเป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งเดียวท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร Clean Care 
is Safer Care เร่ือง VAP ของคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล และสถำบันบ ำรำศนรำดูรและได้มีกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงไดน้ ำมำใชใ้นกำรปฏิบติัและพฒันำแนวทำงปฏิบติัอย่ำงต่อเน่ือง จนเกิดผลลพัธ์ท่ีสำมำรถ
ป้องกนักำรเกิด VAP 

5. โรงพยำบำลไดรั้บกำรรับรองควำมปลอดภยัของอำคำรจำกผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนครติดต่อกนัเป็นเวลำ 3 ปี 

6. ไดรั้บกำรรับรองคุณภำพบริกำรกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ จำกสภำกำรพยำบำลแห่งประเทศไทย เม่ือ
สิงหำคม 2554 

7. ไดรั้บกำรรับรองคุณภำพไตเทียม จำกรำชวิทยำลยัแพทยศ์ำสตร์ 

8. ไดรั้บกำรรับรองคุณภำพไตเทียม จำกสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

9. Quality Improvement Award จำก AACP 2010 

10. ไดรั้บประกำศนียบตัรจำกบริษทั Kimberly-Clark ประเทศไทยจ ำกดั เร่ือง กำรเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ประกอบไป
ดว้ยเยื่อรีไซเคิล 

11. ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกบริษทั/สถำบนัชั้นน ำระดบัชำติในกำรรับตรวจสุขภำพประจ ำปี เช่น กองทุนสวนยำง 
เดลินิวส์ บริษทับุญรอดฯ เอก็ซิมแบง้ค ์บสก   สคบ ฯลฯ 

12. Hospital Quality Award ประเภท Gold จำก AIA 
13. โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำท์ต้ี ไดรั้บกำรช่ืนชมและยกย่องจำก EFA (Environment for Aging) Magazine กำร

ออกแบบท่ีพกัอำศยัส ำหรับผูสู้งอำยุมำกว่ำ 20 ปี สำขำกำรออกแบบส่ิงแวดลอ้มส ำหรับผูสู้งอำยุ (Environment 
for Aging Design Showcase) จำกงำน EFA Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกำ หน่ึงเดียวจำกเอเชียในเวที
โลก 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

   

การควบคุมภายใน 

 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

เพื่อให้บริษทัฯบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อนัได้แก่ ด้านการปฏิบติังานอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งในการดาํเนินของบริษทัฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ

ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยได้พิจารณาจากผลการสอบทานการประเมินความ

เพียงพอของการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํตามแบบประเมินของสํานกังาน ก.ล.ต. และรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ มี

ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ จดัให้มี

บุคคลากรอยา่งเหมาะสมท่ีจะดาํเนินงานตามระบบดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถทาํใหกิ้จการของ

บริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดั

ให้มีระบบการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการ

มีระบบการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ 

 บริษทัฯ มีการควบคุมภายในครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ได้แก่ 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม(Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมการ

ควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) และการ

ติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจดัการระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบการควบคุมภายในได ้ดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูบ่นหลกัของความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ และส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นความซ่ือสัตย ์จริยธรรม ตระหนักถึง

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการ

ควบคุมท่ีดี และเหมาะสม  
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   2)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการบริหารจดัการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Committee: RMC) เพื่อทาํหนา้ท่ีกาํหนดและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์กรอบการบริหาร

ความเส่ียง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงองค์กรและความเส่ียงการลงทุนโครงการ บริษทัฯ จดัให้มี

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทั ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
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เป้าหมายทางธุรกิจองคก์ร 

 3)   กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 บริษทัฯ จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสําคญัของบริษทัฯ และกระบวนการบริหาร

ความเส่ียง เพื่อช่วยบรรเทาความเส่ียงอนัอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯโดยบริษทัฯ มีการ

ดาํเนินการ เช่น  

• บริษทัฯ จดัให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น การจดัการการเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ้กาํหนดว่าดว้ยนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตน้ 

เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง ปลอดภยั

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

• บริษทัฯ กาํหนดระเบียบ ขอ้กาํหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อใชอ้า้งอิง

การปฏิบติั โดยคาํนึงถึงหลกัการควบคุมภายในท่ีดี เช่น นโยบายการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 

 4)  ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อคุณภาพสารสนเทศและการส่ือสารบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการเขา้ถึง

สารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน และช่องทางการส่ือสาร ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนบัสนุนให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ดงัน้ี 

• บริษทัฯ จดัทาํรายงานต่างๆ ท่ีตอ้งรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ บนพื้นฐานของ

การจดัเตรียมและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีจาํเป็นทั้งท่ีเป็นขอ้มูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก โดยแสดง

ถึงการเปล่ียนแปลง แนวโนม้และผลการดาํเนินงาน การนาํเสนอ เช่น การรายงานงบการเงิน และการ

รายงานผลการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ใหค้ณะผูบ้ริหารไดรั้บทราบ เป็นตน้ 

• บริษทัฯ มีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกหลายช่องทาง เช่น การ

ส่ือสารโดยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมถึงมีหน่วยงานท่ีเป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ หน่วยงานนกัลงทุน 
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 5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) 

 บริษทัฯ จดัใหมี้กระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ ใจวา่การควบคุม

ภายในของ บริษทัฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ หรือ

กระบวนการดาํเนินงานบริษทัฯ ซ่ึงจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ 

 จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 2560 ตามองค์ประกอบหลกัทั้ง 5 ของการ

ควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไม่พบ

ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ

ทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 

การบริหารความเส่ียง  

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัและเล็งเห็นความสําคญัของการบริหารความ

เส่ียง บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการบริหารจดัการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Committee: RMC) เพื่อทาํหนา้ท่ีกาํหนดและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์กรอบการบริหาร

ความเส่ียง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงองค์กรและความเส่ียงการลงทุนโครงการ บริษทัฯ จดัให้มี

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทั ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง เพื่อกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนาํไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจองคก์ร รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให้บุคลากรทุกระดบัของ

องค์กรมีความเขา้ใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงและถือปฏิบติัไวเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงจะเป็น

เคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีช่วยให้ทุกส่วนขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และความสําเร็จในการ

ดาํเนินงาน อนัจะนาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งสามารถประยกุตใ์ชก้บั

การปฏิบติังานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆไปจนถึงโครงการขนาดเล็กๆ ซ่ึงตระหนักถึงความผิดพลาดและ

เตรียมแผนรองรับก่อนท่ีจะเกิดข้ึนยอ่มดีกวา่การแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ท่ีอาจทาํให้เสียค่าใชจ่้ายและสูญเสีย

ทรัพยากรโดยไม่จาํเป็น 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติ

เห็นชอบแต่งตั้ง นางหทยัชนก ปางนอ้ย ใหด้าํรงตาํแหน่งรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ตั้งแต่

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้มา โดยรับหนา้ท่ีแทนนายณฐรักษ ์แสนชุ่ม จากการพิจารณาคุณสมบติัและ
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ประสบการณ์ของนางหทยัชนก ปางนอ้ย พบว่ามีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในของบริษทัฯได ้ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีและมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้น

การตรวจสอบภายในมากกวา่ 10 ปีและดา้นการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ 

ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัฯและได้เขา้รับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชูปถมัภ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ปรากฏในเอกสารแนบรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯมีทีมตรวจสอบภายในของบริษทัฯและทาํงานร่วมกบับริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 

ออดิท จาํกดั ซ่ึงเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในสอบทาน

ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยนางหทยัชนก ปางน้อย เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน

และแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมทั้งในปี 2560 บริษทัฯไดว้า่จา้งผูต้รวจสอบภายใน บริษทั พีแอนด์แอล 

อินเทอร์นอล ออดิท จาํกดั (Outsourcing) ซ่ึงไดต้รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ

และบริษทัย่อย โดยไดพ้ิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการ

ตรวจสอบภายใน ใหค้าํแนะนาํในการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพ ความเป็น

อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ อตัรากาํลงัคน การฝึกอบรม

และพฒันาบุคลากร และการประเมินผลงานประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่ บริษทัฯมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

ทั้งน้ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ

ในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในไดต้ามความเหมาะสม  

 

ความเห็นเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จาํกดั (“สํานักงานฯ”) ไดต้รวจสอบและประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยใน ทั้งน้ีตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของระบบงานท่ี

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ปฏิบติัตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดข้ึนมานั้น มีการควบคุมภายในในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเพียงพอ 

ท่ีทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยบรรลุวตัถุประสงคเ์พื่อ 

• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

• เพิ่มความเช่ือมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย มีระบบขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ 

และไม่มีขอ้ผดิพลาดท่ีมีสาระสาํคญั 
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• ใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และพนกังาน

มีการปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดไว ้

โดยผลการตรวจสอบบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตาม Internal Audit Plan 2560 ของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย ไม่มีประเด็นท่ีมีผลกระทบในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัแต่อยา่งใด 
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รายการระหว่างกนั 
 

1.  ลกัษณะรายการ 

รำยกำรของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย   

1.1 รายการธุรกจิปกตหิรือสนับสนุนธุรกจิปกตทิี่มเีงือ่นไขทางการค้าทั่วไป  
ช่ือผู้เกีย่วข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. บริษทั สิริเวช จนัทบุรี 
จ ำกดั (มหำชน) 
ความสัมพนัธ์ 
เป็นบริษทัร่วม และมี
นำยแพทยธ์นำธิป ศุภ
ประดิษฐ ์เป็น
กรรมกำรร่วมกนักบั
บริษทัฯ  

บริษทั ทนัตสยำม 
จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

1 .  ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
เวชภัณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับวสัดุ
ทนัตกรรม 

▪ ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
เวชภณัฑท์ัว่ไป 

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 

 
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

 
 
 
3.  รำยไดเ้งินปันผล 

▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 
 
 

17,547 
 

11,275 
 

 
 
 

30,000 
 

 
 
 
 

12,949,451 
 

บริษัท  ทันตสยำม  จ ำกัด  ซ่ึ ง เป็น
บริษทัย่อย ได้จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ทำง
ทันตกรรม โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือ
ขำย และลักษณะเง่ือนไข กำรให้
เครดิตเทอมทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เป็นไปบนเง่ือนไขเดียวกบักำรตกลง
ซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 
บริษทัฯไดใ้ห้ค  ำปรึกษำแก่บริษทั สิริ
เวช จนัทบุรี จ ำกดั(มหำชน) ในส่วน
งำนบัญ ชี  ซ่ึ งร ำค ำและลักษณ ะ
เง่ือนไขระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไป
ตำมท่ีตกลงกนั 
  
บริษัทฯได้รับ เงิน ปันผลจำกกำร
ลงทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั สิริเวช 
จัน ท บุ รี  จ ำกั ด (มห ำชน ) ต ำม ท่ี
ประกำศจ่ำย 

2. บริษทั  อุบลรักษ ์จ ำกดั  
ความสัมพนัธ์ 
เป็นบริษทัร่วม และมี
นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโย
ภำส และนำยแพทย์
ธนำธิป ศุภประดิษฐ ์
เป็นกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษทัฯ  

บริษทั ทนัตสยำม 
จ ำกดั 
 
 

1.  ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
เวชภัณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับวสัดุ
ทนัตกรรม 

▪ ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
เวชภณัฑท์ัว่ไป 

 
 

 
58,336 

 

บริษัท  ทันตสยำม  จ ำกัด  ซ่ึ ง เป็น
บริษทัย่อย ได้จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ทำง
ทันตกรรม โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือ
ขำย และลักษณะเง่ือนไข กำรให้
เครดิตเทอมทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เป็นไปบนเง่ือนไขเดียวกบักำรตกลง
ซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บริษัท  โมดูลล่ำ
ซอฟท์แวร์เอ็กซ์
เปอร์ตีส จ ำกดั 
 

2. รำยได้จำกค่ำบ ำรุงรักษำ
ระบบสำรสนเทศโรงพยำบำล  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

 
 

415,987 
 

บริษทั โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์
ตีส  จ ำกัด  ซ่ึ ง เป็ นบ ริษัท ย่อย  ได้
ให้ บ ริ ก ำรพัฒ น ำร ะบ บ ระบ บ
บริหำรงำนโรงพยำบำล รวมถึงกำร
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

 
บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 
 
 
3. รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีอ่ืน 
 

4.  รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 
 
5. เจำ้หน้ีเงินทดรองจ่ำย 

▪ เจำ้หน้ีอ่ืน 
 

 
 
 
 

 
 

 
250,000 

 
250,000 

 

 
11,489,815 

 
 

 
750,000  

ให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบบริหำร
โรงพยำบำล ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุ
ตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของ
บริษทัยอ่ยบนเง่ือนไขกบัท่ีบริษทัยอ่ย
ท ำกบัคู่สญัญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 
 
บริษัทฯได้ให้ค  ำปรึกษำแก่บริษัท 
อุบลรักษ์ จ ำกดั ในส่วนงำนบญัชี ซ่ึง
รำคำและลกัษณะเง่ือนไขระหวำ่งกนั
ดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีตกลงกนั 
 

 
บริษัทฯได้รับ เงิน ปันผลจำกกำร
ลงทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั อุบล
รักษ ์จ ำกดั ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
บริษทั อุบลรักษ์ จ ำกดั ไดส้ ำรองจ่ำย
ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ของ
บ ริษัท   และได้ท ำก ำร เรี ยก เก็บ
ค่ำใช้จ่ำยจำกบริษทัทั้ งจ ำนวนตำมท่ี
ไดส้ ำรองจ่ำยใหก่้อน  

3. บริษทั โรงพยำบำล ภทัร 
จ ำกดั 
ความสัมพนัธ์ 
มี นำยเฉลิมกลุ อภิบุณ
โยภำส เป็นกรรมกำร
ร่วมกนักบับริษทัฯ 

 
 

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

1. รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
▪ รำยไดอ่ื้น  
▪ เงินทดรองจ่ำย 

 

 
 

10,687,575 
 

19,302,463 
11,308 
43,335 

 
 
 

 

บริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี 
จ ำกั ด  ได้ท ำสั ญ ญ ำร่ วม ให้ ก ำร
รักษำพยำบำลด้ำนโรคหัวใจและ
หลอดเลือดกับบริษัท โรงพยำบำล 
ภัทร จ ำกัด  โดยมีค่ำตอบแทนและ
กำรแบ่งผลประโยชน์ เป็นไปตำมกำร
ตกลงร่วมกนัภำยใตก้ำรพิจำรณำอยำ่ง
รอบคอบของคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยใน
ผ ลป ระ โ ยชน์ ท่ี จ ะ ได้ รั บ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขอนั
พึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

 บริษัท  โมดูลล่ำ
ซอฟท์แวร์เอ็กซ์
เปอร์ตีส จ ำกดั 

2. รำยได้จำกค่ำบ ำรุงรักษำ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

 
 

 
 

572,000 

บริษทั โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์
ตีส  จ ำกัด  ซ่ึ ง เป็ นบ ริษัท ย่อย  ได้
ให้ บ ริ ก ำรพัฒ น ำร ะบ บ ระบ บ
บริหำรงำนโรงพยำบำล รวมถึงกำร
ให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบบริหำร
โรงพยำบำล ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุ
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของ
บริษทัยอ่ยบนเง่ือนไขกบัท่ีบริษทัยอ่ย
ท ำกบัคู่สญัญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 
 

 บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือยำและ
เวชภณัฑท์ัว่ไป 

▪ ต้น ทุ น กำร ซ้ื อ ยำแล ะ
เวชภณัฑท์ัว่ไป 

 

 
 

3,350 

บริษัทฯ ได้ซ้ือเวชภัณฑ์จำกบริษัท 
โรงพยำบำล ภทัร จ ำกดั ซ่ึงบริษทัฯมี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้สินค้ำดังกล่ำว
ประกอบกำรรักษำผู ้ป่วย โดยกำร
ก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลักษณะ
เง่ือน ไขระหว่ำงกัน เป็ น ไปตำม
เง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกบักำรตกลง
ซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

4. บริษทั โรงพยำบำลรำช
ธำนี จ ำกดั (มหำชน) 
ความสัมพนัธ์ 
มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั  คือ  
นำยสุธน  ศรียะพนัธ์ 
ซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษทั
ยอ่ย 

 
 

บริษทั ศูนยห์วัใจ 
โรง พยำบำล
ธนบุรี จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 
เฮลท์ แค ร์  ก รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษทั ทนัตสยำม 
จ ำกดั 

1. รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  
 

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำร
และค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  รำยไดเ้งินปันผล 

▪ รำยไดเ้งินปันผล 
 
 
 
3.  ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
เวชภัณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับวสัดุ
ทนัตกรรม 

▪ ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย
เวชภณัฑท์ัว่ไป 

 
 
 

3,107,477 
 

339,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8,488,298 
 
 

 
 

 
 

23,654 
 

บริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี 
จ ำกั ด  ได้ท ำสั ญ ญ ำร่ วม ให้ ก ำร
รักษำพยำบำลด้ำนโรคหัวใจและ
หลอดเลือดกับบริษัท โรงพยำบำล
รำชธำนี  จ ำกัด  (มห ำชน ) โดยมี
ค่ ำ ต อ บ แ ท น แ ล ะ ก ำ ร แ บ่ ง
ผลประโยชน์ เป็นไปตำมกำรตกลง
ร่วมกันภำยใต้กำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบของคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยใน
ผ ล ป ร ะ โ ยชน์ ท่ี จ ะ ได้ รั บ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขอนั
พึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป  
 
บริษัทฯได้รับ เงิน ปันผลจำกกำร
ลง ทุ น ใน หุ้ น ส ำมัญ ของ บ ริษัท 
โรงพยำบำลรำชธำนี จ ำกดั (มหำชน) 
ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
 
บริษัท  ทันตสยำม  จ ำกัด  ซ่ึ ง เป็น
บริษทัย่อย ได้จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ทำง
ทันตกรรม โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือ
ขำย และลักษณะเง่ือนไข  กำรให้
เครดิตเทอมทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เป็นไปบนเง่ือนไขเดียวกบักำรตกลง



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกบัดูแลกิจการ  รายการระหวา่งกนั  หนา้ท่ี 105 

ช่ือผู้เกีย่วข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทาํ

รายการ 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

1,710 ซ้ือขายกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

5. บริษทั เอก็ซเรย์

คอมพิวเตอร์อุรุพงษ ์

จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั  คือ  

นางสาวนลิน วนาสิน 

ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทัฯ 

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 

เฮ ล ท์ แ ค ร์  ก รุ๊ ป 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 

เฮ ล ท์ แ ค ร์  ก รุ๊ ป 

จาํกดั (มหาชน) 

1. ค่าบริการวิชาชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 ค่าบริการวิชาชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

 

 

2.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

 

38,161,703 

 

2,839,125 

 

 

 

 

 

 

112,500 

บริษัทฯได้ทําสัญญาบริการตรวจ

วินิจฉัยโรคด้วยเคร่ือง MRI กับทาง

บริษทั เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ ์

จํากัด โดยการกําหนดราคาซ้ือขาย 

และลักษ ณ ะเง่ือน ไขระห ว่างกัน

เป็นไปตามเง่ือนไขตลาด เช่นเดียวกบั

การตกลงซ้ือขายกับนิติบุคคลอ่ืน

ทัว่ไป 

 

บ ริษัท ฯได้รับ เงิน ปั น ผลจากการ

ล ง ทุ น ใน หุ้ น ส ามัญ ข อ ง  บ ริ ษั ท 

เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ จาํกัด 

ตามท่ีประกาศจ่าย 

6. บริษทั สลาตนั เมดิคอล

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั คือ  

บริษทั โรงพยาบาล

ราษฎร์ยนิดี จาํกดั 

(มหาชน)   

บริษทั ธนราษฎร์ทุ่งสง 

จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาล

ราษฎร์นรา จาํกดั 

บริษทั สิโรรส จาํกดั 

(ปัจจุบนั บริษทั 

สลาตนั เมดิคอลเซ็น

เตอร์ จาํกดั ไดจ้ด

ทะเบียนเสร็จการชาํระ

บญัชี เม่ือวนัท่ี 8 

พฤษภาคม พ.ศ.2560) 

บ ริ ษั ท  ร า ษ ฎ ร์

ยิ น ดี  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

1. ค่าใชจ่้ายจากการซ้ือยาและ

เวชภณัฑท์ัว่ไป 

 ตน้ทุนจากการซ้ือยาและ

เวชภณัฑท์ัว่ไป 

 

 

 

 

 

16,087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดซ้ื้อเวชภณัฑ์

จากบริษทัสลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

จาํกดั ซ่ึงบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งใช้

สินคา้ดงักล่าวประกอบการรักษา

ผูป่้วย การกาํหนดราคาซ้ือขาย และ

ลกัษณะเง่ือนไขระหวา่งกนัเป็นไป

ตามเง่ือนไขตลาด เช่นเดียวกบัการ

ตกลงซ้ือขายกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทาํ

รายการ 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

7. Aryu International 

Health Care Co.,Ltd  

ความสัมพนัธ์ 

เป็นกิจการร่วมคา้  

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 

เฮ ล ท์ แ ค ร์  ก รุ๊ ป 

จาํกดั (มหาชน) 

1. รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรึกษา  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 รายไดอ่ื้น 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

 

2,926,315 

 

 

2,926,315 

67,200 

67,200 

บริษัทฯได้ให้ค ําปรึกษาแก่บริษัท 

Aryu International Health Care 

Co.,Ltd ในส่วนของระบบบริหารงาน

โรงพยาบาล ซ่ึงราคาและลักษณะ

เง่ือนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป

ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัภายใตก้าร

พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญา

ทั้ งสองฝ่ายใน ผลป ระโยชน์ ท่ี จะ

ได้รับอย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจปกติ

โดยทัว่ไป   

8. Weihai Welly Hospital 

Company Limited 

ความสัมพนัธ์ 

เป็นกิจการร่วมคา้  

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 

เฮ ล ท์ แ ค ร์  ก รุ๊ ป 

จาํกดั (มหาชน) 

1. รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรึกษา  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

14,855,400 

 

14,855,400 

 

บริษัทฯได้ให้ค ําปรึกษาแก่บริษัท 

Weihai Welly Hospital ในส่วนของ

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล ซ่ึง

ราคาและลกัษณะเง่ือนไขระหวา่งกนั

ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง

ร่วมกัน ภายใต้การพิ จารณ าอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายใน

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี จ ะ ไ ด้ รั บ อ ย่ า ง

เหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขอนั

พึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

9. บริษทั โรงพยาบาลชุม

เวช จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ 

มีนายสุธน ศรียะพนัธ์ 

เป็นกรรมการร่วมกนั

กบับริษทัยอ่ย 

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 

เฮ ล ท์ แ ค ร์  ก รุ๊ ป 

จาํกดั (มหาชน) 

1.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

414,004 

บ ริษัท ฯได้รับ เงิน ปั น ผลจากการ

ล ง ทุ น ใน หุ้ น ส ามัญ ข อ ง  บ ริ ษั ท 

โรงพยาบาลชุมเวช จํากัด(มหาชน) 

ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

10. บริษทั โรงพยาบาลสิโร

รส จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ 

มีบุคคลท่ีเป็นญาติ

สนิทของนายแพทย์

บุญ วนาสินเป็นผูถื้อ

หุน้ 

 

บ ริ ษั ท  ร า ษ ฎ ร์

ยิ น ดี  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

1.ตน้ทุนค่าบริการ 

 ค่าบริการเช่ารถพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

17,600 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) มี

ความจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการดงักล่าว

ประกอบการรักษาผูป่้วย การกาํหนด

ราคาซ้ือขาย และลกัษณะเง่ือนไข

ระหวา่งกนัเป็นไปตามเง่ือนไขตลาด 

เช่นเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกบันิติ

บุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทาํ

รายการ 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

 

บ ริ ษั ท  ร า ษ ฎ ร์

ยิ น ดี  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

2.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

1,000,000 

บริษทั ราษฎร์ยนิดี จาํกดั (มหาชน) 

ไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในหุน้

สามญัของ บริษทั โรงพยาบาลสิโร

รส จาํกดั ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

 

    

1.2 รายการธุรกจิปกตหิรือสนับสนุนธุรกจิปกตทิี่ไม่มเีง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 

ช่ือผู้เกีย่วข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทาํ

รายการ 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1.  บริษทั ราชธานี

พฒันาการ (2014) จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ 

มีนางจารุวรรณ วนา

สินเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่  

 

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี

พฒันาท่ีดิน จาํกดั 

รายได้ค่าเช่าทีด่นิ 

 รายไดค้่าเช่าท่ีดิน 

 

 

36,000,000 

 

บริษัท ธนบุรีพัฒนาท่ีดิน จํากัด ยงั

ไ ม่ ไ ด้ นํ า ท่ี ดิ น ดั ง ก ล่ า ว ไ ป ใ ช้

ป ร ะโ ยช น์  จึ งได้ป ล่ อ ย เช่ า ท่ี ดิ น

ดงักล่าวแก่บริษทั ราชธานีพฒันาการ 

(2014) จาํกดั ในอตัราค่าเช่าท่ีสูงกว่า

มูลค่าตลาด ซ่ึงรายการดังกล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั 

2.  คุณหญิงส่องแสง เมฆ

สวรรค ์

ความสัมพนัธ์ 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บริษทัฯ 

 

บ ริ ษั ท  ธ น บุ รี 

เฮ ล ท์ แ ค ร์  ก รุ๊ ป 

จาํกดั (มหาชน) 

 ค่าเช่าท่ีดิน 2,514,000 

 

บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินจากคุณหญิงส่อง

แสง เมฆสวรรค์ เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งใน

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี 1 

ซ่ึงอตัราค่าเช่าดังกล่าวตํ่ากว่ามูลค่า

ต ล าด แ ล ะ ร าย ก าร ดั ง ก ล่ าว เป็ น

ประโยชน์ต่อบริษทั 

 
1.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิกบับุคคลหรือนิตบุิคคลที่เป็นกจิการที่เกีย่วโยงกนั 

 กรณีจําเป็น เช่น บริษัทฯหรือบริษัทย่อยประสบสภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการท่ี เกิดข้ึน

คณะกรรมการบริษทัฯไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั นอกจากน้ี 

บริษทัฯไดท้าํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรกบัดูแลกิจกำร  รำยกำรระหวำ่งกนั  หนำ้ท่ี 108 

รายการให้/รับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

ช่ือผู้เกีย่วข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
1. บริษทั โรงพยำบำลสิโร
รส จ ำกดั 
ความสัมพนัธ์ 
มีบุคคลท่ีเป็นญำติ
สนิทของนำยแพทย์
บุญ วนำสินเป็นผูถื้อ
หุน้ 

 

บริษทั รำษฎร์
ยนิดี จ ำกดั 
(มหำชน) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
▪ ดอกเบ้ียรับ 

 

 
101,178 

 
 

บริษทัยอ่ยใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นเพ่ือ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
โรงพยำบำลสิโรรส จ ำกดั โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัรำท่ีสูงกวำ่ตน้ทุน
เงินกูย้มืของบริษทั ซ่ึงทำงบริษทั
โรงพยำบำลสิโรรส จ ำกดั ไดจ่้ำย
คืนเงินกูย้มืทั้งจ ำนวนแลว้ในปี 
พ.ศ.2560 

 

2.  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 
รำยกำรธุรกรรมท่ีเป็นกำรค้ำ

ปกติ หรือรำยกำรธุรกรรมท่ี

สนบัสนุนกำรคำ้ทัว่ไป 

รายการธุรกรรมการค้าปกต ิ

ในกรณีท่ีบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยมีธุรกรรมกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล กำรส่งต่อ

คนไข ้บริษทัมีนโยบำยให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดค่ำตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำ

ธุรกรรมกำรคำ้ กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวระหวำ่งบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีมี

ควำมเก่ียงโยงกันในรำคำตลำด โดยมีอัตรำค่ำบริกำร และมีเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

ตลอดจนเง่ือนไขกำรคำ้อ่ืน ๆ เท่ำเทียมหรือเป็นเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกันหรือไม่

แตกต่ำงกบัท่ีบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย พึงกระท ำกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำหรือ

บริษทัคู่สญัญำอ่ืน ๆ ทัว่ไปภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั 

 รายการธุรกรรมทีส่นับสนุนการค้าทัว่ไป 

ในกรณีท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรซ้ือสินคำ้และบริษทั วตัถุดิบและเวชภณัฑต์่ำง ๆ 

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปเพ่ือสนับสนุนกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล

ระหว่ำงกัน หรือระหว่ำงบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยงกับ

บริษทัฯ โดยเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯและ/หรือบริษทั

ยอ่ย รำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งมีรำคำค่ำสินคำ้หรืออตัรำค่ำบริกำรตำมรำคำตลำดท่ีสำมำรถ

อำ้งอิงท่ีมำของรำคำค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำรดังกล่ำวได้ และมีเง่ือนไขกำรช ำระเงิน

ตลอดจนเง่ือนไขข้อตกลงทำงกำรค้ำต่ำง ๆ ไม่แตกต่ำงจำกกำรท่ีบริษัทฯและ/หรือ

บริษทัยอ่ยเขำ้ท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้รำยอ่ืน ๆ ทัว่ไปภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั 

 และสืบเน่ืองจำกพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

ฉบับแก้ไขเพ่ิม เติม  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวัน ท่ี  31 สิงหำคม พ .ศ. 2551 และตำม



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรกบัดูแลกิจกำร  รำยกำรระหวำ่งกนั  หนำ้ท่ี 109 

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 
หนงัสือเวยีนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ฉบบัลง

วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2551 เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนของบริษทัฯมีควำมคล่องตวั บริษทัฯอำจ

น ำรำยกำรเก่ียงโยงกันท่ีเป็นรำยกำรธุรกรรมทำงกำรคำ้ปกติหรือรำยกำรสนับสนุน

กำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไประหวำ่งบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อขอนุมติัในหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

การให้ ความ ช่วยเหลือทาง

การเงนิ 

บริษทัมีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เพ่ือเป็นกำรรวมกำรบริหำรจดักำรทำง

กำรเงินไวท่ี้ส่วนกลำง เพื่อให้สำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รโดยรวม ทั้งน้ีบริษทัฯมีนโยบำยเขำ้ท ำ

ธุรกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน กล่ำวคือ  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดย

บริษทัฯจะเป็นผูกู้เ้งินโดยตรงจำกตลำดเงินหรือสถำบนักำรเงิน และน ำเงินกูด้งักล่ำวไป

ให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย และคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัด้วยอตัรำตน้ทุนทำงกำรเงินท่ี

เกิดข้ึนจริงบวกอตัรำก ำไรส่วนเพ่ิม ซ่ึงโดยรวมแลว้เป็นอตัรำท่ีต ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียท่ี

บริษทัยอ่ยกูเ้องโดยตรง 

ประโยชน์ที่ได้รับ   บริษทัย่อยสำมำรถกู้เงินได้ในอตัรำดอกเบ้ียท่ีต ่ำกว่ำกำรกู้ยืมเงิน

โดยตรงจำกสถำบนักำรเงิน เน่ืองจำกบริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินกูใ้น

อตัรำดอกเบ้ียท่ีต ่ำกวำ่ 

รำยกำรธุรกรรมประเภทอ่ืน

นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้

ท่ีเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำม

ควำมหมำยของพระรำชบญัญติั

ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล ำ ด

หลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัใน

อนำคต กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุน้ทุก

รำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัภำยใตก้ฏระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้ตำมพระรำชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำนท่ีก ำกบั

ดูแลบริษทัฯ 

 

 ทั้งน้ี ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัทุกประเภทของบริษทัฯ จะเป็นไปตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฏระเบียบหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกำศของ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน นอกจำกน้ีเพ่ือเป็นกำรคุม้ครองผูล้งทุนและเกิดควำมโปร่งใส หำกมีควำมจ ำเป็นท่ี

บริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยจะตอ้งเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบดูแลใหร้ำยกำรระหว่ำงกนัเป็นไปอยำ่งยติุธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญ

ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัฯมีนโยบำยท่ีจะจดัใหบุ้คคลท่ีมีควำมเป็นอิสระและมีควำมรู้

ควำมช ำนำญตำมวิชำชีพเป็นผูใ้หค้วำมเห็นต่อรำยกำรดงักล่ำว และน ำควำมเห็นนั้นไปประกอบกำรตดัสินใจของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
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ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทยีบ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 581.9 4.2 560.4 5.4 714.7 9.7 

เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน - - - - 24.0 0.3 

เงินลงทุนระยะสั้น 142.9 1.0 140.2 1.3 644.0 8.8 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 718.2 5.1 500.8 4.8 570.0 7.8 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - - - - 6.5 0.1 

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 194.7 1.4 209.5 2.0 161.9 2.2 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการ       

 ทางการแพทยค์รบวงจร 972.0 7.0 - - - - 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) 0.7 - 0.1 - 0.1 - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.5 - 8.3 0.1 5.8 0.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,614.9 18.7 1,419.3 13.6 2,127.0 29.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั 9.9 0.1 7.0 0.1 3.0 - 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 713.5 5.1 542.2 5.2 9.3 0.1 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 454.7 3.2 443.1 4.2 422.9 5.8 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) 740.4 5.3 635.8 6.1 - - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) 252.5 1.8 269.1 2.6 258.5 3.5 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (สุทธิ) 1,813.8 12.9 1,669.1 16.0 1,672.4 22.8 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 4,832.8 34.5 5,325.7 50.9 2,757.7 37.5 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 30.9 0.2 24.6 0.2 20.0 0.3 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 82.0 0.6 71.5 0.7 42.5 0.6 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า (สุทธิ) 2,373.0 16.9 13.0 0.1 13.8 0.2 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 1.0 - - - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 64.5 0.5 14.5 0.1 11.1 0.1 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 25.8 0.2 25.3 0.2 9.4 0.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,394.8 81.3 9,040.9 86.4 5,220.6 71.0 

รวมสินทรัพย์ 14,009.7 100.0 10,460.2 100.0 7,347.6 100.0 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทยีบ (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น       

 จากสถาบนัการเงิน 129.1 0.9 1,138.9 10.9 463.4 6.3 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 925.6 6.6 813.5 7.8 1,693.1 23.0 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ       

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 3.1 - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ       

 - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 100.0 0.7 525.6 5.0 322.0 4.4 
 - หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 2.7 - 0.8 - 1.0 - 
 - หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 1.0 - - - - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 50.6 0.4 65.7 0.7 62.6 0.9 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) 19.3 0.1 11.8 0.1 7.2 0.1 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50.9 0.4 14.2 0.1 10.7 0.1 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,279.2 9.1 2,570.5 24.6 2,563.1 34.8 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  3,442.2 24.6 2,398.4 22.9 2,546.5 34.7 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 9.4 - 0.5 - 1.2 - 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 2.0 - - - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 375.8 2.7 114.2 1.1 3.9 0.1 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 228.9 1.6 216.9 2.1 215.3 2.9 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7.4 - 4.2 - 0.2 - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,065.7 28.9 2,734.2 26.1 2,767.1 37.7 

รวมหนีสิ้น 5,344.9 38.0 5,304.7 50.7 5,330.2 72.5 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทยีบ (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

  หุ้นสามญั 849,080,000 หุ้น        

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 849.1 6.1 849.1 8.1   

  หุ้นสามญั 677,000,000 หุ้น        

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท     677.0 9.2 

   ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้       

  หุ้นสามญั 849,080,000 หุ้น        

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 849.1 6.1 - - - - 
  หุ้นสามญั 764,080,000 หุ้น        

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท - - 764.1 7.3 - - 
  หุ้นสามญั 677,000,000 หุ้น        

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท - - - - 677.0 9.2 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (สุทธิ) 6,861.2 49.0 3,822.9 36.5 1,733.0 23.6 

กาํไรสะสม       

   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112.5 0.8 112.5 1.1 112.5 1.5 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,138.7 8.1 906.5 8.7 393.6 5.4 

ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการลงทุนเพ่ิม       

 ในบริษทัยอ่ย (1,099.3) (7.8) (1,099.3) (10.5) (1,099.3) (14.9) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 540.9 3.9 430.7 4.1 8.0 0.1 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 8,403.1 60.1 4,937.4 47.2 1,824.8 24.9 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 261.7 1.9 218.1 2.1 192.6 2.6 

รวมส่วนของเจ้าของ 8,664.8 62.0 5,155.5 49.3 2,017.4 27.5 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,009.7 100.0 10,460.2 100.0 7,347.6 100.0 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 5,358.1 79.6 5,182.2 81.8 4,918.8 83.5 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 400.2 6.0 381.0 6.0 356.7 6.1 

รายไดจ้ากการให้บริการ 853.4 12.7 665.4 10.5 511.2 8.7 

รายไดอ่ื้น 117.4 1.7 104.8 1.7 101.6 1.7 

รวมรายได้ 6,729.1 100.0 6,333.4 100.0 5,888.3 100.0 

ค่าใชจ่้าย       

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (3,864.9) (57.4) (3,701.0) (58.4) (3,584.4) (60.9) 

ตน้ทุนการขายสินคา้ (271.5) (4.0) (256.1) (4.0) (258.7) (4.4) 

ตน้ทุนการให้บริการ (644.8) (9.6) (561.3) (8.9) (415.8) (7.1) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (202.1) (3.0) (130.9) (2.1) (124.7) (2.1) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (803.3) (11.9) (723.9) (11.4) (656.3) (11.1) 

กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน- ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (7.0) (0.1) (7.4) (0.1) 16.1 0.3 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (3.2) - (6.8) (0.1) (1.8) - 

กลบัรายการ(ค่าเผ่ือ)การดอ้ยค่าเงินลงทุน - - (18.5) (0.3) 21.1 0.4 

รวมค่าใช้จ่าย (5,796.8) (86.0) (5,405.9) (85.3) (5,004.5) (84.9) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทัร่วม     

 และกจิการร่วมค้า  ต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 932.3 14.0 927.5 14.7 883.8 15.1 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 36.1 0.5 42.7 0.7 42.4 0.7 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (124.9) (1.9) (88.6) (1.4) - - 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงินได้ 843.5 12.6 881.6 14.0 926.2 15.8 

ตน้ทุนทางการเงิน (160.5) (2.4) (177.1) (2.8) (162.8) (2.8) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 683.0 10.2 704.5 11.2 763.4 13.0 

ภาษีเงินได ้ (118.0) (1.8) (160.5) (2.5) (181.6) (3.1) 

กาํไรสําหรับปี 565.0 8.4 544.0 8.7 581.8 9.9 
         
การแบ่งปันกาํไร       

 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 553.9 8.2 511.2 8.2 551.8 9.4 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11.1 0.2 32.8 0.5 30.0 0.5 

      565.0 8.4 544.0 8.7 581.8 9.9 
         
กาํไรต่อหุ้น       

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของ       

  ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.72  0.69  0.87  

  จาํนวนหุ้นสามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 771.5   741.2   632.7   
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรสําหรับปี 565.0 8.4 544.0 8.7 581.8 9.9 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร       

 หรือขาดทุนในภายหลงั       

 - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั       

  ผลประโยชน์พนกังาน (8.7) (0.1) 1.1 - (2.0) - 

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร       

 หรือขาดทุนในภายหลงั       

 - กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม       

  ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 130.3 1.9 529.1 8.4 4.2 0.1 
 - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ       

  กิจการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 4.7 0.1 - - - - 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ       

  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (24.3) (0.4) (106.1) (1.7) (1.1) - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษ ี 102.0 1.5 424.1 6.7 1.1 0.1 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 667.0 9.9 968.1 15.4 582.9 10.0 

       

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม       

 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 657.2 9.8 935.7 14.9 553.7 9.5 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9.8 0.1 32.4 0.5 29.2 0.5 

      667.0 9.9 968.1 15.4 582.9 10.0 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 683.0 704.5 763.4 

รายการปรับปรุง    

 ค่าเผ่ือ(กลบัรายการ)    

  - หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.3 0.8 (10.6) 
  - สินคา้เส่ือมสภาพ 2.2 (3.7) 10.2 
  - การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.7 - - 
  - การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (18.5) 18.5 (21.1) 
  - การดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 3.2 - 
 ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ - - 0.4 
 ตดัจาํหน่ายเจา้หน้ีคา้งนาน - - (7.6) 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ 1.4 - - 
 (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่าย    

  - เงินลงทุนระยะสั้น - 0.1 (3.6) 
  - เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - (2.5) - 
  - เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - (6.2) 
  - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 0.1 
 ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 18.1 - - 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (0.1) - - 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (36.1) (42.7) (42.4) 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 124.9 88.6 - 
 ค่าเส่ือมราคา 271.3 233.5 221.7 
 ค่าตดัจาํหน่าย 32.7 5.9 4.8 
 กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    

  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.9) (0.9) (0.1) 
 ขาดทุนสุทธิจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    

  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2.5 3.7 1.7 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24.4 22.9 24.0 
 เงินปันผลรับ (26.0) (29.8) (30.5) 
 รายไดด้อกเบ้ียรับ (1.1) (2.1) (7.9) 

  ตน้ทุนทางการเงิน  160.5 177.1 162.8 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์    

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,240.3 1,177.1 1,059.1 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 

   หน่วย : ล้านบาท 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน    

 (ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือและการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย)    

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (215.0) (23.8) (75.5) 
  สินคา้คงเหลือ 12.6 (43.9) (1.1) 
  ตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร (52.7) - - 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3.8 (2.5) (5.9) 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4.7 (15.6) (1.1) 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 36.9 56.2 (22.1) 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.3 4.6 (0.3) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.7 3.5 (13.7) 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.2 4.0 (3.5) 

    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (21.1) (20.2) (14.3) 

 เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,022.7 1,139.4 921.6 
  ดอกเบ้ียรับ 1.1 2.3 18.2 
  เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (156.4) (155.8) (171.2) 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (154.0) (156.9) (181.0) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 713.4 829.0 587.6 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - 24.0 (18.9) 

เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ - 657.9 332.0 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินสดจ่าย - (158.0) (574.4) 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.1 (4.1) (2.1) 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ 0.2 3.6 - 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดจ่าย (0.3) - (0.1) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดรับ - - 10.0 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดจ่าย - - (227.5) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินสดรับ - 81.0 41.4 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - เงินสดจ่าย (224.8) (724.4) - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดรับ - 14.0 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดจ่าย (27.3) (52.5) (41.1) 

เงินสดรับจากการจ่ายคืนจากการลดทุน    

 ของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 0.4 - 

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0.6 - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ     

 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (684.8) (2,390.8) (652.8) 
 - อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (144.8) (6.2) (179.5) 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20.9) (33.9) (20.4) 
 - สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าท่ีดิน (3.6) - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยข์องบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (461.9) - - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)    
 และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 1.1 1.1 17.5 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 - เงินสดรับ 10.0 - 105.5 
 - เงินสดจ่าย (10.0) - (67.5) 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงสุทธิ - - 21.5 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - เงินสดรับ - 6.5 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - เงินสดจ่าย - - (6.5) 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    

  บริษทัอ่ืน และหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 50.4 55.6 76.8 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,516.0) (2,525.8) (1,186.1) 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น    

 จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,009.8) 653.3 300.6 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ - (2.4) (62.4) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินสดรับ - - 0.7 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินสดจ่าย - (0.7) - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดรับ 48.7 40.0 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย (1,025.2) (322.0) (168.2) 

ค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

 จ่ายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (8.0) (2.5) - 

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1.3) (1.1) (1.0) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมในทุนหุ้นสามญั 3,230.0 2,177.0 1,210.0 

เงินสดจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น    
 เสนอขายประชาชนเป็นคร้ังแรก (129.2) - - 

เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามญั (304.9) (810.8) (494.7) 

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - (179.9) (11.0) 

เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 41.8 - 95.8 

เงินสดจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจ่าย    

  ให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (18.0) (8.4) - 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 824.1 1,542.5 869.8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 21.5 (154.3) 271.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 560.4 714.7 443.4 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 581.9 560.4 714.7 
            

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั  หนา้ท่ี 119 

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด    

เงินปันผลคา้งรับ - - 3.2 

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - 81.0 

ค่าหุ้นคา้งจ่าย - - 179.9 

เจา้หน้ีจากการซ้ือระหวา่งปี    

 - ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90.1 88.6 32.3 
 เจา้หน้ีจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 6.2 
 - สิทธิการเช่าท่ีดิน 3.0 - - 
 - สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 11.7 0.1 1.0 

เงินประกนัค่าก่อสร้าง 13.4 5.8 5.0 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน - - 8.0 

เงินปันผลคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 8.9 9.1 567.7 

เงินปันผลคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 253.8 

เงินกูย้มืเพ่ือจ่ายซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ย 1,600.0 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีรับเป็นเช็ค - 340.0 - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคารท่ีรับเป็นเช็ค - 22.1 - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี    

 - โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (สุทธิ) - - 15.3 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ี    

 - โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (สุทธิ) - - 70.0 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ี     

 - โอนมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น - - 2.3 

ท่ีดินท่ีโอนมาจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 56.8 

ค่าท่ีปรึกษาทนายความคา้งจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน    

 ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.3 - - 

โอนท่ีดินไปเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการ    

 ทางการแพทยค์รบวงจร 918.7 - - 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเสนอขายประชาชน    

 เป็นคร้ังแรกคา้งจ่าย 4.1 - - 
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คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและ

เคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืน ๆ ในปี 2560 มีรายไดร้วม 6,611 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 6.1 

จาก 6,229 ล้านบาท ในปี 2559 เน่ืองจากการเพ่ิมของรายไดจ้ากการให้บริการผูป่้วยภายในประเทศ และรายไดจ้าก

ต่างประเทศจากการรับจา้งฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร และรับจา้งเป็นท่ีปรึกษาและดาํเนินการศึกษาแบบองคร์วมทั้งระบบ 
 

ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์  

มีรายไดใ้นปี 2560 และ 2559 จาํนวน 6,171 ลา้นบาท และ 5,815 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1    

• ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

มีรายไดร้วมในปี 2560 จาํนวน 5,357 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,182 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

โรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 มีผูป่้วยมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน และผูป่้วยท่ีเขา้รักษามีความซบัซอ้นของ

โรคสูงข้ึน ทาํใหร้ายไดมี้การเติบโตเพ่ิมข้ึน แต่ผลการดาํเนินงานของโรงพยาบาลในต่างจงัหวดัลดลง เน่ืองจากในปี  

2559 เป็นฐานท่ีสูง ดว้ยผลประกอบการท่ีเติบโตดีเพราะมีโรคระบาด จึงมีผูป่้วยเขา้รับบริการมากกวา่ปกติ 

• ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาล มีรายไดใ้นปี 2560 จาํนวน 598 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 503 ลา้นบาท ในปี 2559 

จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ การรับจา้งฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร และรับจา้งเป็นท่ีปรึกษาและดาํเนินการศึกษา

แบบองคร์วมทั้งระบบ 

• ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง มีรายไดใ้นปี 2560 จาํนวน 216 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 130 ลา้นบาท ในปี 2559  เน่ืองจาก 

มีการปรับวงเงินสญัญาท่ีต่อใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหร้องรับกบัปริมาณผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษาเพ่ิมข้ึน  

ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์  

ประกอบดว้ยธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูนอก

สถานท่ี ในปี 2560 มีรายได ้414 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 จาก 395 ลา้นบาท ในปี 2559 การเติบโตในปีน้ี ส่วนใหญ่

มาจากธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมในรูปแบบครบวงจร สาํหรับการเรียนการสอนนกัศึกษาทนัตแพทยใ์ห้กบั

มหาวิทยาลยั ส่วนธุรกิจใหบ้ริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถานท่ีมีการเติบโตดีเช่นกนั จากลูกคา้ท่ีรับบริการเพ่ิมข้ึน 

ธุรกจิอื่น ๆ   

ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพฒันาโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริการดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ โดยในปี 2560 มีรายได ้26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.8 จาก 19 ลา้นบาท 

ในปี 2559 เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดรั้บงานพฒันาระบบซอฟต์แวร์ให้กบัลูกคา้ต่างประเทศ ส่งผลใหร้ายไดมี้การเติบโต

เพ่ิมข้ึน 
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ต้นทุน  

ในปี 2560 มีต้นทุนรวม 4,781 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 จาก 4,518 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม ตน้ทุนหลกัของบริษทัฯ มาจากตน้ทุนในการให้บริการทางการแพทยซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของ

กลุ่มบริษทัฯ โดยตน้ทุนของทั้ง 3 ธุรกิจ สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ในปี 2560 และปี 2559 จาํนวน 4,488 ล้านบาท และ 4,244 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแพทย ์พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์เป็นหลกั เพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการปรับเพ่ิมเงินเดือน และมีการเพ่ิมแพทยเ์ฉพาะทาง เพ่ือรองรับการตรวจรักษาในคลินิกและศูนยแ์พทย์

เฉพาะทางท่ีเปิดเพ่ิมเพ่ือให้บริการผูป่้วย   

ตน้ทุนของธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) ในปี 2560 จาํนวน 277 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 จาก 261 ลา้นบาท ในปี 2559  ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยตน้ทุนสินคา้ ซ่ึงตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน

เกิดจากโครงการทาํศูนยก์ารเรียนการสอนของคณะทนัตกรรม สอดรับกบัการเติบโตของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  ซ่ึงในปี 2559 

บริษทัฯ ไม่มีโครงการในลกัษณะดงักล่าว  

ตน้ทุนของธุรกิจอ่ืน ในปี 2560 และปี 2559 จาํนวน 16 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.1 โดย

ส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ย ตน้ทุนพนกังานในธุรกิจพฒันาระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมี

การเพ่ิมอตัรากาํลงัคนเพ่ือรองรับโครงการในต่างประเทศ  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหารเท่ากบั 1,005 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.5 จาก 

855 ลา้นบาท ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการจา้งบุคลากร และค่าใช้จ่ายทางดา้นการตลาด และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาโครงการให้เป็นไปตามแผนงานของบริษทัฯ   

 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2560 เท่ากบั 161 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จาก 177 ลา้นบาท ในปี  2559 เน่ืองจากบริษทัฯ ได้

เจรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีถูกลง และในเดือนธนัวาคม 2560 ไดน้าํเงินท่ีไดรั้บมาจากการจาํหน่ายหุน้เพ่ิม

ทุนให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก ไปชาํระหน้ีสินเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

 

กาํไร 

กาํไรขั้นตน้ในปี 2560 เท่ากบั 1,830 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.0 จาก 1,710 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา และอตัรากาํไร

ขั้นตน้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเป็นร้อยละ 27.7 จากร้อยละ 27.5 มีสาเหตุหลกัจากการเติบโตของรายไดใ้นช่วงไตรมาส 4  แต่

ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มีการปรับตวัสูงข้ึนมาตั้งแต่ช่วงตน้ปี โดยเฉพาะค่าตอบแทนบุคลากร ท่ีเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงการ

ให้บริการเพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ปรับตวั

ข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 554 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 จาก 511 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา โดยมี

อตัรากาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ในปี 2560 ร้อยละ 8.4 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีร้อยละ 8.2  
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

 

 

งบการเงินรวม 

งบกาํไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2559 เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ 6,171 5,815 6.1% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 414 395 4.8% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ   26 19 36.8% 

รายได้รวม 6,611 6,229 6.1% 

ตน้ทุนธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์ (4,488) (4,244) 5.7% 

ตน้ทุนธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (277) (261) 6.1% 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืน ๆ  (16) (13) 23.1% 

ต้นทุนรวม (4,781) (4,518) 5.8% 

กาํไรขั้นต้น 1,830 1,710 7.0% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (1,005) (855) 17.5% 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 1,147 1,121 2.3% 

ตน้ทุนทางการเงิน (161) (177) -9.0% 

กาํไรสาํหรับงวด 565 544 3.9% 

กาํไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 554 511 8.4% 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ปี 2560 ปี 2559 

อตัรากาํไรขั้นตน้ 27.7% 27.5% 

อตัรากาํไร EBITDA 17.4% 18.0% 

อตัรากาํไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 8.4% 8.2% 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 14,010 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 10,460 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  2559 คิดเป็นร้อยละ 33.9  
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สินทรัพย์หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 217 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากลูกคา้ต่างประเทศ จากการให้บริการ

ดา้นท่ีปรึกษา และลูกหน้ีในประเทศ จากการใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาล  

ตน้ทุนการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน 972 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนทาํโครงการ Jin 

Wellbeing County เพ่ือพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทยแ์บบครบวงจร  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน 2,360 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดด้าํเนินการซ้ือหุน้

ร้อยละ 99.99 ของบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) จากบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

(PLE) และผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าบนพ้ืนท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของ

สภากาชาดไทย โดยการเขา้ซ้ือดงักล่าวถือเป็นการซ้ือสินทรัพยเ์ขา้มา เพ่ือพฒันาโครงการโรงพยาบาล ศูนยฟ้ื์นฟู

สุขภาพ ธนบุรี (ถนนบาํรุงเมือง)  

เงินลงทุนต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า โดยในปีน้ีบริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ิมใน ARYU 

International Healthcare Company Limited และเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน เน่ืองจากบริษทั โรงพยาบาลราช

พฤกษ ์จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ จึงโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากเงินลงทุนใน

บริษทัอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยรับรู้เงินลงทุนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม ส่งผลใหเ้งินลงทุน

ระยะยาวในตราสารทุนเพ่ิมข้ึน 

 

หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 5,345 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,304 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2559 คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แต่อย่างไรก็ตามเงินกูโ้ดยรวม

ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดน้าํเงินเพ่ิมทุนจากการจาํหน่ายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนมาจ่ายชาํระ

หน้ีดงักล่าว 

 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 8,665 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,156 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 68.1 โดยส่วนใหญ่มาจากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแก่ประชาชน จาํนวน 3,123 ลา้นบาท 

กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี  2560 จาํนวน 547 ลา้นบาท องคป์ระกอบอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 110 ลา้นบาท อยา่งไร

กต็ามมีการจ่ายเงินปันผล จาํนวน 306 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากผลการดาํเนินงานในปี  2559 
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งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) ส้ินปี 2560 ส้ินปี 2559 เปลีย่นแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,615 1,419 84.3% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,395 9,041 26.0% 

สินทรัพย์รวม 14,010 10,460 33.9% 

หน้ีสินหมุนเวียน 1,279 2,570 -50.2% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,066 2,734 48.7% 

หนีสิ้นรวม 5,345 5,304 0.8% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,665 5,156 68.1% 
 

 

 

งบการเงินรวม 

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.0 0.6 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.6 6.1 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.6 0.7 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 8.3 15.1 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.6 1.0 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA 3.2 3.6 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 5.3 5.0 
 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน 

- กระแสเงินสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี 2560 เท่ากบั 713 ลา้นบาท เทียบกบั 829 ลา้นบาท ในปี 2559 ลดลงจากการ

เพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จาํนวน 215 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดค้า้งรับจากการใหบ้ริการดา้นท่ีปรึกษา

ในต่างประเทศ ซ่ึงเกิดในช่วงไตรมาส 4/2560   

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 เท่ากบั 1,516 ลา้นบาท เทียบกบั 2,526 ลา้นบาท ในปี 2559 ลดลง

จากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัฯ มีการลงทุนเขา้ซ้ือบริษทัย่อยบาํรุงเมือง พลาซ่า จาํกดั ลงทุนในกิจการร่วมคา้ใน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ิมทุนในกิจการร่วมคา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงบริษทัฯ ใชก้ระแสเงินสดในการ

ลงทุนนอ้ยกวา่ในปี 2559  

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2560 จาํนวน 824 ลา้นบาท เทียบกบั 1,543 ลา้นบาท ในปี 2559 

ลดลงจากการท่ีบริษทัฯ ไดน้าํเงินสดจากการจาํหน่ายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนคร้ังแรกในเดือนธนัวาคม 2560 ไปชาํระหน้ี

เงินกูก้บัสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2560 กระแสเงินสดจ่ายสุทธิใหก้บัสถาบนัการเงิน จาํนวน 1,986 ลา้นบาท* ในขณะ

ท่ีปี 2559 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากสถาบนัการเงิน 371 ลา้นบาท* 

*คาํนวณจากเงินสดรับจากการกูย้ืมหกักลบกบัการจ่ายชาํระเงินกู ้ 
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งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ส้ินปี 2560 ส้ินปี 2559 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 713 829 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,516) (2,526) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 824 1,543 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 21 (154) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 582 560 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 

ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั  นอกจากน้ี  บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561  ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส หรือ นายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ ์เป็นผูล้งลายมือช่ือ

กาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส หรือ นายแพทย์

ธนาธิป ศุภประดิษฐ ์กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

          
ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายแพทยบุ์ญ วนาสิน ประธานกรรมการ  

นายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ ์
รองประธานกรรมการ  

ผูอ้าํนวยการหน่วยปฏิบติัการ 4 
 

     
 

ผู้รับมอบอาํนาจ     

นายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ ์
รองประธานกรรมการ  

ผูอ้าํนวยการหน่วยปฏิบติัการ 4 
 

นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูอ้าํนวยการหน่วยปฏิบติัการ 1 
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เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 1/11 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. นพ. บญุ วนาสิน 79 - วุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบ 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

ประธานกรรมการ  วชิาชพีสาขาอายุรศาสตร ์และทางเดนิอาหาร, 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ศนูยห์วัใจโรงพยาบาลธนบุร ี

  John Hopkins University 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทนัตสยาม 

  - แพทยศาสตรบณัฑติ, มหาวทิยาลยัมหดิล 2554 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  ประวติัการฝึกอบรม 2535 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา สมาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหดิล 

พฤษภาคม 2520   1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN)  2534 - ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมผูป้กครองโรงเรยีนมหดิล 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นประธาน   รุน่ที ่135/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    วทิยานุสรณ์ 

กรรมการ 31 สงิหาคม 2558  ไทย (IOD) 2519 - ปัจจบุนั ผูก้่อตัง้ และกรรมการ บจก. ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  
      

2. นพ. ธนาธิป ศภุประดิษฐ ์ 51 - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ต.ค.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บํารงุเมอืงพลาซ่า 

รองประธานกรรมการ  - ศลัยกรรมทัว่ไป, แพทยสภา 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สริเิวช จนัทบุร ี 

ประธานกรรมการบรหิาร  - แพทยศาสตรบณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ี

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 4  ประวติัการฝึกอบรม 2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   และผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 4 บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  รุน่ที ่125/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอตุรดติถธ์นบุร ี

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  ไทย (IOD)  กรรมการ บจก. ธนบรุพีฒันาทีด่นิ 

15 มถุินายน 2558  2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan  2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรเีมยีร ์โฮม เฮลทแ์คร ์ 

โดยมผีลวนัที ่7 กนัยายน 2558  (HRP) รุน่ที ่11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ  กรรมการ บจก. ศนูยห์วัใจโรงพยาบาลธนบุร ี

  บรษิทัไทย (IOD)    
      

3. นางกรรณิการ ์งามโสภี 61 - บญัชมีหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  

กรรมการอสิระ   - การจดัการมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ  กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ย.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บํารงุเมอืงพลาซ่า  

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  - บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2),  พ.ย.2560 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  - นิตศิาสตรบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ก.ย.2560 - ปัจจบุนั อนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล กลุ่มกระทรวงดา้นบรหิาร ฯ 

29 เมษายน 2559  ประวติัการฝึกอบรม  ภาคราชการ  

  1. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  ม.ิย.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรเีมยีร ์โฮม เฮลท ์แคร ์ 

  รุน่ที ่21/2545 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ พ.ค.2560 - ปัจจบุนั คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ วชริาวุธวทิยาลยั 

      บรษิทัไทย (IOD) 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  2. หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง รุน่ที ่3 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2559 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทนุประกนัสงัคม 

  3. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรไทย (วปอ.) รุน่ที ่2552 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สแกน อนิเตอร ์

  4. ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3156 2558 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอลกรนีเคมคิอล 

  5. หลกัสูตรการบรหิารการจดัการภาครฐัรว่มเอกชน  2559 – ก.พ.2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  (สํานกังานตํารวจแหง่ชาต)ิ 2550 บรอ.1 เม.ย. - ต.ค. 2560 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรม 

  6. หลกัสูตร Advanced Strategic Management , IMD.   กรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี ขนาดย่อม (บสย.) 

  Switzerland (2012)  และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

  7. โครงการหลกัสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายการคา้ 2559 - 2560 ทีป่รกึษา - หวัหน้าโครงการปรบัปรงุ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

  ระหว่างประเทศ รุน่ที ่1 เนตบิณัฑติยสภา  ระบบการควบคุมภายใน  

   2556 - 2560 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บจก. บรหิารสนิทรพัยส์ุขมุวทิ 

   2558 - 2559 รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

   2556 - 2558  กรรมการบรษิทั  บจก. ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิ

    และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

   2554 - 2558 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและกาํกบั บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

   2552 - 2558 กรรมการ ธนาคารวณีาสยาม ประเทศเวยีดนาม 

   2554 - 2557 กรรมการและเหรญัญกิ สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
      

4. รศ. นพ. วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์ 55 - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ พ.ย.2560 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บํารงุเมอืงพลาซ่า  

กรรมการอสิระ และประธาน  ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ  บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  - Clinical Fellow in Spine Surgery ภาควชิาศลัยศาสตร ์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  ออรโ์ธปิดกิส ์ 2556 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลศริริาช 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  - Special Spine Fellow in Orthopedic Surgery State   กรรมการอาํนวยการ โรงพยาบาลศริริาชปิยะมหาการณุย ์
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ช่ือ-สกลุ 
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29 เมษายน 2559  University of New York, USA 2554 – 2556 รองคณบดฝ่ีายทรพัยากรกายภาพและ คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล, 

  - วุฒบิตัรเพื่อแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบ  สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล 

  วชิาชพี, ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์มหาวทิยาลยัมหดิล 2551 - 2554 รองคณบดฝ่ีายทรพัยส์นิและระบบ คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล, 

  ประวติัการฝึกอบรม  สนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหดิล 

  1. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)     

  รุน่ที ่221/2559 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    

  บรษิทัไทย (IOD)    

  2. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate     

  Leaders (RCL) รุน่ที ่8/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั    

  กรรมการบรษิทัไทย (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)    

      

5. นายวีระชยั ศรีขจร 65 - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, South Eastern University  2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ   Washington D.C.  ประธานกรรมการสรรหาและ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

และประธานกรรมการสรรหาและ  - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ, วศิวกรรมเครื่องกล,   กําหนดค่าตอบแทน  

กําหนดค่าตอบแทน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2534 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พฒัน์กล 

  ประวติัการฝึกอบรม 2555 - 2560 ผูอ้าํนวยการ สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2554 - 2560 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่ 

22 ธนัวาคม 2558  รุน่ที ่9/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    

  ไทย (IOD)    

  2. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)     

  รุน่ที ่102/2551 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=111
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  ไทย (IOD)    

  3. หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่4 สถาบนัวทิยาการ    

  ตลาดทนุ    

      

6. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 62 - ดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ,์ สาขามานุษยวทิยา, Schiller  2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการอสิระ  International University 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บลจ. เอม็เอฟซ ี

  - ดุษฎบีณัฑติ, สาขาวชิาประวตัศิาสตรค์วามสมัพนัธ ์ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, บลจ. เอม็เอฟซ ี

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  ระหว่างประเทศ, Michigan State University  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

29 เมษายน 2559  - มหาบณัฑติ, สาขาวชิาประวตัศิาสตรค์วามสมัพนัธ ์ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี บมจ. โออชิ ิกรุป๊ 

  ระหว่างประเทศ, Michigan State University 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์

  - อกัษรศาสตรบณัฑติ, คณะอกัษรศาสตร,์ จฬุาลงกรณ์ 2553 - ปัจจบุนั ประธานบรษิทั บจก. สปอรต์ แอนด ์รคีรเีอชัน่  

  มหาวทิยาลยั   แมนเนจเมน้ท ์

  ประวติัการฝึกอบรม 2553 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ หอการคา้องักฤษ 

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  2550 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โออชิ ิกรุป๊  

  รุน่ที ่63/2550 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั  ประธานกรรมสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

  ไทย (IOD) 2556 - 2559 กรรมการ และประธานกรรมการบรรษทัภบิาล บมจ. บางจากปิโตเลยีม 

  2. หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program   และกรรมการบรหิาร  

  รุน่ที ่7/2556 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั 2555 - 2559 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรม คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

  ไทย (IOD)  การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตลาดหลกัทรพัย ์(สํานกังาน ก.ล.ต.) 

  3. หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of     

  Strategy (SFE) รุน่ที ่22/2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั    

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)    

  4. หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)    

  รุน่ที ่39/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั    

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)    
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  5. Advanced Audit Committee Program (AACP)     

  รุน่ที ่23/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    

  ไทย (IOD)    

  6. หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่14 สถาบนัวทิยาการ    

  ตลาดทนุ    

      

7. นายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส 62 - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ี

กรรมการ, กรรมการบรหิาร,   - บรหิารธรุกจิบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง,  - Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore  กรรมการบรหิารความเสีย่ง  บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 1 และ

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธนบรุ ี2 
 - Mini MBA in Health, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 1 

บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  

   2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  
   2536 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุร ี2 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  ประวติัการฝึกอบรม  กรรมการ  บจก. โมดลูล่า ซอฟทแ์วร ์เอก็ซเ์ปอรต์สี 

พฤษภาคม 2536  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  2544 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร โรงพยาบาลธนบุร ี

  รุน่ที ่125/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั     

  ไทย (IOD)    

  2. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate     

  Leaders (RCL) รุน่ที ่7/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั    

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)    

      

8. รศ. นพ. อาศิส อนุนะนันทน์ 42 - Master of Science, Clinical Epidemiology and Health ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บํารงุเมอืงพลาซ่า 

กรรมการ และกรรมการบรหิาร  Service Researches, Weill Cornell University 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  

  - Certificate, Metabolic Bone Diseases, Hospital for  2555 – ปัจจบุนั Alternate member of Siriraj Institutional โรงพยาบาลศริริาช 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  Special Surgery  Review Board committee  

30 เมษายน 2558  - Certificate, Adult Reconstructive Surgery, University 2554 - 2558 Assistant Director of Siriraj Orthopaedic คณะแพทยศาสตร ์
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  Hospital Case Medical Center, Cleveland  training program, Department of Orthopaedic มหาวทิยาลยัมหดิล 

  - Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total   Surgery  

  Joint Replacement, Stanford Hospital and Clinics    

  - Thai Board of Orthopedic Surgery, มหาวทิยาลยัมหดิล    

  - Doctor of Medicine (First Degree Honor),     

  มหาวทิยาลยัมหดิล    

  ประวติัการฝึกอบรม    

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)     

  รุน่ที ่128/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั     

  ไทย (IOD)    

      

9. น.ส. นลิน วนาสิน 44 - ปรญิญามหาบณัฑติ, Engineering-Economic Systems  ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการ และกรรมการบรหิาร  and Operations Research, Stanford University 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  - MBA Program, INSEAD Fontainebleau, France  กรรมการ บจก. ฟู้ดโคออป 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  - ปรญิญาบณัฑติ, เศรษฐศาสตรเ์ชงิคณิตศาสตร,์ Columbia  นกัลงทนุและผูจ้ดัการ ควนิซ ์เอทเทอรี ่แอนด ์บาร ์

มถุินายน 2555  University 2551 - 2554 วทิยากรอสิระ  

  ประวติัการฝึกอบรม 2548 - 2551 ประธานและะผูอ้าํนวยการพฒันาธรุกจิ สถาบนัสุขภาพ และความงามตรยัญา 

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจก. ยูนิลเิวอร ์(ประเทศไทย) 

  รุน่ที ่133/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั     

  ไทย (IOD)    

      

10. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ 43 - ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ, สาขาการเงนิและการบรหิารจดัการ, 2559 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ  University of London UK 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  - รฐัศาสตรมหาบณัฑติ, ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ, 2553 – 2559 ผูอ้าํนวยการส่วน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  London School of Economics UK    

15 มถุินายน 2558  - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ, Oxford University, UK    



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 7/11 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

โดยมผีลวนัที ่7 กนัยายน 2558  - รฐัศาสตรบณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

  (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 เหรยีญทอง รางวลัเงนิทนุภูมพิล)    

  - วุฒบิตัร, Central Banking Seminar, Federal Reserve    

  Bank of New York    

  ประวติัการฝึกอบรม    

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN)    

  รุน่ที ่125/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    

  ไทย (IOD)    

  2. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)     

  รุน่ที ่230/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    

  ไทย (IOD)    

      

11. นายศิธา เมฆสวรรค ์ 43 - ปรญิญามหาบณัฑติ, Applied Psychology:  2559 - ปัจจบุนั นกัทรพัยากรบคุคลชาํนาญการพเิศษ สํานกังาน ก.พ. 

กรรมการ  Organization Psychology, Golden Gate University 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  

  - สงัคมศาสตรบณัฑติ, จติวทิยาคลนิิก,  2553 - 2559 นกัทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ สํานกังาน ก.พ. 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2547 - 2553 นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร สํานกังาน ก.พ. 

15 มถุินายน 2558  ประวติัการฝึกอบรม    

โดยมผีลวนัที ่7 กนัยายน 2558  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)    

  รุน่ที ่128/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    

  ไทย (IOD)    
      

12. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ 45 - มหาบณัฑติ, MBA, Marshall School of Business,  ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการอสิระ,   University of Southern California 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง,  - แพทยศาสตรบณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการสรรหาและกําหนด  - นิตศิาสตรบณัฑติ, มหาวทิยาลยัรามคําแหง 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรเีมยีร ์โฮม เฮลท ์แคร ์

ค่าตอบแทน  ประวติัการฝึกอบรม 2560  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=111
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

และกรรมการตรวจสอบ  1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่ 2557 – 2559 กรรมการอาํนวยการ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 

  125/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2555 – 2557 ทีป่รกึษา บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan  2554 ผูบ้รหิาร บมจ. กรงุเทพดสุติเวชการ 

30 เมษายน 2558  (HRP) รุน่ที ่11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    

  บรษิทัไทย (IOD)    

  3. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate     

  Leaders (RCL) รุน่ที ่7/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั    

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)    

  4. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)     

  รุน่ที ่248/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั    

  ไทย (IOD)    

      

13.  นายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์ 50 - บรหิารธรุกจิบณัฑติ, การตลาด, Washington State 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหา  University, USA  กําหนดค่าตอบแทน  

และกาํหนดค่าตอบแทน  ประวติัการอบรม 2551 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจก. ออยล ์อาร ์อาส 

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN)  2544 - ปัจจบุนั ผูก้่อตัง้และผูถ้อืหุน้ WTHK Holdings Company 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  รุน่ที ่135/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั  2544 – 2553 กรรมการบรหิาร บจก. โกลดเิมก็ซ ์อนิเตอรเ์ทรด 

29 เมษายน 2559  ไทย (IOD)    

      

14.  Dr. Eugene Dyonisius Maria  52 - Freshman journalism/Spanish, University of  2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

Bernadette Kroon  Kansas, USA 2555 - ปัจจบุนั Clinical Research Physician Thai Red Cross AIDS Research  

กรรมการอสิระ  - Pre-clinical Medicine, University of Amsterdam,  2555 - 2558 Clinical Research Physician,  Armed Forces Research Institute of  

  Netherlands  Department of Retrovirolgy Medical Sciences 

  - Clinical Medicine (Internships), University of  2554 – 2555 CEO Ecron Acunova Co., Ltd. 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  Amsterdam, Netherlands    

29 เมษายน 2559  - Board certification, American Board of Family Medicine    

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=111


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 9/11 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

  - Family Medicine Specialty training, University of     

  Hawaii    

  ประวติัฝึกการอบรม    

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN)     

  รุน่ที ่135/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั     

  ไทย (IOD)    

      

15. Wong Chow Ket 58 - MBA, Loma Linda University Graduate School 2559 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO)  - Hong Kong Adventist College, Bachelor of Science,   และผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 3 บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

และผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 3  Business Management 2558 - ปัจจบุนั President/CEO บจก. ธนบรุ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดด์ิง้ 

  - Post-graduate Certificate, Ohio State University 2557 – 2558 Vice President, Director of Healthcare, AECOM (Asia) Limited 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้    Greater China  

สงิหาคม 2558  ประวติัการฝึกอบรม (ไม่มี) 2555 – 2556 Chief Operating Officer Hong Kong Adventist Hospital 

   2547 - 2555 Director Health-pro Management 

      

16. ศ. นพ. สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ 58 - แพทยศาสตรบณัฑติ, มหาวทิยาลยัมหดิล ม.ค. 2561 – ปัจจบุนั เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

รองกรรมการผูจ้ดัการ และ  - การแพทยค์ลนิิก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช พยาบาล  กําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการบรหิาร  มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ค.2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  - ศลัยศาสตรบ์ําบดัวกิฤต, มหาวทิยาลยัฮารเ์วริด์ 2556 – ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ ภาควชิาศลัยศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์มศว. 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง   2551 - 2560 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ สภามหาวทิยาลยัราชภฏั 

15 พฤษภาคม 2560  ประวติัการฝึกอบรม (ไม่มี)   พระนครศรอียุธยา 

   2550 - 2554 คณบดคีณะแพทยศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์มศว. 

      

17.  น.พ.สทุธิชยั โชคกิจชยั 58 - วทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการบรหิาร  - แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช, มหาวทิยาลยัมหดิล ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลธนบุร ี

  - Fellow of Thai Royal FRCP Internal medicine  ก.ค. 2559 -ม.ค. 2560 รองผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลลาดพรา้ว 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
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คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  College of Physician เม.ย. 2558 -ม.ิย. 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทางการแพทย ์ โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

ก.พ. 2560   ม.ค. 2557 -ม.ีค. 2558 รองผูอ้าํนวยการแพทย ์ โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

  ประวติัการฝึกอบรม (ไม่มี) ก.ย. 2551 -ธ.ค. 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเจา้หน้าทีว่ทิยาศาสตร ์ บจก. โนวารต์สี (ประเทศไทย) 

      

18.  น.ส.ทิพยว์รรณ รจิุโรจน์พิพฒันา 62 - Master of Science (Human Resources)  ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

กรรมการบรหิาร  COPPIN STATE COLLEGE, MARYLAND , USA 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ี

  - บญัชบีณัฑติ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทนัตสยาม 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  ประวติัการฝึกอบรม 2535 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ โรงพยาบาลธนบุร ี

22 ก.พ. 2561  1. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan  2521 - 2534 สมหุบญัช ี โรงพยาบาลธนบุร ี

  (HRP) รุน่ที ่11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    

  บรษิทัไทย IOD)    

  2. Mini MBA 2556, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

      

19. น.ส.อญัชลี ชวลิตจารีธรรม 42 - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ,  จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอตุรดติถธ์นบุร ี

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี  - การบญัชบีณัฑติ,  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ต.ค. 2560 - ปัจจบุนั รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ (CFO) บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

และรกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย  ประวติัการฝึกอบรม 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ราชธานีเรยีลตี ้จาํกดั 

การเงนิ (CFO)  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ศนูยห์วัใจโรงพยาบาลธนบุร ี

  รุน่ที ่126/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนบรุพีฒันาทีด่นิ 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  ไทย (IOD) 2558 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

1 พฤศจกิายน 2558   2545 - 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี บจก. ไพรซ์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอส  

      

20. น.ส. สวุดี พนัธุพ์านิช 37 - (กําลงัศกึษา) สาธารณสุขดษุฎบีณัฑติ, จฬุาลงกรณ์ 2561 - ปัจจบุนั รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โรงพยาบาลอบจ. ภูเกต็ 

เลขานุการบรษิทั  มหาวทิยาลยั ต.ต. 2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บํารงุเมอืงพลาซ่า 

รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย  - นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ (วาทวทิยา),  จฬุาลงกรณ์ ต.ต. 2560-ปัจจบุนั รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 2 บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

ปฏบิตักิาร 2 และรกัษาการประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารโรงพยาบาล อบจ.

ภูเกต็ 

 มหาวทิยาลยั 2559 -ปัจจบุนั เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

  - ศลิปศาสตรบณัฑติ (การสื่อสารมวลชน),  2558 - ปัจจบุนั เลขานุการบรษิทั บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนบรุเีคหะภณัฑ ์ 

9 ธนัวาคม 2558  ประวติัการฝึกอบรม 2559 - ม.ค. 2561 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  

  1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN)   กําหนดค่าตอบแทน  

  รุน่ที ่125/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั 2559 - ม.ค.2560 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  ไทย (IOD) 2558 - 2560 กรรมการ บจก. พรเีมยีร ์โฮม เฮลท ์แคร ์

  2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan  2554 - 2558 เลขานุการทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี  

  (HRP) รุน่ที ่11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 2553 - 2558 Personal Assistant to Dr.Boon Vanasin บมจ. ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

  บรษิทัไทย (IOD) 2553 – 2554 เลขานุการประธานทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตร ี  

  3. หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP)     

  รุน่ที ่71/2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     

  (IOD)    

  4. หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP)     

  รุน่ที ่17/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

  (IOD)    

  5. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate     

  Leaders (RCL) รุน่ที ่7/2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั    

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)    

      

หมายเหต ุ: หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นสว่นที ่2 โครงสรา้งการจดัการ ในหวัขอ้ เลขานุการบรษิทั 

 

 

 



บริษทั ธนบุรีเฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                

เอกสารแนบ 1.2                                   รายละเอียดเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ 1/1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัฯ บริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า  (ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561) 

รายช่ือ 

บมจ. ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ 

กรุ๊ป 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมค้า 

บมจ. 

โรงพยาบาล

ราษฎร์ยนิดี 

บจก. 

โรงพยาบาล

อุตรดติถ์

ธนบุรี 

บจก. 

ศูนย์หัวใจ 

โรงพยาบาล

ธนบุรี 

บจก.  

พรีเมียร์ 

โฮม 

เฮลท์แคร์ 

บจก. 

ทันตสยาม 

บจก. 

ราชธานี 

เรียลตี ้

บจก. 

ธนบุรี

พฒันา

ที่ดนิ 

บจก. โมดูลล่า

ซอฟท์แวร์ 

เอก็ซ์เปอร์ตีส 

บจก. 

บํารุงเมือง 

พลาซ่า 

บจก. 

อุบลรักษ์ 

บมจ.  

สิริเวช 

จันทบุรี 

Weihai 
Thonburi 

Healthcare 
Investment 

Co., Ltd. 

ARYU 

International 

Health Care 

Co., Ltd. 

1. นพ. บุญ วนาสิน X   I  I       I  

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ ์ I, III I I I I   I  I  I I  

3. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส I, III, VI I       I      

4. รศ. นพ. อาศิส อุนนะนนัทน ์ I, III         I     

5. น.ส. นลิน วนาสิน I, III    I          

6. นายขจร ธนะแพสย ์ I  I                 

7. นายศิธา เมฆสวรรค ์ I              

8. นายวีระชยั ศรีขจร II, IV, V              

9. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ II, IV, V, VI    I          

10. นายทิมโมต้ี เลิศสมิติวนัท ์ II, V              

11. นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน II, VII              

12. นางกรรณิการ์ งามโสภี II, IV, VI    I     I     

13. ดร.วิกรม คุม้ไพโรจน์ II              

14. รศ. นพ. วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์ II, VI    I     I     

15. น.ส. อญัชลี ชวลิตจารีธรรม III  I I   I I       

16. น.ส. ทิพยว์รรณ รุจิโรจน์พิพฒันา III I    I         

17. น.ส. สุวดี พนัธุ์พานิช VIII         I     
 

X= ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = ผูบ้ริหาร/ IV= กรรมการตรวจสอบ/V=กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/VI= กรรมการบริหารความเส่ียง/ VII = กรรมการบรรษทัภิบาล (ไม่มี) VIII = เลขานุการบริษทั 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัยอ่ย หนำ้ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

ไม่มีบริษทัยอ่ยใดท่ีมีรำยไดเ้กินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมตำมงบก ำไรขำดทุนรวมของปีบญัชีล่ำสุด จึง
ไม่จ ำเป็นตอ้งแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

เอกสารแนบ 3           รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (Compliance)                                 หนำ้ 1/1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษทัฯ 
 

ช่ือ - สกลุ / ต ำแหน่ง 
(วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง) 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนกำร
ถือหุน้ใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ระยะเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

นำงหทยัชนก ปำงนอ้ย 
 

42 ปี ▪ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

▪ ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2552 - 2558 

รักษำกำร
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย

ตรวจสอบ 
 

ผูจ้ดักำรแผนก
ตรวจสอบภำยใน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  
 
 
 

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม 
จ ำกดั (มหำชน) 

สถำนพยำบำล
เอกชน 

 
 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์
ระบบข่ำย

สำยสญัญำณ
คอมพิวเตอร์และ

ระบบข่ำย
สำยสญัญำณ 

 

ในส่วนของหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ คือ นำงสำวสุวดี พนัธ์ุพำนิช ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั และรักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร 2 โดยบริษทัฯ 
ไดเ้ปิดเผยประวติัไวใ้นเอกสำรแนบ 1 โดยหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั นโยบำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ ส ำนกังำน ก.ล.ต.  ตลท. เป็นตน้  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น หนำ้ท่ี 1 

รายละเอยีดการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตั้งทรัพย์สินที่มกีารประเมนิราคา ตั้งอยูห่ำดบำงรัก ต ำบลบ่อผดุ หมู่ 4 เกำะสมุย สุรำษณร์ธำนี   

รายละเอยีดทรัพย์สิน ท่ีดิน เอกสำรสิทธ์ิโฉนดท่ีดิน จ ำนวน 47 แปลง โฉนดติดต่อกนั เน้ือท่ี 352-
2-11 ไร่ ลกัษณะรูปแปลงท่ีดินเป็นท่ีดินรำบและผืนติดกนั เช่ือมต่อกบัถนน
และติดกบั 

ราคาประเมนิทรัพย์สิน มูลค่ำตลำดของทรัพยสิ์น (Market Value) 2,536,000,000 บำท 

บริษทัผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ำกดั 

ผู้ ป ระเมินหลักและผู้ ล งน าม ใน
รายงานการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

นำยจ ำนงค ์บวัไขย 

วตัถุประสงค์การประเมนิราคา เพ่ือใหท้รำบรำคำตลำด 

วันที่ ในรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

19 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

ที่ตั้งทรัพย์สินที่มกีารประเมนิราคา ถนนพหลโยธิน ทำงหลวงหมำยเลข 1 กิโลเมตรท่ี 36+550 แขวงคลองหน่ึง 
เขตคลองหลวง ปทุมธำนี 

รายละเอยีดทรัพย์สิน ท่ีดิน จ ำนวน 1 แปลง เน้ือท่ีประมำณ 142-2-97 ไร่ 

ราคาประเมนิทรัพย์สิน มูลค่ำตลำดของทรัพยสิ์น 2,477.07 ลำ้นบำท 

บริษทัผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน บริษทั ฟำสท ์แอนด ์แฟร์ แวลูเอชัน่ จ ำกดั 

ผู้ ป ระเมินหลักและผู้ ล งน าม ใน
รายงานการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

นำยสุจินต ์ผลสด 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
นบ.มธ/สปท.ส.42-1523/วฒ.064 

วตัถุประสงค์การประเมนิราคา เพ่ือใหท้รำบรำคำตลำด 

วันที่ ในรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

1 มีนำคม 2560 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น หนำ้ท่ี 2 

 

 
 
 
 

ที่ตั้งทรัพย์สินที่มกีารประเมนิราคา ศูนยก์ำรคำ้ SOHO Variety Mall 611 และ 613 ถนนบ ำรุงเมือง แขวงคลอง
มหำนำค เขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 

รายละเอยีดทรัพย์สิน สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน จ ำนวน 2 แปลง เน้ือท่ีประมำณ 5-1-33 ไร่ พร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงจ ำนวน 2 รำยกำร 

ราคาประเมนิทรัพย์สิน มูลค่ำตลำดของทรัพยสิ์น 2,707.51 ลำ้นบำท 

บริษทัผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน บริษทั ฟำสท ์แอนด ์แฟร์ แวลูเอชัน่ จ ำกดั 

ผู้ ป ระเมินหลักและผู้ ล งน าม ใน
รายงานการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

นำยสุจินต ์ผลสด 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
นบ.มธ/สปท.ส.42-1523/วฒ.064 

วตัถุประสงค์การประเมนิราคา เพ่ือใหท้รำบรำคำตลำด 

วันที่ ในรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

3 กรกฎำคม 2560 

ที่ตั้งทรัพย์สินที่มกีารประเมนิราคา ศูนยก์ำรคำ้ SOHO Variety Mall 611 และ 613 ถนนบ ำรุงเมือง แขวงคลอง
มหำนำค เขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 

รายละเอยีดทรัพย์สิน สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน จ ำนวน 2 แปลง เน้ือท่ีประมำณ 5-1-33 ไร่ พร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงจ ำนวน 2 รำยกำร 

ราคาประเมนิทรัพย์สิน มูลค่ำตลำดของทรัพยสิ์น 2,400.00 ลำ้นบำท 

บริษทัผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ำกดั 

ผู้ ป ระเมินหลักและผู้ ล งน าม ใน
รายงานการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

นำยจ ำนงค ์บวัไขย 

วตัถุประสงค์การประเมนิราคา เพ่ือใหท้รำบรำคำตลำด 

วันที่ ในรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

12 มิถุนำยน 2560 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560  
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนซ่ึงมี
คุณสมบติัตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดป้ระสิทธิภำพ โดยในปี 2560 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   นำยวีระชยั ศรีขจร 
กรรมกำรตรวจสอบ นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี กรรมกำรตรวจสอบ  ซ่ึงในปี 2561 มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ ปัจจุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย 
 1. นำงกรรณิกำร์  งำมโสภี  * ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. นำยวีระชยั  ศรีขจร  กรรมกำรตรวจสอบ 
 3. แพทยห์ญิงลินดำ   ไกรวทิย ์** กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงหทยัชนก ปำงนอ้ย รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
แทนนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ท่ีขอลาออกไปเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
แทน นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ ท่ีขอลาออกไปเม่ือ 14 กมุภาพันธ์ 2561 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทัฯ และตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งตำมระเบียบบริษทัฯ ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทำง
ปฏิบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปี 2560 
ไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 9 คร้ัง และเป็นกำรร่วมประชุมกบัผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และ
ผูต้รวจสอบภำยใน สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบ
กำรเงินประจ ำปี 2560  รวมถึงรำยกำรระหวำ่งกนัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยเชิญฝ่ำยบริหำรท่ี
เก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมในวำระพิจำรณำงบกำรเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถำมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในเร่ืองควำมถูกตอ้ง ควำมครบถว้น กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน 
ควำมเพียงพอของขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไดแ้สดงรำยกำรโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัให้มีกำรประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร เพ่ือหำรือกบัผูส้อบ
บญัชีในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงเห็นวำ่ผูส้อบบญัชีไดรั้บควำมร่วมมือท่ีดีจำก
ฝ่ำยบริหำร มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน รวมทั้งมีควำมรู้ ประสบกำรณ์และแนวทำงกำรสอบทำนหรือ
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
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2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน จำกกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ตำมผลกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2560 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 
2/2561 เม่ือวนัท่ี 22  กุมภำพนัธ์ 2561 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ จำก
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ในดำ้นต่ำง ๆ 5 องคป์ระกอบ คณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นวำ่ระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอและเหมำะสม ซ่ึงเม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบพบจุดอ่อนหรือ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจง้ใหฝ่้ำยบริหำรรับทรำบเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงและมี
กำรติดตำมผลกำรแกไ้ขปรับปรุง 

 

3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ห้ควำมเห็นชอบต่อขอบเขตกำร
ปฏิบติังำน กำรตรวจสอบภำยในและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมทั้งในปี 2560 บริษทัฯ ไดว้่ำจำ้งผูต้รวจสอบ
ภำยใน บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั (Outsourcing) ซ่ึงไดต้รวจสอบและประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยไดพิ้จำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรติดตำมผลกำรแกไ้ข
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน ใหค้ ำแนะน ำในกำรพฒันำปรับปรุงกำรปฏิบติังำนตรวจสอบให้มีประสิทธิภำพ 
ควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมของงบประมำณ อตัรำก ำลงัคน กำร
ฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร และกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นวำ่ บริษทัฯ มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  
 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ว่ำเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ของบริษทัฯ และขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภำยนอก คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำเป็นไปตำมว่ำ
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ี
อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรดังกล่ำว ตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี รวมทั้งมีควำมเห็นว่ำรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัไดรั้บกำรเปิดเผยและ
แสดงรำยกำรในงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแลว้อยำ่งถกูตอ้งและครบถว้น  

6. การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชีและเสนอค่ำสอบบญัชี เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯเพ่ือเสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ประจ ำปี ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคุณสมบติัควำมสำมำรถของผูส้อบบญัชี ผลกำรปฏิบติังำน ควำม
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เป็นอิสระ ควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประจ ำปี พ.ศ.2561 และเห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั 

ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงัต่อไปน้ีนำยสุดวิณ ปัญญำวงศ์ขนัติ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำตเลขท่ี 3534  หรือ นำงอนุทยั ภูมิสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3873  หรือ นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5016 เป็นผูส้อบบญัชีส ำหรับระยะเวลำบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ.2561 ทั้งน้ีผูส้อบ

บญัชีดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอ  

 7. อืน่ ๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัคงมีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และคู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
วำ่กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 
ธนัวำคม 2558 ยงัคงมีควำมเหมำะสม 
  

ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก
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ปฏิบติังำนใหมี้คุณภำพดีข้ึนและเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 
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	(5) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อัตรากำลังคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนแผนการตรวจสอบประจำปี
	(6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้ รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายใ...
	(7) สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
	(8) สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม แ...
	(9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลกา...
	(10) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงพิจารณาข้อกำหนด และการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบร...
	(11) จัดทำรายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
	(12) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	(13) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้
	โดยมีนางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้
	โดยมี ศ. นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	(1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
	(2)    ค่าบริการอื่น
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