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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  และแนวทางด าเนินการของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2562 ไดพ้ิจำรณำทบทวนยทุธศำสตร์ประจ ำปี 2562 
ของบริษทัฯ และมีมติอนุมติัแกไ้ขวสิยัทศัน์ พนัธกิจ  และคุณค่ำของแบรนด ์ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 

เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ พร้อมอยูเ่คียงขำ้งเป็นผูดู้แลสุขภำพท่ีทุกคนไวว้ำงใจ 

พนัธกจิ 

• ใหบ้ริกำรดูแลสุขภำพอยำ่งเขำ้ใจผูใ้ชบ้ริกำร พร้อมทั้งนวตักรรม ในรำคำท่ีเหมำะสม ส ำหรับทุกคนและทุกควำมตอ้งกำร 

• ทีมงำนมุ่งมัน่เพ่ือคุณภำพบริกำรท่ีเป็นเลิศ พร้อมดว้ยควำมเช่ียวชำญ และบริกำรอยำ่งมืออำชีพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดส ำหรับ
ทุกคน 

คณุค่าของแบรนด์ 

TREASURE LIVES ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และมุ่งมั่นท่ีจะให้การดูแลทุกคนอย่างดีท่ีสุด โดยไม่แบ่งแยกหรือจ ากัด
เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

HONEST เรายืนหยัดในหลักของความสุจริตและโปร่งใส น าเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการตามความ
จ าเป็นรักษา และตามความต้องการ อีกท้ังยังด าเนินงานด้วยความอ่อนน้อมและเคารพ
ผู้ใช้บริการ 

OPTIMISTIC เรามองโลกด้วยทัศนคติเชิงบวก มุ่งหาหนทางใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการให้บริการและการด าเนิน
ธุรกิจให้ดีย่ิงขึน้ 

NURTURING คนคือทรัพยากรท่ีส าคัญย่ิง เราจึงดูแลและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
อย่างมืออาชีพท่ีดีท่ีสุดส าหรับผู้ใช้บริการ 

 

แนวทางด าเนินการ 

เพ่ือใหบ้รรลุถึงวสิยัทศัน์ดงักล่ำว บริษทัฯ ไดมี้แนวทำงด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

1. รักษำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริหำรจดักำรและกำรบริกำรทำงกำรแพทยร์วมถึงเตรียมควำมพร้อมในกำรพฒันำ
บุคลำกรเพ่ือเขำ้ถึงมำตรฐำนท่ีสูงข้ึนทั้งระดบัประเทศและระดบัสำกล 

• บริษทัฯ บริหำรจดักำรโรงพยำบำลฯ ให้มีบริกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล โดยไดรั้บกำร
รับรองมำตรฐำนสถำนพยำบำล (Hospital Accreditation: HA) จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(องคก์ำรมหำชน) เป็นกำรรับรองวำ่โรงพยำบำลฯ มีกำรจดัระบบงำนท่ีดี เอ้ือต่อกำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีคุณภำพ
และปลอดภัย อีกทั้ งบริษัทฯ ยงัมีกำรด ำเนินกำรรักษำระดับมำตรฐำนเพ่ือเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำ
โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้มำตรฐำนเดียวกนั 

• บริษทัฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย ์โดยพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำใน 5 ศูนย์
ยทุธศำสตร์ ไดแ้ก่ (1) ศูนยร์ะบบประสำทและสมอง (2) ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ (3) ศูนยท์ำงเดินอำหำรและ
ตบั (4) ศูนยห์วัใจ และ (5) ศูนยสู์ติ-นรีเวชกรรม ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด 
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• บริษทัฯ จดัให้มีทีมท่ีปรึกษำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมถึงร่วม
สนบัสนุนกำรเขำ้ถึงมำตรฐำนสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนแก่โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ น ำไปสู่กำรใหบ้ริกำรท่ี
มีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกนั 

• บริษทัฯ จดัใหมี้กำรฝึกอบรมและใหทุ้นเพ่ือพฒันำควำมรู้แก่บุคลำกรทั้งดำ้นวิชำกำรและดำ้นกำรบริกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

2. แสวงหำและพฒันำนวตักรรมระบบบริกำรทำงกำรแพทยร์วมถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็ว 
แม่นย  ำ และตรงต่อควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นในกำรรักษำ 

• บริษทัฯ พฒันำระบบบริกำรกำรจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์หแ้ก่โรงพยำบำลรัฐในรูปแบบกำรให้บริกำร
ทั้งระบบและกำรให้บริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) ท ำให้ประชำชนมีโอกำสไดรั้บบริกำรแบบ
โรงพยำบำลเอกชนโดยช ำระตำมสิทธิท่ีมีเหมือนโรงพยำบำลรัฐทัว่ไป 

• บริษทัฯ มีนโยบำยเนน้กำรขยำยศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) เพื่อให้ผูป่้วยสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรได้
อยำ่งครอบคลุมเบ็ดเสร็จ  

• บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรแสวงหำและพฒันำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มุ่งเนน้นวตักรรมท่ีไดรั้บกำรยอมรับและ
รับรองในระดบัสำกล อำทิ เทคโนโลยีกำรสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบติักำร อุปกรณ์กำรแพทย ์เทคโนโลยี
กำรฟ้ืนฟผููป่้วย เป็นตน้ เพ่ือกำรใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็ว แม่นย  ำ ตรงต่อควำมจ ำเป็นในกำรรักษำ และควำมตอ้งกำร
ของผูรั้บบริกำร 

• บริษทัฯ เปิดให้บริกำรกำรดูแลสุขภำพผูสู้งอำยุแบบครบวงจร (Senior Home Care) และพฒันำระบบกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อให้บริกำรท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร ซ่ึงประกอบไปด้วย กำรบริกำรทำง
กำรแพทย ์กำรบริบำล ท่ีพกัอำศยัท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อชีวติประจ ำวนัของผูสู้งอำย ุกิจกรรมท่ีพฒันำสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตผูสู้งวยั เป็นตน้ โดยไดเ้ปิดให้บริกำรโครงกำรแรกไดแ้ก่ โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และอยู่
ระหวำ่งกำรก่อสร้ำงโครงกำรท่ี 2 คือ โครงกำร ธนบุรี เฮลท ์วลิเลจ 

• บริษทัฯ มีระบบสนับสนุนบริกำรทำงกำรแพทยเ์พื่อดูแลผูป่้วยและผูต้อ้งกำรรับบริกำรท่ีบำ้น อำทิ กำรท ำ
กำยภำพบ ำบดั กำรเปล่ียนสำยยำงต่อท่อออกซิเจนและน ้ ำเกลือ  

• บริษทัฯ พฒันำเทคโนโลยีเครือข่ำยกำรดูแลผูป่้วยทำงไกล รวมถึงกลไกกำรปรึกษำ กำรติดตำมและกำร
ประเมินผลผูป่้วยภำยหลงัหรือระหว่ำงกำรรักษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจและลดเวลำในกำรเดินทำงมำ
รักษำของผูป่้วยและญำติ  

• บริษทัฯ ไดพ้ฒันำโรงพยำบำลแห่งใหม่ให้เป็นศูนยรั์กษำโรคเฉพำะทำงท่ีแตกต่ำงจำกโรงพยำบำลในกลุ่ม
บริษทัฯ เพ่ือใหผู้ป่้วยมีทำงเลือกในกำรรักษำจำกเทคโนโลยท่ีีกำ้วล ้ำ อำทิ ศูนยรั์กษำแผลผูป่้วยเบำหวำน ศูนย ์
IVF ศูนยท์นัตกรรมดิจิตอล เป็นตน้ โดยมีก ำหนดเปิดให้บริกำรเฟสแรกตน้ปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
กลุ่ม medical tourist ชำวจีนและชำวตะวนัออกกลำง 

3. พฒันำบุคลำกรดำ้นจริยธรรม ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรักษำ 
รวมไปถึงกำรพฒันำจิตบริกำร (Service Mind) เพ่ือน ำไปสู่ควำมไวว้ำงใจ และควำมมั่นใจ และควำมสุขของ
ผูรั้บบริกำร 

• บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมในกำรก่อตั้งคณะแพทยศำสตร์ ซ่ึงเป็นช่องทำงหน่ึงในกำรผลิตและ
พฒันำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของโรงพยำบำลในเครือของบริษทัฯ 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมจริยธรรมและเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงให้ทุนบุคลำกรเพ่ือ
พฒันำองคค์วำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

• บริษทัฯ บริหำรจดักำรโรงพยำบำลธนบุรีท่ีสำมำรถรักษำพยำบำลไดใ้นระดบัตติยภูมิ ซ่ึงครอบคลุมโรคและ
ควำมซับซ้อนท่ีสำมำรถรักษำในวงกวำ้ง สำมำรถให้บริกำรรักษำโรคโดยแพทย์เฉพำะทำง และมีกำร
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ให้บริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ผูรั้บบริกำรมัน่ใจและ
ไวว้ำงใจ โดยมุ่งขยำยระบบบริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศไปยงัโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ และพ้ืนท่ีท่ีมีควำม
ตอ้งกำรกำรรักษำพยำบำลของผูรั้บบริกำร 

• บริษทัฯ จดัฝึกอบรมพฒันำบุคลิกภำพ พฒันำจิตบริกำรของบุคลำกร และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำย
อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรในแผนกหรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรประเมินในระดบัสูง 

4. น ำเสนอมิติใหม่ในกำรรักษำในรำคำท่ีประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเขำ้ถึงบริกำรได ้
• บริษทัฯ ก ำหนดรำคำกำรรักษำพยำบำลในระดบักลำงโดยสำมำรถรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นไดเ้ม่ือเทียบกบั

โรงพยำบำลท่ีมีรำคำใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี ผูป่้วยสำมำรถเลือกรับบริกำรทำงเลือกของสถำนพกัฟ้ืน หรือเขำ้รับ
กำรรักษำในโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ และโรงพยำบำลเครือข่ำยของบริษทัฯ ซ่ึงมีอยูห่ลำยแห่งทัว่ประเทศ 
ในโรคท่ีไม่มีควำมซบัซอ้นเพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล  

• บริษทัฯ อยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำรศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย (Step-Down Care) เพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีอยูใ่นช่วงพกั
ฟ้ืนหลงักำรผ่ำตดั หรืออยู่ในช่วงบ ำบดัและตอ้งพกัรักษำท่ีโรงพยำบำลนำนกว่ำ 2 วนั โดยเน้นให้ญำติเป็น
ผูดู้แลหรือส ำหรับผูป่้วยท่ีดูแลตวัเองไดเ้พ่ือลดค่ำใชจ่้ำยในกำรพกัฟ้ืนในโรงพยำบำล โดยถือเป็นทำงเลือกใน
กำรรับบริกำรดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีนอ้ยกวำ่ 

• บริษทัฯ เป็นผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์นโรงพยำบำลรัฐหลำยแห่ง อำทิ โรงพยำบำลเมืองพทัยำ 
โรงพยำบำลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์แพทย์ชุมชนนำนำชำติเกำะล้ำน และศูนย์หัวใจ 
โรงพยำบำลพทัลุง ซ่ึงท ำให้ประชำชนในพ้ืนท่ีสำมำรถเขำ้รับบริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ไดม้ำตรฐำนโดยช ำระ
ค่ำใชจ่้ำยตำมสิทธิท่ีมีเช่นเดียวกบัโรงพยำบำลรัฐทัว่ไป  

 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

พ.ศ. พฒันาการทีส่ าคญั 
2559 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำร่วมกบั Wego Holding Company Limited เพ่ือตั้ง “กิจกำรร่วมคำ้” ในช่ือ 

“Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited” ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศจีน (ประเภทกำรร่วมคำ้) 
เพ่ือด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักิจกำรโรงพยำบำลในประเทศจีน (“Welly Hospital”) โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 230.00 
ลำ้นเรนมินบิ (หรือ 1,249 ลำ้นบำท) บริษทัถือหุน้ในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียน  
29 มิถุนำยน บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 849.08 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 764.08 ลำ้นบำท) เพื่อรองรับกำรเสนอขำย
หุน้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”) 
30 สิงหำคม บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกดั จ ำนวน 850 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทั 
พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกดั มีทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 1,150 ลำ้นบำท โดยสัดส่วนกำรถือหุ้นบริษทัฯ 
ยงัคงเดิมท่ีร้อยละ 99.99 

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิถุนำยน บริษทัฯ เขำ้ท ำสัญญำรับจำ้งเป็นท่ีปรึกษำและด ำเนินกำรศึกษำแบบองค์รวมทั้งระบบ (Consultancy and 
Comprehensive study) ให้แก่โรงพยำบำลเอกชนของมหำวิทยำลยัคิงซำอุด ตั้งอยูใ่นเมืองริยำด ประเทศซำอุดิอำระเบีย 
โครงกำรน้ีเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทั InterHealth Saudi Arabia Company Limited (บริษทัในเครือของ InterHealth 
Canada Limited) กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำและด ำเนินกำรศึกษำด้ำนบริหำรจัดกำรทั่วไปของ
โรงพยำบำล ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือในเบ้ืองตน้ โดยมีมูลค่ำโครงกำรทั้งส้ินประมำณ 2.8 ลำ้นเหรียญสหรัฐ  
1 พฤศจิกำยน THG ไดด้ ำเนินกำรซ้ือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกดั (ภำยหลงัเปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง จ ำกดั) จำกบริษทั เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (PLE) และผูถื้อหุ้น
เดิม เพ่ือรับโอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรบนสิทธิกำรเช่ำบนพ้ืนท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสภำกำชำดไทย โดยกำรเขำ้
ซ้ือดงักล่ำวถือเป็นกำรซ้ือสินทรัพยเ์ขำ้มำ เพ่ือพฒันำโครงกำรโรงพยำบำล ธนบุรีบ ำรุงเมือง  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    
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พ.ศ. พฒันาการทีส่ าคญั 
2560 15 พฤศจิกำยน บริษัทฯ ได้อนุมัติเ พ่ิมกำรลงทุนในหุ้นของ ARYU International Health Care Company Limited 

(“ARYU”) จำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยกำรซ้ือหุน้จำก WJ International Hospital Management Company Limited 
ในรำคำพำร์ 

2561 

 

ในเดือนมกรำคม บริษทัฯ ไดล้งนำมรับเป็นท่ีปรึกษำของ Do Life General Hospital ท่ีฮำนอย ประเทศเวียดนำม (ขนำด 
22,000 ตำรำงเมตร) 
26 มีนำคม บริษทัฯ พิจำรณำอนุมติัขำยเงินลงทุนในหุ้น บจก. รำชธำนี โรจนะ ให้แก่ บมจ. โรงพยำบำลรำชธำนี 
(โรงพยำบำลรำชธำนี โรจนะ จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ) ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนทั้งส้ินประมำณ 
52.5 ลำ้นบำท 
26 มีนำคม คณะกรรมกำรไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ เป็นคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอีก
คณะหน่ึง  
31 มีนำคม บริษทัฯ ไดช้ ำระค่ำหุน้ ARYU เพ่ือกำรลงทุนเรียบร้อย รวมทั้งส้ินจ ำนวน 20 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ 
24 สิงหำคม ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ได้อนุมติัซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ถ.ประชำอุทิศ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ จำกบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยงเพ่ือพฒันำเป็นโครงกำร Senior Home (ธนบุรี เฮลท ์วเิลจ) 
24 สิงหำคม ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ได้อนุมติักำรซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนถนนประชำอุทิศเพ่ือ
พฒันำเป็นโครงกำรธนบุรี เฮลท ์วลิเลจ ประชำอุทิศ ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีพกัอำศยัเพื่อผูสู้งวยั พร้อมบริกำรทำงกำรแพทย  ์
ในเดือนกนัยำยน บริษทัร่วมคำ้ ARYU ไดด้ ำเนินกำรเปิด Ar Yu International Hospital ณ เมืองยำ่งกุง้ ประเทศเมียนมำ โดย
เบ้ืองตน้ไดเ้ปิดใหบ้ริกำรในส่วนคนไขน้อก และจะเปิดเตม็รูปแบบภำยในตน้ปี 2562 

2561 7 พฤศจิกำยน บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรลงทุนใน บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสงเรียบร้อย 
โดยบริษทัฯ ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยตรงในสดัส่วนร้อยละ 51.12 และถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยออ้ม ผำ่นบริษทั
ยอ่ย - บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี ในสดัส่วนร้อยละ 5.31 รวมทั้งส้ินร้อยละ 56.43 
14 พฤศจิกำยน ไดมี้ยกเลิกแผนกำรลงทุนสร้ำงโรงพยำบำลเอกชน ร่วมกบั บจก. ออง ชเวดี อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศ
เมียนมำเน่ืองจำกยงัไม่สำมำรถหำท่ีดินท่ีเหมำะสมส ำหรับจดัสร้ำงโรงพยำบำลได ้
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ธุรกจิรักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

ธุรกจิอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. ธนราษฎร์ /1 

ทุ่งสง 

บจก. สิริเวช จนัทบุรี บจก. อุบลรักษ ์

บจก. โรงพยำบำล
อุตรดิตถธ์นบุรี 

Weihai Thonburi Healthcare 
Investment Co., Ltd./2 

ARYU International 
Health Care Co., Ltd. 

บจก. โรงพยาบาล
ธนบุรี บ ารุงเมือง 

บจก. โมดูลล่ำ ซอฟแวร์ 
เอก็ซ์เปอร์ตีส 

บมจ. โรงพยาบาล
ราษฎร์ยนิดี 

บจก. พรีเมียร์ โฮม  
เฮลท์ แคร์ 

บจก. ทนัตสยำม 
บจก. ธนบุรี 
พฒันำท่ีดิน 

เงนิลงทุนอ่ืน /3  บจก. ราชธานี เรียลตี ้

100% 

       บริษทัยอ่ย               บริษทัร่วม             เงินลงทุน           กิจกำรร่วมคำ้  
 

     

99.99% 

70.0% 

31.87% 

99.43% 

56.43% 

99.78% 

34.52% 

99.99% 

40.00% 

99.99% 

58.00% 

56.91% 

บจก. ศูนย์หัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี 

99.98% 

หมำยเหตุ : /1 สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ใน บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสงดังกล่ำวนั้น รวมถึงสัดส่วนท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย               
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดีดว้ย 

/2 Weihai Thonburi Healthcare Investment  Co., Ltd. เป็นกลุ่มบริษทัร่วมทุนระหวำ่งบริษทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 58 ของ ทุนจดทะเบียน
กบั WEGO Holding Co., Ltd. (ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 42) โดย WEGO Holding Co., Ltd. จดัตั้งในประเทศจีน 

/3 เงินลงทุนอ่ืน คือ เงินลงทุนทัว่ไปในหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 10 
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เงินลงทุนอ่ืน 

บริษัท 
ประเภท
กจิการ  

ทุนช าระแล้ว 
(บาท)  

สัดส่วน
การถือหุ้น  

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนทีเ่ป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยง  

สัดส่วน
การถือหุ้น  

บริษทั โรงพยำบำล ภทัร จ ำกดั โรงพยำบำล 150,000,000.00 16.67% ไม่มี 
 

บริษทั โรงพยำบำลธนกำญจน์ จ ำกดั โรงพยำบำล 75,000,000.00 11.33% ไม่มี 
 

บริษทั โรงพยำบำลร้อยเอด็-ธนบุรี จ ำกดั โรงพยำบำล 125,000,000.00 19.88% ดร. ขจร ธนะแพสย ์ 1.69% 

บริษทั โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ - ธนบุรี จ ำกดั โรงพยำบำล 300,000,000.00 10.00% ดร. ขจร ธนะแพสย ์
นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน 

0.67% 
0.33% 

บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์นรำ จ ำกดั โรงพยำบำล 28,000,000.00 14.00% นำยคิมคริสเตียน วำ๊ซไฟท ์
นำงจำรุวรรณ วนำสิน 

นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ ์
นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส 
นำงสำวทิพยว์รรณ รุจิ

โรจน์พิพฒันำ 

31.5% 
2.50% 
0.5% 
0.25% 
0.25% 

บริษทั โรงพยำบำลสิโรรส จ ำกดั 
(มหำชน) (บจก.ยะลำนโบเลียน) 

โรงพยำบำล 20,294,517.00 11.12% นำยคิมคริสเตียน วำ๊ซไฟท ์ 5.92% 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ จ าแนกตามธุรกจิ 
หน่วย : ล้านบาท 

 
** บจ. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง เดิมช่ือ บจ. บ  ำรุงเมืองพลำซ่ำ) 
 

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจของกลุ่ม THG แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย ์(2) ธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและ
เคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider) และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษทัฯ  

 
1. ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์ 

เป็นธุรกิจส ำคญัท่ีสร้ำงรำยไดห้ลกัแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ธุรกิจดงัน้ี 
1.1 ธุรกจิรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

THG ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศ โดยด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้บริกำร
รักษำพยำบำลครอบคลุมทุกสำขำโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ พร้อมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์กำรรักษำท่ีทนัสมยั ครบวงจร 
เปิดใหบ้ริกำรทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 
โรงพยำบำลเอกชนในกรุงเทพฯ 3 แห่ง  
- โรงพยาบาลธนบุรี   
- โรงพยาบาลธนบุรี 2  
- โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง (เปิดให้บริการเฟสแรกจ านวน 47 เตียง ณ เดือนมกราคม 2562) 

 

ด ำเนินกำรโดย

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

บมจ. ธนบรีุ เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป -          -          -          5,099.43  71.88% 4,730.62  71.55% 4,469.02  71.75%

บมจ. ธนบรีุ เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป - โรงพยาบาลเมืองพทัยา -          -          -          310.56     4.38% 412.69      6.24% 294.76     4.73%

บมจ. ธนบรีุ เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป - โรงพยาบาลอบจ. ภูเกต็ -          -          -          183.20     2.58% 184.81      2.79% 208.03     3.34%

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี 56.91% 56.91% 55.87% 695.53     9.80% 627.47      9.49% 713.18     11.45%

บจก. ธนราษฎร์ทุง่สง 56.43% 0.00% 0.00% -            0.00% -            0.00% -            0.00%

บจก. ศนูยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนุบรี 99.98% 99.98% 99.98% 275.94     3.89% 215.95      3.27% 130.16     2.09%

บจก. โรงพยาบาลธนบรีุ บ ารุงเมือง ** 99.99% 99.99% 0.00% 14.39        0.20% -            -         -            -         

รวมธุรกจิให้บริกำรทำงกำรแพทย์ 6,579.05  92.73% 6,171.54  93.34% 5,815.15  93.36%

บจก. ทนัตสยาม 99.43% 99.43% 99.43% 396.38     5.59% 400.04      6.05% 380.89     6.11%

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ 99.99% 99.99% 99.99% 95.51        1.35% 13.92        0.21% 13.57        0.22%

รวมธุรกจิกำรบริบำลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ 491.89     6.94% 413.96      6.26% 394.46     6.33%

บจก. โมดูลล่า ซอฟทแ์วร์ เอก็ซเ์ปอร์ตีส 70.00% 70.00% 70.00% 23.26        0.33% 26.15        0.40% 19.06        0.31%

บจก.  ราชธานี เรียลต้ี 100.00% 100.00% 100.00% -            0.00% -         -         -         -         

บจก. ธนบรีุพฒันาท่ีดิน 99.78% 99.78% 99.78% -            0.00% -         -         -         -         

รวมอ่ืน ๆ   23.26 0.33%  26.15 0.40%  19.06 0.31%

รวม  7,094.20 100.00%  6,611.65 100.00%  6,228.67 100.00%

รำยได้ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม% กำรถือหุ้นของบริษทั

2560 25592561
2561 2560 2559
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โรงพยำบำลเอกชนในต่ำงจงัหวดั 4 แห่ง  
- โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวดัสงขลา  
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวดัอุบลราชธานี  
- โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จังหวดัจันทบุรี  
- โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช (ก าลงัก่อสร้าง) 

มีขนำดเตียงจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 963 เตียง และสำมำรถรองรับผูป่้วยนอกไดม้ำกกวำ่ 5,800 คนต่อวนั โดยเป็นหน่ึงใน
ผูน้ ำดำ้นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยใ์นประเทศ มุ่งเนน้คุณภำพกำรรักษำพยำบำล ควบคู่กบักำรส่งเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกนัโรค กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพของผูป่้วย ในรำคำท่ีผูใ้ชบ้ริกำรทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงได ้โดยมีควำมพร้อมในสำขำ
กำรแพทยท่ี์กวำ้งขวำง มีศูนยค์วำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย ์(Excellence Center) ท่ีส ำคญั อำทิ ศูนยร์ะบบประสำทและ
สมอง ศูนยก์ระดูกและขอ้ ศูนยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั ศูนยห์ัวใจ ศูนยสู์ติ -นรีเวช มีกำรให้บริกำรท่ีได้รับกำร
ยอมรับในระดับมำตรฐำนสำกล รับรองมำตรฐำนสถำนพยำบำล (Hospital Accreditation: HA) จำกสถำบันรับรอง
คุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) ดำ้น กำรจดัระบบงำนท่ีดี เอ้ือต่อกำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีคุณภำพและปลอดภยั 

โรงพยาบาล ที่ต้ัง จ านวนเตียง
จดทะเบียน 

รายละเอยีด 

โรงพยำบำลธนบุรี 34/1 ถนนอิสรภำพ ซอยอิสรภำพ 44 แขวง
บำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

435 ด ำเนินงำนโดย THG 

โรงพยำบำลธนบุรี 2 43/4 ถนน  บ รมร ำชชน นี  แ ข ว ง  ศ ำ ล ำ
ธรรมสพน์ เขตทววีฒันำ กรุงเทพฯ 

95 ด ำเนินงำนโดย THG 

โรงพยำบำลธนบุรี 
บ ำรุงเมือง 

611 ถนนบ ำรุงเมือง แขวงคลองมหำนำค 
เขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย กรุงเทพฯ 

47 ด ำเนินงำนโดย บจก.โรงพยำบำลธนบุรี 
บ ำรุงเมือง ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย THG ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนช ำระแลว้ 

โรงพยำบำลรำษฏร์
ยนิดี 

 

119 ถนนรำษฎร์ยนิดี อ ำเภอ หำดใหญ่ จงัหวดั
สงขลำ 

196 ด ำเนินงำนโดย บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์
ยินดี ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย THG ถือหุ้นร้อยละ 
56.91 ของทุนช ำระแลว้ 

โร งพย ำบ ำลอุ บ ล
รักษ ์ธนบุรี 

46/4 ถนนบูรพำใน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

100 ด ำเนินงำนโดย บจก. อุบลรักษ์ ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วม THG ถือหุ้นร้อยละ 34.52 ของ
ทุนช ำระแลว้ 

โรงพยำบำลสิริเวช 
จนัทบุรี 

151 หมู่ 7 ต ำบลจนัทนิมิต อ ำเภอเมืองจนัทบุรี 
จงัหวดัจนัทบุรี 

90 ด ำเนินงำนโดย บมจ. สิริเวช จันทบุรี ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วม THG ถือหุ้นร้อยละ 31.87 
ของทุนช ำระแลว้ 

โรงพยำบำลธนบุรี 
ทุ่งสง 

ทำงหลวงสำยทุ่งสง - ชะมำย อ ำเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

ก ำ ลั ง
ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

ด ำเนินงำนโดย บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อย THG ถือหุ้นรวมร้อยละ 
56.43 ของทุนช ำระแลว้ 

 
1.2 ธุรกจิรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

THG ได้ขยำยธุรกิจไปยงัประเทศอ่ืนในภูมิภำคเอเชีย โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรในต่ำงประเทศ เพ่ือด ำเนินธุรกิจ
โรงพยำบำล ปัจจุบนั มีโรงพยำบำล 1 แห่งในประเทศจีน และอีก 1 แห่ง ในประเทศเมียนมำ  
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- Welly Hospital ประเทศจีน  
ด ำเนินกำรโดย Weihai Welly Hospital Company Limited จดทะเบียนจดัตั้งท่ีประเทศจีน ปัจจุบนัทุนเรียกช ำระแลว้ 
250 ลำ้นเรนมินบิ (เทียบเท่ำประมำณ 1,350 ลำ้นบำท) เป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง THG และ WEGO Holding Company 
Limited ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทยช์ั้นน ำของประเทศจีน โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 58 และ 42 ของ
ทุนจดทะเบียนตำมล ำดบั ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชนประเภทรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืน ช่ือ Welly Hospital โดยเปิด
ให้บริกำรเบ้ืองตน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 ไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลเต็มรูปแบบ เม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกำยน 2560 และเปิดด ำเนินกำรเต็มรูปแบบอย่ำงเป็นทำงกำร ในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2560 ปัจจุบนั มีเตียงจด
ทะเบียน 150 เตียง และเปิดใหบ้ริกำร 130 เตียง  มีหอ้งตรวจรักษำ 29 หอ้ง 
โรงพยำบำล Welly Hospital ตั้งอยูท่ี่เขตหวนชุย มณฑลซำนตง เมืองเวยไห่ ประเทศจีน ซ่ึงเป็นเมืองชำยทะเลทำงตอน
เหนือเป็นเขตชุมชนและกำรคำ้ ไดรั้บควำมสนใจจำกผูเ้กษียณอำยุกำรท ำงำนในกำรมำพกัอำศยัท ำให้โรงพยำบำลมี
ผูป่้วยอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งจำกในมณฑลซำนตง และจำกมณฑลใกลเ้คียง เช่น เหอเป่ย ์เฮยห์ลงเจียง พินอิน เหลียวหนิง 
ปักก่ิง และซำนซี เป็นตน้ Welly Hospital ให้บริกำรรักษำโรคอยำ่งครอบคลุมครบวงจร โดยมีรูปแบบกำรบริกำรท่ีให้
ควำมส ำคญัต่อผูป่้วย ดว้ยควำมเอำใจใส่ของบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ซ่ึงเป็นกำรใหบ้ริกำรท่ีแตกต่ำงจำกโรงพยำบำลอ่ืน ๆ 
ในประเทศจีน 
- Ar Yu International Hospital ประเทศเมยีนมา   
THG ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ิน Ga Mone Pwint Company Limited (“GMP”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรคำ้ปลีกและ
อสังหำริมทรัพยท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศเมียนมำ ด ำเนินกำรสร้ำงโรงพยำบำลขนำด 200 เตียง มูลค่ำ 75 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือให้เป็นโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำท่ีมีมำตรฐำนสำกลโดยใหช่ื้อวำ่ Ar Yu International Hospital โดย
ตั้งอยูบ่นถนน Kyaikkasan เมืองยำ่งกุง้ บนเน้ือท่ีประมำณ 3 ไร่ เร่ิมเปิดให้บริกำรในช่วงเร่ิมตน้ส ำหรับคนไขน้อกใน
เดือนกนัยำยน 2561 
ทั้งน้ี บริษทัร่วมทุน ARYU International Health Care Company Limited จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ถือหุน้โดย 
GMP ร้อยละ 50  Aryu Ananta Medical Services Company Limited (AMS)  ร้อยละ 10 และ  THG ร้อยละ 40 และ
ได้รับกำรอนุมติัสิทธิพิเศษกำรลงทุนจำกทำง Myanmar Investment Commission (“MIC”) เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม  
2560 และไดรั้บใบอนุญำตรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืนเม่ือเดือนกมุภำพนัธ์ 2562 

 
1.3 ธุรกจิศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) 

- โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา 
เป็นโรงพยำบำลเพ่ือสุขภำพผูสู้งอำยอุยำ่งครบวงจร ทั้งกำรดูแล กำรรักษำโรค และกำยภำพบ ำบดั เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ
และคุณภำพชีวิตท่ีดี พร้อมป้องกนักำรเกิดโรค ดว้ยทีมบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีประสบกำรณ์และอุปกรณ์ท่ีครบครัน 
โดยมีศูนยเ์ฉพำะทำงส ำหรับคนไขน้อก และยงัสำมำรถรองรับคนไขใ้นท่ีตอ้งกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผูป่้วยติดเตียง 
ผูป่้วยอลัไซเมอร์ หรือโรคเร้ือรังอื่นๆ โรงพยำบำลธนบุรีบูรณำแห่งแรก จะตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของโครงกำรท่ีพกัอำศยั
เพื่อผูสู้งวยั จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี จึงสำมำรถใหบ้ริกำรไดส้ะดวกและทนัท่วงที 
 

1.4 ธุรกจิรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ 
THG เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในกำรรับจำ้งบริหำรจดักำร
โรงพยำบำลกบัโรงพยำบำลในภำครัฐท่ีตอ้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจดักำร โดย THG ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจำ้งเหมำ
บริกำรเพ่ือบริหำรและด ำเนินงำนโรงพยำบำลในสังกดัองค์กรปกครองทอ้งถ่ินจ ำนวน 2 แห่ง และศูนยแ์พทยชุ์มชน 
1 แห่ง ไดแ้ก่   
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- โรงพยาบาลเมืองพัทยา  ขนำด 110 เตียง (เตียงจดทะเบียนและเตียงให้บริกำร) ให้บริกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำล
โรคทั่วไปและเป็นศูนยร์วมแพทยเ์ฉพำะทำงสำขำต่ำง ๆ พร้อมกับกำรให้บริกำรด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทำง
กำรแพทยท่ี์ทนัสมยั ส่งผลใหโ้รงพยำบำลมีกำรใหบ้ริกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล 

- โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวดัภูเกต็ ขนำด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงใหบ้ริกำรจ ำนวน 125 
เตียงให้บริกำร มีเป้ำหมำยในกำรเป็นโรงพยำบำลของประชำชนท่ีให้บริกำรคุณภำพเป็นเลิศระดบัประเทศและ
สร้ำงควำมประทบัใจทุกคร้ังแก่ผูรั้บบริกำร 

- ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน เป็นศูนยแ์พทยชุ์มชนท่ีสำมำรถช่วยชีวติผูป้ระสบภยัฉุกเฉินตำมชำยฝ่ังทะเล 
สำมำรถพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและโรคทัว่ไปได ้เพ่ือบริกำรประชำชนและนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ มีกำรให้บริกำร
พร้อมรับเหตุฉุกเฉินและโรคทัว่ไป โดยมีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นหลกั 

ดว้ยควำมพร้อมทำงดำ้นแพทยแ์ละบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรไดค้รอบคลุมทุกแผนกของ
โรงพยำบำล และควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรท่ีดีมีประสิทธิภำพ ท ำใหผู้ป่้วยไดรั้บกำรบริกำรในระดบัภำคเอกชน ในรำคำ
ระดบัโรงพยำบำลภำครัฐ และทั้ง 2 โรงพยำบำลมีทีมแพทยแ์ละพยำบำลดูแลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง  

นอกจำกน้ี THG ยงัรับจำ้งเป็นท่ีปรึกษำ บริหำรจดักำรและฝึกอบรมให้กบัโรงพยำบำลในต่ำงประเทศดว้ย โดยเฉพำะ
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
1.5 ธุรกจิศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 

THG ไดก่้อตั้ง บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งเหมำบริหำรศูนยห์วัใจใหแ้ก่สถำนพยำบำล ทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน จดัหำทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญดำ้นโรคหัวใจท่ีมีช่ือเสียงเพื่อควำมพร้อมในกำรดูแลรักษำ ในปี 2561 ได้
ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งเหมำบริกำรกำรรักษำพยำบำลโรคหวัใจ 4 โครงกำร ไดแ้ก่ 

- คลิกนิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี 
ด ำเนินกำรภำยใตส้ัญญำร่วมให้กำรรักษำพยำบำลดำ้นโรคหัวใจและหลอดเลือดกบั บจก. โรงพยำบำลภทัร โดย 
THG มีหนำ้ท่ีจดัหำทีมแพทยเ์ฉพำะทำงและบริหำรจดักำรตำรำงเวลำกำรท ำงำนของแพทย ์โดยศูนยห์ัวใจแห่งน้ี
เปิดใหบ้ริกำรเม่ือเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2557  ประกอบดว้ยหอ้งสวนหลอดเลือดหวัใจ พร้อมเคร่ืองมือทนัสมยั ครบ
วงจร ดูแลดว้ยแพทยอ์ำยรุกรรมหัวใจท่ีเช่ียวชำญกำรสวนหัวใจ แพทยผ์ำ่ตดัหวัใจพร้อมทีมงำนท่ีไดรั้บกำรอบรม
และฝึกฝนเป็นพิเศษในกำรดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ มีหอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ และหอพกัผูป่้วยโรคหวัใจพิเศษ 18 เตียง 
และ หออภิบำลผูป่้วยวิกฤตโรคหวัใจ (CCU) 6 เตียง พร้อมดูแลผูป่้วยโรคหวัใจนบัตั้งแต่กำรตรวจรักษำในระยะ
เร่ิมตน้จนถึงกำรรักษำท่ีมีควำมละเอียดซบัซอ้นขั้นสูงตลอด 24 ชัว่โมง 

- คลิกนิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบางพล ี 
เป็นควำมร่วมมือของคณะผูบ้ริหำรโครงกำร ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงพลี และบริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำล
ธนบุรี จ ำกดั โดยบริษทัรับจำ้งเหมำบริกำรและควบคุมคุณภำพกำรท ำงำนดว้ยควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรแพทยเ์ฉพำะ
ทำง คลินิกศูนยโ์รคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยำบำลบำงพลี เปิดให้บริกำรเม่ือเดือนสิงหำคม 2558 ด ำเนินกำร
รักษำ กำรท ำหัตถกำรผูป่้วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขำดเลือด ประกอบดว้ยห้องปฏิบติักำรสวนหัวใจและ
ขยำยหลอดเลือด หออภิบำลผูป่้วยวกิฤตโรคหวัใจ (CCU) หอพกั และ หอพกัพิเศษผูป่้วยโรคหวัใจ 
ทั้งน้ี กำรรับจำ้งเหมำบริกำรดงักล่ำวไดส้ิ้นสุดลง เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2561 เน่ืองจำกไม่ไดมี้กำรต่อสญัญำ 

- คลินิกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี 2 
เปิดให้บริกำรเม่ือ 26 มิถุนำยน 2560 โดย บจก. ศูนยห์ัวใจโรงพยำบำลธนบุรี เป็นผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรโครงกำร
ศูนยห์ัวใจ มีหนำ้ท่ีจดัหำทีมแพทยเ์ฉพำะทำง และบริหำรจดักำรตำรำงเวลำกำรท ำงำนของแพทยใ์ห้เพียงพอต่อ
ควำมตอ้งกำรของผูป่้วยดำ้นหวัใจและหลอดเลือดอยำ่งมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 
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- คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลงุ  
เป็นควำมร่วมมือของคณะผูบ้ริหำร โรงพยำบำลพทัลุง และ บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี กำรรับจำ้งเหมำ
บริกำรและควบคุมคุณภำพกำรท ำงำนดว้ยควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรแพทยเ์ฉพำะทำง คลินิกศูนยโ์รคหัวใจและ
หลอดเลือดโรงพยำบำลพทัลุง  เปิดให้บริกำรเม่ือวนัท่ี 17 เดือนเมษำยน 2561 และไดรั้บอนุมติัจำกส ำนักงำน
ประกนัสุขภำพแห่งชำติให้รักษำผูป่้วยสิทธ์ิหลกัประกนัสุขภำพถว้นหน้ำได ้เม่ือวนัท่ี 1 เดือนตุลำคม 2561 โดย
บริษทัด ำเนินกำรรักษำกำรท ำหตัถกำรผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจและโรคหัวใจขำดเลือด ประกอบดว้ย ห้องปฏิบติักำร
สวนหวัใจและขยำยหลอดเลือด  หอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ ซ่ึงมีจ ำนวนเตียงทั้งหมด 11 เตียง 

 
2. ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) 

เป็นธุรกิจท่ีให้บริกำรดูแลสุขภำพ นอกเหนือจำกกำรรักษำในสถำนพยำบำล โดยมีบริกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อรองรับ
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีตอ้งกำรดูแลสุขภำพในช่วงอำยแุละสภำพร่ำงกำยท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีบริกำรดงัต่อไปน้ี 

2.1 ธุรกจิการให้การบริบาลและบ้านพกัผู้สูงอายุ (Senior Care and Living) 

- โครงการจิณณ์ เวลบีอิง้ เคาน์ตี ้
เป็นโครงกำรพัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร ภำยใต้แนวคิดท่ีน ำกำรดูแลสุขภำพแบบบูรณำกำร ( Integrated 
Healthcare) และแผนกำรดูแลสุขภำพเฉพำะบุคคล (Tailor-Made Medicine) มำผนวกกับท่ีพักอำศัย (Active Living) ท่ี
ออกแบบมำส ำหรับผูสู้งวยัท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกไดต้ำมควำมตอ้งกำรในแต่ละช่วง
วยัของผูอ้ำศยั อีกทั้งยงัมีโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลฟ้ืนฟูสุขภำพส ำหรับผูสู้งวยัท่ีตอ้งกำรกำรดูแลเป็น
พิเศษตลอดจนมีกำรจดักิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูอ้ยูอ่ำศยั ทั้งผูท่ี้อยูใ่นวยัเกษียณและวยัท ำงำนท่ีใส่ใจในสุขภำพ
และวำงแผนกำรใชชี้วิตในระยะยำว ภำยใตแ้นวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพ่ือวยัเกษียณ” โครงกำรน้ีมีพ้ืนท่ีประมำณ 140 ไร่ 
ตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน (รังสิต) ในเฟสแรกของโครงกำรประกอบดว้ย 
1) อำคำรท่ีพกัอำศยัควำมสูง 7 ชั้น จ ำนวนประมำณ 1,380 ยูนิต ซ่ึงออกแบบมำเพ่ือตอบโจทยผ์ูสู้งอำยุอย่ำงแทจ้ริง โดย
ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั ควำมสะดวกสบำย และสภำพทำงจิตใจของผูสู้งอำย ุภำยในอำคำรจะมีบุคลำกรทำงกำรแพทยเ์พื่อ
ช่วยดูแล รวมถึงกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และยงัมีระบบดูแล เช่น เคร่ืองตรวจจบัสถำนะสุขภำพ (Health Tracking 
System) และระบบดูแลสุขภำพจำกส่วนกลำง (Centralized Health Monitor System) และ กลอ้งวงจรปิด CCTV ทั้งน้ีเพ่ือให้
ไวว้ำงใจไดว้ำ่ผูสู้งอำยจุะไดรั้บกำรดูแลอยำ่งถูกตอ้งและทนัเวลำ 
2) โรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ เพื่อรองรับกำรบริบำลผูสู้งอำยท่ีุตอ้งกำรกำรดูแลแบบใกลชิ้ดจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย ์เช่น 
เร่ิมช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้บริหำรจดักำรโดยทีมแพทยแ์ละพยำบำลในเครือโรงพยำบำลธนบุรี กลุ่มเป้ำหมำยคือผูสู้งอำยท่ีุอยู่
ภำยในโครงกำรหรือผูป่้วยท่ีส่งต่อจำกโรงพยำบำลใกลเ้คียง นอกจำกน้ียงัมีกำรไปใหบ้ริกำรฟ้ืนฟสูภำพร่ำงกำยถึงท่ีหอ้งของ
ผูป่้วยท่ีพกัอยูใ่นอำคำรท่ีพกัอำศยัของโครงกำร คลินิกแพทยท์ัว่ไป ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภำพ (Rehabilitation) รวมถึงบริกำรให้
ค  ำปรึกษำจำกนกัโภชนำกำรและนกัจิตวทิยำ 
3) สถำบันจิณณ์ เวลเนส ซ่ึงมีบริกำรหลำกหลำยให้เลือกตำมควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกัน ทั้ งเวลเนส คลินิก มุ่งเน้นดูแล
สุขภำพเชิงป้องกนั ผสมผสำนศำสตร์ธรรมชำติบ ำบดั กำรแพทยท์ำงเลือก และกำรแพทยแ์ผนปัจจุบนั จิณณ์ เมดิฟิต มีคลำส
และโปรแกรมกำรออกก ำลงักำยปรับตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล และยงัมีกิจกรรมยำมวำ่งต่ำงๆ เช่น ดนตรีบ ำบดั 
ศิลปะบ ำบดั คลำสท ำอำหำร ฯลฯ เพื่อสร้ำงสงัคมใหม่ แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ดูแลดำ้นจิตใจและอำรมณ์ 

- โครงการ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ 
ออกแบบมำเพ่ือกำรใชชี้วิต ภำยใตแ้นวคิดท่ีตอ้งกำรให้ผูอ้ยู่อำศยั “อยู่อย่ำงสุขภำพดีและมีควำมสุข” ดว้ยบริกำรส่งเสริม
สุขภำพ พร้อมควำมสะดวกสบำย ควำมปลอดภยัรอบดำ้น เพื่อให้ผูอ้ยู่อำศยัมีคุณภำพชีวิตท่ีดีแบบครบวงจรทั้งทำงด้ำน
ร่ำงกำย และจิตใจ ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูสู้งวยัในทุกรูปแบบ ประกอบดว้ยอำคำรท่ีพกัอำศยั 11 ชั้น จ ำนวน 2 อำคำร 
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รวม 412 ยนิูต ตั้งอยูบ่นท ำเลท่ีสะดวก เพียง 10 นำทีจำกจุดข้ึนลงทำงด่วนสุขสวสัด์ิ ห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำประชำอุทิศเพียง 
5 กม. เขำ้ออกได้หลำยเส้นทำง และรำยลอ้มด้วยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอบด้ำน โดยมีจุดเด่นของโครงกำรอำทิ กำร
ออกแบบภำยในท่ีเขำ้ใจผูอ้ยูอ่ำศยัอยำ่งแทจ้ริง (Universal Design Concept) พร้อมรองรับควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของผูสู้งวยั 
โดยค ำนึงถึงกำรใช้งำนอย่ำงแท้จริง และควำมปลอดภยั พร้อมทั้ งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทั้ งภำยนอกและภำยใน เช่น 
หอ้งสมุด หอ้งสงัสรรค ์มีพ้ืนท่ีสีเขียวใหส้มัผสักบัธรรมชำติ เป็นตน้ 

2.2 ธุรกจิรักษาพยาบาลนอกพื้นทีโ่รงพยาบาล (Home Healthcare) 

ด ำเนินธุรกิจผ่ำนบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกัด เพ่ือให้บริกำรดูแลรักษำผูป่้วยถึงบ้ำน ทั้ งกำรดูแลแม่และเด็ก 
กำยภำพบ ำบดัแก่ผูท่ี้ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำรักษำท่ีโรงพยำบำล ผูสู้งอำยท่ีุเคล่ือนยำ้ยล ำบำก ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ด ำเนินกำร
โดยทีมสหวชิำชีพ อำทิ พยำบำล นกักำยภำพบ ำบดั นกัโภชนำกำร และนกัจิตวทิยำ 

2.3 ธุรกจิจ าหน่ายผลติภัณฑ์ เคร่ืองเวชภัณฑ์ เคมภีัณฑ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 

ด ำเนินกำรโดยบริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์นัตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลกัษณะ “One Stop Service” 
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเพียงรำยเดียวของแบรนดช์ั้นน ำในดำ้นทนัตกรรม เช่น Adec, W&H,  AO,  Heraeus,  Ivoclar,  Megagen,  
SAM,  Melag และ Alpro นอกจำกน้ี ยงัมีร้ำนจ ำหน่ำยยำ ภำยใตแ้บรนด์ Apex Health Care ปัจจุบนัมีจ ำนวนรวม 10 สำขำ 
ตั้งอยูต่ำมหำ้งสรรพสินคำ้ 

 
3. ธุรกจิอ่ืนๆ 

1.1 พฒันาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล 
บริษทั โมดูลล่ำ ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จ ำกดั ด ำเนินกำรพฒันำระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือกำรบริหำรโรงพยำบำล ทั้ง
ส ำหรับโรงพยำบำลในเครือและลูกคำ้ท่ีเป็นโรงพยำบำลรัฐและเอกชนหลำยแห่งในประเทศ ดว้ยทีมผูเ้ช่ียวชำญและมี
ประสบกำรณ์ในระบบงำนคอมพิวเตอร์และระบบโรงพยำบำลมำมำกกว่ำ 20 ปี ท ำให้ระบบซอฟต์แวร์ของ
โรงพยำบำลไดรั้บกำรพฒันำใหท้นัสมยัตำมเทคโนโลยใีหม่อยูเ่สมอ โดยระบบสำมำรถรองรับกำรท ำงำนครอบคลุม
ทุกแผนกในโรงพยำบำล และรองรับกำรเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบงำนอ่ืน ๆ 

1.2 ธุรกจิพฒันาโครงการทีเ่กีย่วข้องกบับริการด้านการแพทย์และสุขภาพ   
ด ำเนินกำรโดยบริษทั ธนบุรีพฒันำ ท่ีดิน จ ำกดั และ บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั โดยปัจจุบนัอยูใ่นระหว่ำงศึกษำ
โครงกำร และควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคต 
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ปัจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงทางธุรกจิ 

ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  

ปัจจุบนักำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยมี์แนวโนม้กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จำกกำรท่ีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่
ในตลำดมีกำรควบรวมกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงท ำใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทำงกำรบริกำรท่ีหลำกหลำย และจำก
กำรท่ีมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ทยอยเขำ้สู่ตลำดท ำให้เกิดกำรแยง่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกผูป้ระกอบกำรรำยเดิม ส่งผลให้เกิด
กำรต่ืนตวัในกำรแข่งขนัดำ้นกำรให้บริกำรและกำรใชน้โยบำยรำคำเพ่ือดึงดูดลูกคำ้นอกจำกน้ี ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีกำรคำ้
และกำรบริกำรภำยใตข้อ้ตกลงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อำจส่งผลใหมี้คู่แข่งรำย
ใหม่ภำยในกลุ่มประเทศอำเซียนขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรเขำ้มำในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยักำรแข่งขนัเหล่ำน้ีอำจกระทบต่อ
บริษทัฯ อยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ผลกระทบทำงเศรษฐกิจอำจส่งผลต่อก ำลังซ้ือของผูบ้ริโภค แม้ว่ำกำรรักษำพยำบำลจะเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ี แต่
ผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลเอกชนอำจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดกำรใชบ้ริกำรของโรงพยำบำลได ้เช่น ชะลอกำรเขำ้รับกำรรักษำ 
หรือกำรเขำ้รับบริกำรทำงกำรแพทยส์ ำหรับโรคท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรรักษำเร่งด่วน หรือลดช่วงเวลำกำรพกัในโรงพยำบำลให้
สั้นลง ลดกำรใชจ่้ำยค่ำบริกำรโดยเลือกเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนอ่ืนท่ีอำจมีค่ำใชจ่้ำยท่ีนอ้ย
กว่ำ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ ไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงใกลชิ้ด เพ่ือวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้งเตรียมควำมพร้อมและก ำหนดมำตรกำรส ำหรับบริหำรควำมเส่ียงใหเ้หมำะสม 
อีกทั้งบริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นไดม้ำกกวำ่เม่ือเทียบกบัโรงพยำบำลอ่ืน ๆ ท่ีคิดค่ำรักษำพยำบำล
ใกลเ้คียงกนั และรำคำท่ีโรงพยำบำลเสนอนั้นเป็นรำคำท่ีประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเขำ้ถึงบริกำร จึงเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้
โรงพยำบำลมีผูป่้วยเขำ้รับกำรรักษำอยำ่งสม ่ำเสมอ และช่วยลดผลกระทบท่ีโรงพยำบำลจะไดรั้บจำกกำรผนัผวนของเศรษฐกิจ 
 
2. ความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

2.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ทีใ่ช้กบับริษัทฯ ในอนาคต 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกบัควบคุมดูแลโดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ หรือกำรก ำหนดนโยบำยใหม่ท่ีมีแนวโนม้วำ่จะมีควำมเขม้งวดมำกข้ึน และชดเชยควำมเสียหำยใหแ้ก่
ผูเ้สียหำยในเวลำอนัรวดเร็วโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ควำมรับผิด อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในอนำคต อยำ่งไรก็ตำม 
บริษทัฯ และโรงพยำบำลเครือข่ำยของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร และปฏิบติัตำมมำตรฐำนของระบบคุณภำพต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัคือ 
มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ HA (Hospital Accreditation) และ ISO 9001 : 2015 โดยกำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบติั
ตำมแนวทำงภำยใตร้ะบบ HA ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรดูแลคุณภำพกำรรักษำผูป่้วยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำกบัดูแลควำม
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงครอบคลุมควำมเส่ียงในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรให้บริกำรทำง
กำรแพทยแ์ละรักษำพยำบำล กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงักล่ำว อำจช่วยลดผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยเก่ียวกบั
สุขภำพ และส่ิงแวดลอ้มได ้

2.2 ความเส่ียงในด้านการแข่งขนัธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

 ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสูง นอกจำกกำรแข่งขนักบัโรงพยำบำลเอกชนในระดบัเดียวกนักบั
บริษทัฯ แลว้ ยงัตอ้งแข่งขนักบักำรขยำยกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลของรัฐ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลำ โรงพยำบำลเอกชน
ภำยใตก้ำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลรัฐ ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรดึงฐำนลูกคำ้ของบริษทัฯ ปัจจุบนักำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำร
ทำงกำรแพทยมี์แนวโนม้กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จำกกำรท่ีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในตลำดมีกำรควบรวมกิจกำรอย่ำง
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ต่อเน่ือง ซ่ึงท ำใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทำงกำรบริกำรท่ีหลำกหลำย และจำกกำรท่ีมีผูป้ระกอบกำรรำย
ใหม่ทยอยเขำ้สู่ตลำดท ำใหเ้กิดกำรแย่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกผูป้ระกอบกำรรำยเดิม ส่งผลใหเ้กิดกำรต่ืนตวัในกำร
แข่งขนัดำ้นกำรใหบ้ริกำรและกำรใชน้โยบำยรำคำเพ่ือดึงดูดลูกคำ้ 

  ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำรและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั บริษทัฯ ไดมี้กำรพฒันำบุคลำกร
ทำงกำรแพทยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำใหโ้รงพยำบำลสำมำรถรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นไดม้ำกกวำ่เม่ือเทียบกบัคู่แข่งท่ีเสนอรำคำกำร
รักษำพยำบำลท่ีใกลเ้คียงกนั และบริษทัฯ ยงัมีแผนพฒันำศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย (Step Down Care) ส ำหรับผูป่้วยช่วงพกัฟ้ืนท่ีตอ้งคำ้ง
คืนนำนกวำ่ 2 คืน เพ่ือเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยให้ผูป่้วยและบริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรเสนอบริกำรรักษำพยำบำลนอกพ้ืนท่ี
โรงพยำบำล  (Home Healthcare)  บริกำรบำ้นพกัผูสู้งอำยุ (Senior Care and Living) อีกดว้ย และเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรกำร
รักษำพยำบำลส ำหรับโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นสูง บริษทัฯ มีแผนงำนขยำย Excellent Center ซ่ึงยงัมีควำมตอ้งกำรค่อนขำ้งมำกเม่ือ
เทียบกบับริกำรกำรรักษำท่ีมีกำรเสนอ นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีกำรรับจำ้งบริหำรสถำนรักษำโรงพยำบำลของภำครัฐเพ่ือเพ่ิมอตัรำ
ก ำไรของบริษทัฯ เพรำะกำรรับจำ้งบริหำรสถำนพยำบำลบริษทัฯ ไม่ตอ้งลงทุนในเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

2.3 ความเส่ียงจากนโยบายการรักษาพยาบาลของภาครัฐบาล  

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ประมำณร้อยละ 70 ของรำยไดจ้ำกกำรรักษำพยำบำลรวม ซ่ึงหำกภำครัฐมีกำร
ส่งเสริมนโยบำยกำรรักษำพยำบำลอ่ืนเพ่ิมข้ึน เช่น กำรขยำยขอบเขตสิทธิของโครงกำรประกนัสุขภำพถว้นหนำ้ อำจส่งผลใหมี้
จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรท่ีเป็นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปลดลง บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำว จึงไดมี้กำรติดตำมกำรก ำหนดนโยบำย
ของภำครัฐอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึงก่อนท่ีภำครัฐจะมีกำรประกำศใชห้รือประกำศเปล่ียนแปลงนโยบำยต่ำง ๆ จะมีกำรขอควำมคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะมำยงัผูป้ระกอบกำรโรงพยำบำลต่ำง ๆ ผ่ำนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน และชมรมโรงพยำบำลเอกชนคู่สัญญำ
ประกนัสังคม เป็นตน้ ดงันั้น จึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  และโรงพยำบำลมีกำรร่วมโครงกำรภำครัฐในกำรรับผูป่้วยในกลุ่ม
ขำ้รำชกำรท่ีมีกำรเฝ้ำติดตำมนโยบำยกำรเบิกจ่ำยของกรมบญัชีกลำง นอกจำกน้ี  บริษทัฯ ยงัมีแผนเพ่ิมรำยไดจ้ำกกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร
ทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มผูช้  ำระเงินเอง และกลุ่มคู่สัญญำ โดยมุ่งเนน้ในกำรพฒันำศูนยก์ำรแพทยเ์ฉพำะทำงเพ่ือกำ้วสู่ควำมเป็นเลิศทำง
กำรแพทย ์พฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคท่ีมีควำมซับซ้อนสูง ซ่ึงเป็นโรคท่ีประชำชนมีแนวโน้มเป็นมำกข้ึน ไดแ้ก่ 
ศูนยห์ัวใจ ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูกและขอ้ ศูนยส์มองและประสำทวิทยำ และผูป่้วยกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งกำรกำรรักษำระดบัวิกฤต
พยำบำล ซ่ึงบริษทัฯ มีบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมช ำนำญในกำรรักษำผูป่้วยกลุ่มน้ีจ ำนวนมำก และมีกำรปรับปรุงคุณภำพ
ของกำรรักษำพยำบำล และบุคลำกรอยูต่ลอดเวลำ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ
อีกทำงหน่ึง 

2.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  

กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์จะตอ้งพ่ึงพำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีคุณภำพในสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในปัจจุบนั
สำมำรถผลิตไดใ้นจ ำนวนจ ำกดั นอกจำกน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ท ำใหเ้กิด
ควำมตอ้งกำรบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ และประสบกำรณ์เขำ้ร่วมงำนในองคก์ร ซ่ึงบุคลำกรดงักล่ำวจะตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทยใ์นดำ้น
ต่ำง ๆ ในอนำคต ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมจดักำรศึกษำพยำบำลระดบัปริญญำตรีเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้กำรบริกำรท่ีมีคุณภำพเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรของบริษทัฯ อีกทำงหน่ึง  อยำ่งไรก็ตำม ในอดีตท่ี
ผำ่นมำ บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนและ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสม รวมทั้งสร้ำงเสริมบรรยำกำศและสุขอนำมยัในกำรท ำงำนท่ีดี มีนโยบำยในกำรฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลำกรของ
บริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้ำงเสริมทกัษะในกำรท ำงำนและพฒันำกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองในดำ้นต่ำง ๆ อนัจะส่งผลให้
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บุคลำกรเกิดควำมผูกพนักบัองคก์ร จำกนโยบำยดงักล่ำว บริษทัฯ เช่ือวำ่จะสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนบุคลำกร
ทำงกำรแพทยล์งได ้

2.5 ความเส่ียงจากการพึง่พาบุคลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะด้าน  

ธุรกิจโรงพยำบำลเป็นธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมเช่ียวชำญในกำรรักษำโรคให้กบัผูป่้วย ซ่ึงใน
ปัจจุบนับุคลำกรสำยกำรแพทยย์งัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร ดงันั้นในภำวะท่ีธุรกิจโรงพยำบำลมีกำรแข่งขนัสูง อำจส่งผลให้
ธุรกิจของโรงพยำบำลมีควำมเส่ียงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะดำ้น  

อยำ่งไรก็ตำม โรงพยำบำลฯ ก่อตั้งมำยำวนำนกวำ่ 40 ปี เป็นโรงพยำบำลฯ ท่ีมีเครือข่ำยมำกพร้อมทั้งมีภำพลกัษณ์และ
ช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับอยำ่งสูงในวงกำรสำธำรณสุข ประกอบกบัโรงพยำบำลฯ มีกลุ่มแพทยท่ี์มีช่ือเสียงและไดรั้บกำรยอมรับ
อยำ่งกวำ้งขวำง ท ำให้โรงพยำบำลฯ เป็นท่ีเช่ือถือในกลุ่มแพทย ์ทั้งดำ้นวิชำกำรและกลุ่มผูบ้ริหำร รวมถึงฐำนะควำมมัน่คงของ
บริษทัฯ สำมำรถให้ควำมมัน่ใจกบับุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์จะเขำ้มำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยำบำลฯ และบริษทัฯ อีกทั้ง
บริษทัฯ ไดมี้กำรร่วมมือในกำรก่อตั้งคณะแพทยศำสตร์กบัมหำวทิยำลยัสยำม ซ่ึงเป็นช่องทำงหน่ึงในกำรผลิตและพฒันำบุคลำกร
ท่ีมีคุณภำพเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของโรงพยำบำลในเครือของบริษทัฯ  

นอกจำกน้ี  โรงพยำบำลฯ ยงัมีนโยบำยท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกับบุคลำกร และมีนโยบำยพฒันำคุณภำพ
บุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง พร้อมกบัจดัให้มีระบบกำรเติบโตทำงสำยอำชีพ (Career Path System) รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือจูงใจให้บุคลำกรเหล่ำนั้นท ำงำนอยู่กบัโรงพยำบำลฯ ในระยะยำว เช่น กำรให้รำงวลัแก่บุคลำกรท่ี
ท ำงำนกบัโรงพยำบำลฯ เป็นเวลำนำน กำรให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ และกำรให้ควำมใส่ใจต่อสวสัดิกำรและ
สวสัดิภำพของบุคลำกร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนต่อไป  

2.6 ความเส่ียงในการต่อสัญญารับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต สัญญาบริหารศูนย์หัวใจโรงพยาบาลบางพลี  โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี โรงพยาบาลพัทลุง ซ่ึงอายุของ
สัญญามรีะยะเวลาส้ัน 

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำลและบริหำรศูนยห์ัวใจในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 11.7 
ของรำยไดท้ั้งหมด ซ่ึงหำกบริษทัฯ ไม่สำมำรถต่อสัญญำได ้อำจส่งผลให้รำยไดข้องโรงพยำบำลฯ ลดลง อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ 
เป็นบริษทัท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำลและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรศูนยก์ำรรักษำเฉพำะทำง เช่น ศูนย์
หัวใจ รวมทั้งผ่ำนกำรประเมินจำกส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) เพื่อให้คนไขส้ำมำรถใชสิ้ทธิบตัรทองไดอี้ก
ดว้ย โรงพยำบำลจึงมีควำมพร้อมในดำ้นกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ควำมสำมำรถในกำรประมำณกำรและบริหำรตน้ทุน มี
ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำล อีกทั้งโรงพยำบำลยงัมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรศูนยก์ำรรักษำ
เฉพำะทำง เช่น ศูนยห์ัวใจ ท ำให้ยงัไม่มีคู่แข่งมำกนัก ทั้งน้ี ยงัมีโรงพยำบำลรัฐท่ีให้ควำมสนใจอีกมำก หำกไม่รับกำรสัญญำ
สำมำรถน ำเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และบุคลำกรไปใหบ้ริกำรในศูนยอ่ื์น ๆ  

2.7 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์  

เน่ืองจำกธุรกิจบริษทัฯ เป็นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยจึ์งมีควำมเส่ียงท่ีจะถูกฟ้องร้องคดีเน่ืองจำกผูป่้วยหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไม่พอใจกำรรักษำของโรงพยำบำลฯ หรืออำจเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองจำกกำรรักษำของแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชำญของ
โรงพยำบำลฯ ทั้งน้ีโรงพยำบำลฯ หรือแพทยจ์ะตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยใหก้บัผูฟ้้องร้อง ซ่ึงอำจกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและช่ือเสียง
ของโรงพยำบำลฯ ในอนำคตได ้ 

จำกควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษทัฯ จึงไดมี้กำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบอย่ำงสม ่ำเสมอ และปฏิบติัตำม
กฎระเบียบอยำ่งเคร่งครัด พฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลฯ อยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนกำรคดัเลือกและดึงดูดแพทย์
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และบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ  ประกอบบริษทัฯ ไดท้ ำประกนัภยัท่ีคุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยซ่ึง
เกิดข้ึนจำกกำรประกอบธุรกิจ และเกิดข้ึนภำยในสถำนท่ีประกอบกำรท่ีเอำประกนัภยั เพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบจำกกำรถูก
ฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยไดใ้นระดบัหน่ึง  นอกจำกนั้นยงัมีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะประเมิน
ผลกำรรักษำพยำบำลและควำมพึงพอใจในกำรเขำ้มำรับกำรบริกำรและตรวจรักษำท่ีโรงพยำบำลฯ เพื่อให้สำมำรถรับรู้ ถึง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและยงัเป็นแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยไดอี้กทำงหน่ึง 

2.8 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ดว้ยควำมซบัซอ้นและควำมรุนแรงของโรคท่ีเพ่ิมมำกข้ึน กำรรักษำจึงจ ำเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยท่ี์
ทันสมัย ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในคุณภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรให้บริกำรในกำรรักษำแก่ผูป่้วยของ
โรงพยำบำลฯสูงสุด จึงมีกำรลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พ่ือให้ทนัสมยัอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม ด้วย
เทคโนโลยีทำงกำรแพทยใ์นปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และอุปกรณ์ทำงกำรแพทยมี์มูลค่ำท่ีสูง ดงันั้นอำจส่งผล
กระทบต่อควำมคุม้ค่ำของกำรลงทุนได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีขั้นตอนกำรอนุมติักำรลงทุนต่ำง ๆ โดยเร่ิมจำกศึกษำควำมคุม้ค่ำของกำรลงทุน โดยคณะกรรมกำร
บริหำรจดักำรเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึงเป็นคณะท ำงำนท่ีประกอบดว้ยผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในหลำกหลำยสำขำด ำเนินงำนร่วมกนั
ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และจดัท ำงบประมำณกำรจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทยป์ระจ ำปี รวมถึงแนวทำงในกำร
คดัเลือก และประเมินควำมคุม้ทุน ควำมคุม้ค่ำในกำรจดัซ้ือ เพ่ือพิจำรณำก่อนให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำท ำกำรลงทุนตำม
ขั้นตอน 

2.9 ความเส่ียงจากโครงการขยายการลงทุน 

บริษทัฯ ไดว้ำงแผนกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจรักษำพยำบำลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศรวมทั้งธุรกิจ Healthcare 
Solution Provider ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในกำรลงทุนของบริษทัฯ โครงสร้ำงรำยได ้รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ จำกปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้อำทิเช่น ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทย กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง นโยบำย
เก่ียวกบักำรให้บริกำรรักษำพยำบำลของภำครัฐ ภำวะกำรแข่งขนัของธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลในประเทศ เป็นตน้ ซ่ึง
ปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ี  อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินตำมแผนงำนกำรขยำยกำรลงทุนหรือผลส ำเร็จของโครงกำรลงทุน
ดงักล่ำวขำ้งตน้  เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียง บริษทัฯ ไดมี้กำรวเิครำะห์ควำมเป็นไปไดข้องแต่ละโครงกำรอยำ่งถ่ีถว้น เป็นโครงกำร
ท่ีทำงโรงพยำบำลมีประสบกำรณ์ หรือสำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ีมีอยูไ่ปต่อยอดได ้อีกทั้งกำรท่ีบริษทัฯ มีประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนมำเป็นระยะเวลำกวำ่ 40 ปี พร้อมดว้ยบุคลำกรท่ีมีช่ือเสียงในวงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขจ ำนวน
มำก ดงันั้นปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ี  จะช่วยลดควำมเส่ียงในโครงกำรขยำยกำรลงทุนใหก้บับริษทัฯ 

2.10 ความเส่ียงจากการก่อสร้างของโครงการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจคลาดเคล่ือนจากแผนการทีก่ าหนดไว้ 

บริษทัฯ มีกำรลงทุนขยำยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนและรวมทั้งธุรกิจ Healthcare Solution 
Provider ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงปัจจุบนัมีโครงกำรใหญ่ท่ีอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ย เช่น บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง 
จ ำกดั  บริษทั ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั (โรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง) และโครงกำรให้กำรบริบำลและบำ้นพกัผูสู้งอำยุ (Senior Care and 
Living) ของบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ำกดั ไดแ้ก่ โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และโครงกำรธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ซ่ึงแต่
ละโครงกำรมีควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้กำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จไม่เป็นไปตำมก ำหนดและหรือ เกินงบประมำณโครงกำร ดว้ยสำเหตุต่ำง 
ๆ เช่น แผนกำรพฒันำโครงกำรหลกัล่ำชำ้ท ำให้โครงกำรของบริษทัย่อยตอ้งล่ำชำ้ดว้ย กำรขออนุมติักำรก่อสร้ำงจำกหน่วยงำน
ภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมไม่แน่นอนของสภำพอำกำศ ควำมแตกต่ำงของพ้ืนท่ีก่อสร้ำงโครงกำร กำรจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลำจดัหำและขนส่งนำน รวมทั้งกำรปรับเพ่ิมข้ึนของรำคำตน้ทุนโครงกำรตำมระยะเวลำก่อสร้ำงท่ีขยำยออกไป เป็นตน้ 
ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงโครงกำรลงทุนดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ปัจจยัควำมเส่ียง  หนำ้ท่ี 17 

•  ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้โครงกำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) รำยเดือน 
ในกำรน้ีหำกเกิดควำมเส่ียงท่ีอำจท ำให้โครงกำรล่ำช้ำหรือเกินงบประมำณ คณะกรรมกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำหำ
แนวทำงปรับปรุงเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

•  ก ำหนดให้บริษัทย่อย จัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำของแผนควบคุมควำมเส่ียงโครงกำรดังกล่ำว ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นในกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งมีกำรน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

 
3 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล  

ตำมจรรยำบรรณในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์โรงพยำบำลฯ จะให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่ำ
รักษำพยำบำลจำกผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขำ้มำรับบริกำร ดงันั้นจึงมีควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลภำยหลงักำร
ใหบ้ริกำรไดค้รบถว้น 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยทำงฝ่ำยกำรเงินจะด ำเนินกำรแจง้ค่ำใชจ่้ำยโดยประมำณให้
ผูป่้วยทรำบล่วงหน้ำพร้อมกับตรวจสอบสิทธิว่ำสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลใดได้บำ้ง เพ่ือให้ผูป่้วยรับทรำบกำรประเมิน
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนไดล่้วงหน้ำก่อนรับกำรรักษำ และในกรณีท่ีให้บริกำรรักษำพยำบำลผูป่้วยแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ค่ำใชจ่้ำยท่ี
เกิดข้ึนและกำรแจง้ค่ำรักษำพยำบำลตำมเวลำท่ีก ำหนดทุก ๆ 3 วนั เพ่ือใหผู้รั้บผิดชอบค่ำบริกำรไดท้รำบค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำทุก
ระยะตลอดช่วงกำรรักษำ นอกจำกน้ี ทำงฝ่ำยกำรเงินของบริษทัฯ ซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรบริหำรลูกหน้ี จะพิจำรณำถึงควำม
เส่ียงรวมทั้งหำทำงออกท่ีเหมำะสมใหผู้ใ้ชบ้ริกำรกบับริษทัฯ และด ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยกฎหมำยในกรณีท่ีเกิดปัญหำกำรช ำระค่ำ
รักษำพยำบำล  

3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยวงเงินกูย้ืมดงักล่ำวจะมีเง่ือนไขอตัรำ
ดอกเบ้ียแบบลอยตวั ซ่ึงอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียลูกคำ้ชั้นดีประเภทมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate : MLR) เป็นหลกั ดงันั้น 
หำกอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงของสถำบนักำรเงินดงักล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญัก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทำงกำรเงิน 
และก ำไรสุทธิของบริษทัฯ ได ้ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำเงินกูไ้ดทุ้กวงเงิน และยงัสำมำรถด ำรง
เง่ือนไขทำงกำรเงินไดใ้นระดบัท่ีดีกวำ่ขอ้ก ำหนดของสญัญำ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะมีกำรส ำรองกระแสเงินสดเพื่อกำรช ำระหน้ีล่วงหนำ้
ไวต้ลอดเวลำ จึงท ำใหค้วำมเส่ียงดำ้นกำรเงินของบริษทัฯอยูใ่นระดบัท่ีควบคุมได ้



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 18 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

รำยละเอียดสินทรัพยข์องบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“THG”) 

1.  สินทรัพย์หลกัของ THG 

หมำยเหตุ:  THG มีท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ด ำเนินงำนบำงส่วนท่ียงัค  ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินให้แก่บริษทัย่อย  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรไถ่ถอน
หลกัประกนั อยำ่งไรกต็ำม THG ไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงินเรียบร้อยแลว้ในเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562 

                 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ 11.1 ลำ้นบำท มีภำระผูกพนัจำกกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน   

รายละเอยีดของทีด่นิทีส่ าคญัของ THG 

ท ำเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ  31 ธ.ค. 2561 
 (ล้ำนบำท) 

ประเภทของ 
กำรถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
กำรถือครอง 

กำรใช้เป็น 
หลกัประกนั 
กำรกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 34/1 ซอยอิสรภาพ 44           
ถนนอิสรภาพ  แขวงบา้นช่างหล่อ            
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

12 ไร่ 1 งาน 
70.7 ตร.ว. 

64.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีตั้งโรงพยาบาลธนบุรี  ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 43/4  ถนนบรมราชชนนี  
เขตทวีวฒันา  แขวงศาลาธรรมสพน ์ 
กรุงเทพมหานคร 

6 ไร่ 2 งาน 
22 ตร.ว. 

4.5 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีตั้งโรงพยาบาลธนบุรี 2 ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/83-90  ถนนบรมราช
ชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร 

3 ไร่ 1 งาน 
87 ตร.ว. 

28.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังานโรงพยาบาล
ธนบุรี 2 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/2   ซอยบา้นช่างหล่อ   
ถนนอิสรภาพ   แขวงบา้นช่างหล่อ   
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 88 
ตร.ว. 

10.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน  
(หอพกัพรรัชดา) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/3  ซอยบา้นช่างหล่อ  
ถนนอิสรภาพ  แขวงบา้นช่างหล่อ  
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 42 
ตร.ว. 

8.2 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน (หอพกั
ชวนชม) 

ไม่มี 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 1,000.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ท่ีดินท่ียงัไม่ใชด้  ำเนินงำน 155.5 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมำยเหตุ 
อำคำร 1,611.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 412.3 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 304.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 42.4 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 25.6 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 71.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมำยเหตุ 
ยำนพำหนะ 12.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้งและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 54.3 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
รวม 3,688.3   



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 19 

ท ำเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ  31 ธ.ค. 2561 
 (ล้ำนบำท) 

ประเภทของ 
กำรถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
กำรถือครอง 

กำรใช้เป็น 
หลกัประกนั 
กำรกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 135/4   และ 135/9-11                
ซอยอิสรภาพ 44  แขวงบา้นช่างหล่อ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 3.6 
ตร.ว. 

1.2 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังานชายและหญิง 
(หอพกัสุดซอย) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 689/12  
ซอยอรุณอมัรินทร์ 29  แขวงบางเสาธง  
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหนคร 

2 งาน 9.6 
ตร.ว. 

1.5 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน (หอพกัเสมียน
จ๋าย) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่โครงการเบลเลอวิว  
ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี  
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

4 ไร่ 1 งาน 
25.1 ตร.ว. 

37.9 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ  
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 
16 ตร.ว. 

11.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(อาคารจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหนองเงาพราย  
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

14ไร่ 3 งาน 
88 ตร.ว. 

3.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(โกดงัเกบ็เอกสาร) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่จอมเทียน พทัยา จงัหวดัชลบุรี 87 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ บา้นพกัพนกังาน ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลศาลา-ธรรมสพน ์
 อ าเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 
50 ตร.ว. 

14.7 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลศาลา-ธรรมสพน ์
 อ าเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

3 งาน  
81 ตร.ว. 

15.9 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลศาลา-ธรรมสพน ์
 อ าเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 9.2 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาดเขตตล่ิงชนั  
กรุงเทพมหานคร 

3 งาน  
81 ตร.ว. 

10.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาด  
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

1 งาน  
32 ตร.ว. 

5.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(ถนน) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลศาลา-ธรรมสพน ์
อ าเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

3 งาน 82 
ตร.ว. 

40.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอก
นอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 ไร่ 2 งาน 
33 ตร.ว. 

117.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(อาคารและท่ีจอดรถ 7 ชั้น) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางเสาธง  
อ าเภอบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 71 
ตร.ว. 

41.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ อพาร์ทเมนต ์    
(P-House) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

48 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ อพาร์ทเมนต ์    
(P-House phase2) 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

50.1 ตร.ว. 3.9 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
โรงพยาบาล 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

30 ตร.ว. 8.4 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินใชใ้นการก่อสร้างหอพกั ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้งช่างหล่อ  
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  

19 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน ไม่มี 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 20 

ท ำเลทีต่ั้ง พืน้ทีใ่ช้สอย มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ  31 ธ.ค. 2561 
 (ล้ำนบำท) 

ประเภทของ 
กำรถือสิทธ์ิ 

วตัถุประสงค์ของ 
กำรถือครอง 

กำรใช้เป็น 
หลกัประกนั 
กำรกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลคลองหน่ึง  
(คลองซอยท่ี 1 ฝ่ังตะวนัตก)  
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

20 ไร่ 548.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินใชใ้นการสร้าง
โรงพยาบาล 

ไม่มี 

รวมทีด่นิทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำน  1,000.0    

ตั้งอยูท่ี่ กม. 210+200    
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
ต าบลเนินพระ   จงัหวดัระยอง 

22 ไร่  3.5 
ตร.ว. 

22.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน
อนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ซอยสวนผกั 53 ถนนสวนผกั   
แขวงบางระมาด     เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร 

2 ไร่ 3 งาน 
95 ตร.ว. 

16.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน
อนาคต (บา้นและท่ีดินโครงการ

เบลเลอวิว) 

ดูหมายเหตุ 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/17    ซอยสวนผกั 53   
ถนนสวนผกั  แขวงบางระมาด             
เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 106 
ตร.ว. 

3.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน
อนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางไทรใหญ่      
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

36 ไร่ 1 งาน 
16 ตร.ว. 

56.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน
อนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาด 
 เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

5 ไร่ 6 ตร.ว. 42.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน
อนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่โครงการสวน-เกษตรร่มพฤกษ ์
ถนนเพชรเกษม   ต าบลวดัแกว้ อ าเภอ
บางแพ จงัหวดัราชบุรี 

 7 ไร่  33 
ตร.ว. 

14.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน
อนาคต 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นฆอ้ง อ าเภอโพธาราม   
จงัหวดัราชบุรี              

11 ไร่  81 
ตร.ว. 

    

รวมทีด่นิทีย่งัไม่ใช้ด ำเนินงำน  155.5    

หมายเหตุ: บริษทัมีท่ีดินบำงส่วนท่ียงัค  ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินให้แก่บริษทัยอ่ย  อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกนั อยำ่งไรก็ตำม THG ได้
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงินเรียบร้อยแลว้ในเดือนมกรำคม 2562 
 

รายละเอยีดของทีด่นิที ่THG เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 22 เมษำยน 2551 THG ไดเ้ช่ำท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ีประกอบกำรจ ำนวนทั้งส้ิน 1 แห่ง ทั้งน้ี สัญญำเช่ำมี
อำย ุ25 ปี ครบก ำหนดสญัญำเช่ำในปี 2576 และ THG ตอ้งช ำระค่ำเช่ำท่ีดินทุกปี โดยมีอตัรำค่ำเช่ำจ ำนวนปีละ 720,000 บำท และ 
THG จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิกำรเช่ำท่ีดินอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
 

ท าเลที่ตั้ง พืน้ที่ใช้สอย มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
 (ล้ำนบำท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธิ์ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

ท่ีตั้งอยูท่ี่ต  ำบลบำงระมำด  
อ ำเภอตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร 

5 ไร่ 1 งำน 
43 ตร.ว. 

11.4 สญัญำเช่ำ 
ท่ีดินเพื่อท ำประโยชน์ 

ท่ีตั้งโรงพยำบำลธนบุรี 2 ไม่มี 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 21 

รายละเอยีดของทีด่นิที ่THG เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า โดยการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย 

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 THG รับโอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเช่ำบนพ้ืนท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสภำกำชำดไทย
จำก บริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกัด โดยกำรเขำ้ซ้ือหุ้นในบริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกัด ผ่ำนผูถื้อหุ้นเดิม สิทธิดังกล่ำวมี
รำยละเอียดดงัน้ี  

• สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเช่ำมีระยะเวลำ 19 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 
• สิทธิกำรเช่ำอำคำรมีระยะเวลำ 15 ปี 2 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

THG ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งและจ่ำยช ำระค่ำเช่ำทุกปีตำมอตัรำและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

ท าเลที่ตั้ง พืน้ที่ใช้สอย มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
 (ล้ำนบำท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธิ์ 

วตัถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 611 และ 613  
ถนนบ ำรุงเมือง  แขวงคลองมหำนำค  
เขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 

5 ไร่ 1 งำน 
33 ตร.ว. 

2,255.1 สญัญำเช่ำท่ีดิน 
และอำคำรเพื่อท ำประโยชน์ 

เพื่อประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล 

ไม่มี 

 
รายละเอยีดของอาคารทีส่ าคญัของ THG 

รายละเอยีดของอาคารที ่THG เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

รายการ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
 (ล้ำนบำท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธิ์ 

การใช้เป็น 
หลกัประกนั 
การกู้ยืมเงนิ 

อาคารโรงพยาบาล อาคารจอดรถ หอพกั
พนกังาน ฯลฯ 

1,344.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ  
(ส านกังานใหญ่ โรงพยาบาลธนบุรี) 

ไม่มี 

อาคารโรงพยาบาล  อาคารห้องประชุม อาคาร
วิศวกรรม อาคารโรงอาหาร ฯลฯ 

267.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ   
(สาขาท่ี 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2) 

ไม่มี 

รวมอำคำร 1,611.0   

 

  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
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รายละเอยีดสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

i. บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยนิด ีจ ากดั (มหาชน) (“RYD”) และบริษัทย่อยของ RYD  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 291.1 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

อำคำร 9.6 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบ
สำธำรณูปโภค 

53.3 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 44.2 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 9.5 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 4.0 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5.9 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 0.0 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
งำนระหว่ำงติดตั้ง 6.3 RYD และบริษทัยอ่ยของ RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 423.9   

ii. บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จ ากดั (“HCT”)   

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 18.8 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 70.3 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 0.4 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2.3 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1.6 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยานพาหนะ 1.4 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 

รวม 94.8   

หมายเหตุ:  HCT น ำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยใ์ห้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 ยำนพำหนะของ HCT มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

iii. บริษัท ทนัตสยาม จ ากดั (“DS”)   

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 (ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพนั 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 1.4 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์ส านกังาน 1.1 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.6 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 3.1   

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
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iv. บริษัท พรีเมยีร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั (“PHHC”)    

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพนั 

ท่ีดิน 508.5 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อาคาร 23.8 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบ
สำธำรณูปโภค 

6.5 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 0.2 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 0.8 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2.6 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.8 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยานพาหนะ 0.7 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 423.2 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 967.1   

รายละเอยีดการท าสัญญาระยะยาวทีส่ าคญัของ PHHC 

 PHHC ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเพ่ือเช่ำท่ีดิน โดย PHHC ตอ้งจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน มูลค่ำ 5,625,000 บำท มีระยะเวลำ 
50 ปี นับแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2560  PHHC ไดช้ ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำวในเดือนพฤษภำคม 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 2,625,000 
บำท และตอ้งจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดินส่วนท่ีเหลือปีละ 1,000,000 บำท ภำยในระยะเวลำ 3 ปี  PHHC ตอ้งช ำระค่ำเช่ำ
ท่ีดินทุกปี โดยมีอัตรำค่ำเช่ำระหว่ำงปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จ ำนวน ปีละ 2,400,000 บำท ระหว่ำงปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จ ำนวนปีละ 
4,800,000 บำท ระหว่ำงปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 20 จ ำนวนปีละ 4,944,000 บำท ระหวำ่งปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จ ำนวนปีละ 5,092,320 บำท 
ระหวำ่งปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 40 จ ำนวนปีละ 5,295,960 บำท ระหวำ่งปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 จ ำนวนปีละ 5,508,000 บำท และ PHHC จะตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิกำรเช่ำท่ีดินอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ  PHHC ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจะให้เช่ำท่ีดิน โดย 
PHHC ตอ้งจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน มูลค่ำ 4,000,000 บำท โดย PHHC ไดจ่้ำยช ำระ 1,000,000 บำท ในเดือนพฤษภำคม 
2560 และจะตอ้งจ่ำยช ำระอีกปีละ 1,000,000 บำท ทุกวนัท่ี 1 เมษำยนจนกวำ่จะครบ คู่สัญญำตกลงจะท ำสัญญำเช่ำท่ีดินอีก
คร้ัง ส่วนอตัรำค่ำเช่ำจะตกลงรำคำดว้ยกำรน ำเอำอตัรำค่ำเช่ำเดิมท่ีเคยมีอยูแ่ลว้มำเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำเช่ำ โดยในกำร
ท ำสัญญำเช่ำและส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์นตำมสัญญำจะให้เช่ำท่ีดิน ผูใ้ห้เช่ำและผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรภำยใน 60 วนั นบั
จำกวนัท่ีผูเ้ช่ำเดิมไดส่้งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์นตำมสญัญำจะใหเ้ช่ำท่ีดินแก่ผูใ้หเ้ช่ำท่ีดินแลว้ 

v. บริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอก็ซ์เปอร์ตสี จ ากดั (“MSE”)    

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 0.2 MSE เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.8 MSE เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยานพาหนะ 0.03 MSE เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 1.03   
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vi. บริษัท  โรงพยาบาลอุตรดติถ์ธนบุรี จ ากดั (“UTT”)    

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 83.0 UTT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
รวม 83.0   

vii. บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ ากดั (“THB”) (เดมิช่ือ บริษัท  บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั) 

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบ
สำธำรณูปโภค 

1.5 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 135.0 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5.4 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 4.2 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.5 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยานพาหนะ 2.3 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 993.3 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
รวม 1,142.2   
หมำยเหตุ:  THB มีสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน (ดูเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “รำยละเอียดของท่ีดินท่ี THG เป็นเจำ้ของสิทธิกำรเช่ำ โดยกำรเขำ้ลงทุนในบริษทัยอ่ย”) 

viii. บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากดั  (“TTH”) 

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 62.8 TTH เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 0.1 TTH เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยานพาหนะ 0.4 TTH เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 401.3 TTH เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
รวม 464.6   
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2. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
รายละเอยีดทรัพย์สิน พืน้ที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ วตัถุประสงค์การถือครอง ภาระผูกพนั 

ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลวงัเยน็  อ ำเภอบำงแพ 
จงัหวดัรำชบุรี 

1,550ไร่  
62 ตร.ว. 

344.4 บจ.ธนบุรีพฒันำท่ีดิน เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรบำ้นพกั
ผูสู้งอำยแุละโรงพยำบำล 
(ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรให้เช่ำทรัพยสิ์น) 

- 

ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลบ่อผดุ  
อ ำเภอเกำะสมุย  
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

360 ไร่  
1 งำน  

29.0 ตร.ว. 

1,435.8 บจ. รำชธำนีเรียลต้ี เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรบำ้นพกั
ผูสู้งอำย ุ

- 

ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลตล่ิงงำม  
อ ำเภอเกำะสมุย 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

21 ไร่  
0 งำน  

38.9 ตร.ว. 

31.5 บจ. รำชธำนีเรียลต้ี เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรบำ้นพกั
ผูสู้งอำย ุ

- 

ตั้งอยูท่ี่ 88/318, 88/320 ชั้นท่ี 3 อำคำร
ชุดวิภำวดีเซ็นเตอร์คอนโดเทล ซอย
วิภำวดีรังสิต 72 แขวงบำงเขน เขต
บำงเขน กรุงเทพฯ 

80 ตร.ม. 0.9 บจ. รำชธำนีเรียลต้ี เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรใน
อนำคต 

- 

ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลคลองแห 
อ ำเภอหำดใหญ่  
จงัหวดัสงขลำ 

38 ตร.ว. 1.0 บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์
ยนิดี เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

ให้เช่ำทรัพยสิ์น - 

รวม  1,813.6    

 

เดิมบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั มีท่ีดินท่ี ต าบลบ่อผุด 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 ลา้นบาท โดย
ท่ีดินท่ีมีขอ้พิพาททางกฎหมาย จ านวน 125-0-46.1 ไร่ แบ่งเป็น 5 แปลง คือ 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 
ณ  31 ธนัวาคม 2559 

มูลค่าตามบญัชี 
ณ  31 ธนัวาคม 2560 

มูลค่าตามบญัชี 
ณ  31 ธนัวาคม 2561 

สถานะ 

นส.3ก. 4841 52-2-83 - - - ถูกเพิกถอนตดัจ าหน่ายแลว้ 
นส.3ก. 4842 7-3-50.1 - - - ถูกเพิกถอนตดัจ าหน่ายแลว้ 
นส.3ก. 5267 7-3-18 1,511,012.00 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 ยงัไม่มีค  าสั่งศาลเพิกถอนสิทธิ 
นส.3ก. 4843 32-3-58 19,709,553.99 19,709,553.99 19,709,553.99 ยงัไม่มีค  าสั่งศาลเพิกถอนสิทธิ 

หมายเหตุ: นส.3ก. 4842 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 31-3-63 ไร่ ถูกเพิกถอนสิทธิจ านวน 7-3-50.1 ส่วนท่ียงัคงสิทธิมีเน้ือท่ี 24-0-12.9 
               : นส.3ก. 5266 และ นส.3ก. 4843 มีมูลค่าท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 เท่ากบั 95.37 ล้านบาท และ 
131.58 ลา้นบาท 
 

บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีความเห็นวา่ ส าหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 4843 และ นส.3ก. 5266 ปัจจุบนัยงัอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาเพิกถอนของกรมท่ีดิน โดยกรมท่ีดินตั้งคณะกรรมพิจารณาแต่ยงัไม่มีค าสัง่เพิกถอน และเน่ืองจากยงัไม่
มีขอ้สรุปคดี THG จึงมิไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าหรือตดัจ าหน่ายใด ๆ อยา่งไรก็ตาม ท่ีดินตาม น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ 
เลขท่ี 4843 ไม่ไดถื้อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของ บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั ในกรณีท่ีมีการเสียซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดินตาม 
น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ เลขท่ี 4843 จึงไม่ควรมีผลในการประกอบธุรกิจของบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญั   
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ส าหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 5267 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งใหเ้จา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย อธิบดี
กรมท่ีดิน และกรมท่ีดิน ชดใชค้่าเสียหายให้กบับริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั เป็นจ านวนเงินประมาน 1.5 ลา้นบาท เน่ืองจาก
จ าเลยทั้งสามออก นส.3ก.โดยปราศจากความระมดัระวงั ท าใหบ้ริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั ไดรั้บความเสียหาย โดยศาลตดัสิน
ให้จ าเลยช าระค่าเสียหายให้บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั เป็นมูลค่า 1 ใน 3 ของมูลค่าท่ีดิน เน่ืองจากศาลมีความเห็นวา่ การเพิก
ถอน นส.3ก. ไม่ไดมี้ผลในการเพิกถอนสิทธิครอบครอง ซ่ึงหมายความวา่บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั ยงัคงใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีดินดงักล่าวได ้ปัจจุบนั คดีอยูใ่นระหวา่งการรอพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั ไดมี้การตั้งค่า
เผื่อการดอ้ยค่าหรือตดัจ าหน่ายท่ีดินแปลงน้ี จ านวน 3.16 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีดินน้ีไม่ไดถื้อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของ บริษทั ราชธานี 
เรียลต้ี จ ากดั หรือ THG จึงไม่ควรมีผลในการประกอบธุรกิจของบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จ ากดั หรือ THG อยา่งมีนยัส าคญั  

ส่วนท่ีดินท่ีไม่มีคดีพิพาท จ านวนทั้งหมด 295-3-16 ไร่ มีราคาทุนเท่ากบั 1,255.46 ลา้นบาท และมีราคาประเมินเท่ากบั 
2,346.77 ลา้นบาท ประเมินโดยบริษทั Agency for Real Estate Affairs โดยเป็นท่ีดินราบผืนติดกนั เช่ือมต่อกบัถนนและติดกบั
ทะเล มีสภาพเหมาะสมกบัการน ามาพฒันformaาเป็นโครงการในอนาคต 

 
3. สินทรัพย์ทีไ่ม่มตีวัตนทีส่ าคญั  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ THG และบริษทัยอ่ย ประกอบไปดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่ง
ติดตั้ง มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

สินทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) 71.5 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี (RYD) 4.6 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ. ทนัตสยาม (DS) 0.6 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ (PHHC) 33.6 PHHC เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ. โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง (THB) 32.3 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 
 142.6  

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ขอ้พิพำททำงกฎหมำย  หนำ้ท่ี 27 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

THG และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอำจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์อง THG หรือบริษทัยอ่ย เกิน
กวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ขอ้มูลส ำคญัอ่ืน  หนำ้ท่ี 28 

ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั :  บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107537002753 (เดิมเลขท่ี บมจ. 522) 
วนัท่ีจดทะเบียน  : 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2537 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 34/1 ถนนอิสรภำพ แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 10700  

โทรศพัท ์0-2487-2000 สำยด่วน 1645 โทรสำร 0-2412-7343 
เวบ็ไซต ์  : www.thg.co.th   
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล และรับจำ้งบริหำรจดักำรธุรกิจโรงพยำบำล  
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 849,080,000 หุน้  

 ทุนจดทะเบียน :  849,080,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 849,080,000 บำท จ ำนวน 849,080,000 หุน้  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ 

บริษัทย่อย 

(1)  บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี จ ำกดั (มหำชน) 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107538000380 (เดิมเลขท่ี บมจ. 561) 
 วนัท่ีจดทะเบียน  : 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2538 
 ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 119 ถนนรำษฎร์ยนิดี ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110  
   โทรศพัท ์074-200-200 โทรสำร 0-7420-0292 
 เวบ็ไซต ์  : www.rajyindee.com 
 ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
 จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 430,000,000 หุน้  

 ทุนจดทะเบียน : 430,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1บำท  
 ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 430,000,000 บำท จ ำนวน 430,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

(2) บริษทั โรงพยำบำลอุตรดิตถธ์นบุรี จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105559025720 
วนัท่ีจดทะเบียน  : 12 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 61/160 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  
  โทรศพัท ์0-2643-0921โทรสำร  0-2246-1796   
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 12,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 90,000,000 บำท จ ำนวน 12,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 7.50 บำท 

(3) บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557100490 
วนัท่ีจดทะเบียน  : 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 
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ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 65/211 อำคำรช ำนำญเพญ็ชำติ บิสเนส เซนเตอร์ ชั้น 25 ถนนพระรำม 9 
  แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
  โทรศพัท ์0-2643-0921-5 โทรสำร  0-2642-0939   
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งบริหำรจดักำรและใหบ้ริกำรรักษำเฉพำะดำ้นโรคหวัใจ โดยจดัตั้ง

หรือเป็นส่วนหน่ึงของศูนยห์วัใจโรงพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 10,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10,000 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท จ ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10,000 บำท 

(4) บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557165486 
วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 61/228 ซอยทวมิีตร 9 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10320 โทรศพัท ์0-2246-6124-5 โทรสำร  0-2246-6131 
เวบ็ไซต ์ : www.premierehomehealthcare.co.th 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสร้ำงท่ีพกัอำศยัส ำหรับผูสู้งวยั ศูนยดู์แลและสถำนบริบำลผูสู้งวยั ใหบ้ริกำรดูแล 

สุขภำพครบวงจรส ำหรับผูสู้งวยั ใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์กำรบริกำรท ำควำมสะอำด
ฆ่ำเช้ือและก ำจดัไรฝุ่ น และด ำเนินธุรกิจศูนยฟ้ื์นฟผููป่้วย (Step-Down Care)   

จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 130,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 1,300,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 1,150,000,000 บำท จ ำนวน 30,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
  และ 100,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 8.50 บำท 

 (5)  บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105556199387 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 27 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 5 อำคำรฤทธ์ิรัตน ชั้น 5 ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 10240  โทรศพัท ์0-2318-4248 โทรสำร  0-2318-4393 
เวบ็ไซต ์  : www.dental-siam.com 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองเวชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท้ำงทนัต 

กรรม และธุรกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 3,193,265 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 31,932,650 บำท  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 31,932,650 บำท จ ำนวน 3,193,265 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุน้ละ 10 บำท 

(6)  บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105544092116 (เดิมเลขท่ี กท03-0159-44) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 20 กนัยำยน พ.ศ. 2544 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 61/160 ซอยทวมิีตร 5 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10320 โทรศพัท ์0-2643-0921 โทรสำร 0-2246-1795 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดินบำ้นพกัผูสู้งอำย ุ
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จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  7,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 700,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 700,000,000  บำท จ ำนวน 7,000,000  หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

(7)  บริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105533007996 (เดิมเลขท่ี 798/2533) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 19 มกรำคม พ.ศ. 2533 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 302/81-83 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

10310  โทรศพัท ์0-2643-0921 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดิน และพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  80,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 800,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 800,000,000 บำท จ ำนวน 80,000,000หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

(8)  บริษทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105536114840 (เดิมเลขท่ี (1)2228/2536) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 ตุลำคม พ.ศ. 2536 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 333/2 ถนนประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 
  โทรศพัท ์0-2882-5176 โทรสำร  0-2882-5175 
เวบ็ไซต ์ : www.mse-th.com 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหค้  ำปรึกษำและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 180,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 18,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 18,000,000 บำท จ ำนวน 180,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

(9)  บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง จ ำกดั  (เดิมช่ือ บริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกดั) 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105545057829 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2545 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 611 ถนนบ ำรุงเมือง  แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศตัรูพำ่ย 

กรุงเทพมหำนคร  10100 โทรศพัท ์ 02-220-7999 โทรสำร 02-223-1876  
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล (เปิดด ำเนินกำรเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562) 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 48,927,068 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 1,223,176,700 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 25 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 1,223,176,700 บำท จ ำนวน 48,927,068 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 25 บำท 

(10) บริษทั  ธนรำษฎร์ ทุ่งสง จ ำกดั  (เขำ้มำเป็นบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี  30 มิถุนำยน  พ.ศ. 2561) 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0805557000618 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 88/8 หมู่ท่ี 1 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง จงัหวดั นครศรีธรรมรำช 80110 
  โทรศพัท ์  093-579-1188 
เวบ็ไซต ์ : www.thonburithungsong.com 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล (อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง) 
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จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  60,000,000  หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ  10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 600,000,000 บำท จ ำนวน 60,000,000  หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 บริษัทย่อยทำงอ้อม 

(1)  บริษทั รำษฎรยนิดี จ ำกดั (เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี จ ำกดั (มหำชน))  
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0905558000581 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 10 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 69 ซอย 9 (รำษฎร์ยนิดี) ต ำบล หำดใหญ่ อ ำเภอ หำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110  

โทรศพัท ์074-200-200 โทรสำร  0-7420-0292 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 50,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 5,000,000 บำท จ ำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

  บริษัทร่วม 

(1)  บริษทั อุบลรักษ ์จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0345534000225 (เดิมเลขท่ี บอจ.อบ.111) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2534 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 46/4 ถนนบูรพำใน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

34000  โทรศพัท ์0-4526-0300 โทรสำร  0-4524-3654 
เวบ็ไซต ์ : www.ubonrak.co.th 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  11,250,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 112,500,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 112,500,000 บำท จ ำนวน 11,250,000  หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

(2)  บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ำกดั (มหำชน) 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000117 (เดิมเลขท่ี 0107574700110) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 23 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2547 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 151 หมู่ท่ี 7 ถนนตรีรัตน์ ต ำบลจนัทนิมิต อ ำเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

22000  โทรศพัท ์0-3934-4339 โทรสำร  0-3932-2995-6 
เวบ็ไซต ์ : www.sirivejhospital.com 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ : หุน้สำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 370,909,375 หุน้ 
  หุน้สำมญัจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 541,818,750 หุน้ 
  จดทะเบียนลดทุน เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2560 จ ำนวน 270,909,375 หุน้ 
  จดทะเบียนเพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 จ ำนวน 100,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 370,909,375 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 270,909,375 บำท จ ำนวน  270,909,375 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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บริษัทร่วมค้ำ 
(1)  Weihai Welly Hospital Company Limited 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 14 มกรำคม พ.ศ. 2559 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : No. 312 Sichang Avenue, Weihai, Shandong Province, China 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล Welly Hospital 
กำรถือหุน้ : บริษทัฯ ถือหุน้เป็นสดัส่วนร้อยละ 58 
ทุนจดทะเบียน : RMB 250,000,000 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : RMB 250,000,000 

(2)  ARYU International Health Care Company Limited 
วนัท่ีจดทะเบียน  : 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : Plot No. 34D, Block No. 51F3,51D5,51D6 Kayaikkasan Road (Between 

Marlarnwe Street) Tamwe Township, Yangon 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล Ar Yu International Hospital        
  (เปิดบริกำรเฉพำะส่วนบริกำรรักษำผูป่้วยนอกในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2561) 
กำรถือหุน้ : บริษทัฯ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40  (พ.ศ. 2560 : ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10) 
ทุนจดทะเบียน : USD 100,000,000 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : USD   50,000,000 

 

2. บุคคลอ้ำงองิ 
นำยทะเบียนหุน้ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร  0-2009-9992 
ผูส้อบบญัชี : นำยสุดวณิ ปัญญำวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียนท่ี 3534 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
179/74-80 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 โทรสำร 0-2286-4440 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย : บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ำกดั  
อำคำรอบัดุลรำฮิมเพลส ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม 10500 
โทรศพัท ์0-2636-2000 โทรสำร 0-2636-2111 

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

1. จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ล่ำสุด เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 849,080,000 บำท 
โดยเป็นหุ้นสำมญัทั้งส้ิน 849,080,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และมีทุนช ำระแลว้จ ำนวน 849,080,000 ลำ้นบำท  

2. ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสุด ณ วนัท่ี 29 มกรำคม 2562  มีดงัน้ี 

รำยช่ือ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นำงจำรุวรรณ  วนำสิน/3 97,340,562 11.464 
2. นำงณวรำ  วนำสิน/3 49,872,663 5.874 
3. Global Health Investment Co., Ltd/2 /3 43,813,340 5.160 
4. นำยแพทยอ์ ำนวย อุนนะนนัทน ์ 43,510,970 5.124 
5. WJ International Hospital Management Co., Ltd./1 /3 60,000,000 7.067 
6. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค ์ 20,046,582 2.361 
7. บริษทั โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) 15,144,600 1.784 
8. นำงสำวมำสฤดี คณำพิทกัษพ์งศ ์ 12,014,506 1.415 
9. ดร.อำษำ เมฆสวรรค ์ 9,161,755 1.079 
10. นำยประสำน ล้ิมสุขวฒัน ์ 8,807,771 1.037 
11. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 7,615,990 0.897 
12. นำยแพทยอ์ำศิส อุนนะนนัทน ์ 6,811,300 0.802 
13. นำงสำวศรีวรำ เปรมปรีดำ 5,949,541 0.701 
14. นำยแพทยบุ์ญ  วนำสิน/3 5,801,848 0.683 

รวมจ ำนวนหุ้น  385,891,428 45.448 

หมำยเหตุ:  1/ WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดย นำยแพทยบ์ุญ วนำสิน ร้อยละ 30  และนำงจำรุวรรณ วนำสิน ร้อยละ 
60 จดัตั้งท่ีฮ่องกง 
2/ Global Health Investment Co., Ltd อยูภ่ำยใตอ้  ำนำจควบคุมของครอบครัววนำสิน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ จดัตั้งท่ีฮ่องกง 
3/ กลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่คือ กลุ่มนำยแพทยบ์ุญ วนำสิน ประกอบดว้ย นำยแพทยบ์ุญ วนำสิน นำงจำรุวรรณ วนำสิน นำงณวรำ วนำสิน 
นำงสำวนลิน วนำสิน (ถือหุ้น 10,837 หุ้น) นำยจอน วนำสิน (ถือหุ้น 20,837 หุ้น) WJ International Hospital Management Co., Ltd. และ 
Global Health Investment Co., Ltd. 
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3. กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมสัญชำต ิ

กำรกระจำยกำรถือหุน้ ณ วนัท่ี 29 มกรำคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนล่ำสุดของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งหมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดำ 

จ ำนวนรำย* จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนรำย* จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนรำย* จ ำนวนหุ้น % 
สญัชำติไทย 6,809 741,500,562 87.33 54 51,241,030 6.03 6,755 690,259,532 81.30 
สญัชำติต่ำงดำ้ว 22 107,597,438 12.67 12 106,091,138 12.49 10 1,488,300 0.18 

รวม 6,831 849,080,000 100.00 66 157,332,168 18.52 6,765 691,747,832 81.48 
* ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัท  ำขอ้มูล โดยกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีหลำยบญัชี และ/หรือมีท่ีอยูไ่ม่ซ ้ำกนัจะนบัเป็นคนละรำย 

4. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

4.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ  
บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ 

หลงัหักภำษีเงินได ้แต่ไม่รวมก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง และภำยหลงัจำกหักเงินส ำรอง
ตำมกฎหมำยและเงินส ำรองอ่ืน ๆ แลว้ ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดย
จะข้ึนอยูก่บัผลประกอบกำร แผนกำรลงทุนขยำยธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง และควำมจ ำเป็นอ่ืน ๆ ในอนำคต 
โดยคณะกรรมกำรบริษทัอำจจะพิจำรณำทบทวน และแกไ้ขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นคร้ังครำว เพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
แผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษทัฯ ในอนำคต ควำมตอ้งกำรใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจยัดำ้นอ่ืน 
ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯ 
และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
โดยกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นกำร

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้และรำยงำนให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในครำวต่อไป  

4.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
ในส่วนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ยจะพิจำรณำเป็นคร้ังครำวไป 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษทั มีกรรมกำรจ ำนวน 14 คน ประกอบดว้ย 
1) นพ. บุญ วนำสิน 1) 2) ประธำนกรรมกำร 
2) นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ ์1) 2)  รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี 3) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
4) นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส 1) 2) กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
5) รศ. นพ. วศิิษฎ ์วำมวำณิชย ์3) กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6) นำยวรีะชยั ศรีขจร 3) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ  
7) ดร. วกิรม คุม้ไพโรจน์ 3) กรรมกำรอิสระ 
8) พญ. ลินดำ ไกรวทิย ์3) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
9) นำยทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์3) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร

และจริยธรรมธุรกิจ 
10) นพ. ยจีูน ดี เอม็ บี ครูน 3) กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
11) รศ. นพ.  อำศิส อุนนะนนัทน์ 4) กรรมกำร 
12) นำงสำวนลิน วนำสิน 2) กรรมกำร 
13) นำยศิธำ เมฆสวรรค ์1) 4) กรรมกำร 
14) ดร. ขจร ธนะแพสย ์4) กรรมกำร 

 

หมำยเหตุ 1) กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯ 
2) กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3) กรรมกำรกำรอิสระ  
4) กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร  
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โดยคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้ งประธำนกรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้
ประธำนกรรมกำรมอบหมำยมีหน้ำท่ีเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เพ่ือใหก้รรมกำรมีเวลำเพียงพอท่ีจะศึกษำ พิจำรณำ และตดัสินใจอยำ่งถูกตอ้งในเร่ืองต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมหลำกหลำย (Board Diversity) ในเพศ อำยุ และควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนท่ีสอดรับกับ
ลกัษณะธุรกิจ และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จ านวนคน คดิเป็นร้อยละ 
เพศ - ชำย 11 78.6 
 - หญิง 3 27.3 
 รวม 14 100.0 
อำย ุ - ช่วงอำย ุ40 – 50 ปี 5 35.7 
 - ช่วงอำย ุ50 – 60 ปี 4 28.6 
 - ช่วงอำย ุ60 ปีข้ึนไป 5 35.7 
 รวม 14 100.0 
ควำมเช่ียวชำญ - กำรแพทย ์ 6 43.0 
 - กำรบริหำร เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน รัฐศำสตร์  5 35.7 
 - กำรบญัชี และกฎหมำย 1 7.1 
 - วศิวกรรม 1 7.1 
 - ทรัพยำกรบุคคล 1 7.1 
 รวม 14 100.0 

2. ผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ณ วนัท่ี 31  มกรำคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 6 คน ดงัน้ี 

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1)  นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร รักษำกำร Chief Executive Officer และ   

Chief Hospital Business International  
2)  นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส กรรมกำรบริหำร รักษำกำร Chief Hospital Business - Domestic 1

และ Chief Hospital Business - Domestic 2 
3)  น.พ. สุทธิชยั  โชคกิจชยั** กรรมกำรบริหำร 
4)  รศ. นพ. อำศิส อุนนะนนัทน ์ กรรมกำรบริหำร 
5)  นำงสำวนลิน วนำสิน กรรมกำรบริหำร และ Chief Commercial Officer และ   

Chief Business Service/Support Officer   
6)  นำงสำวทิพยว์รรณ รุจิโรจน์พิพฒันำ กรรมกำรบริหำร  

หมำยเหตุ:  1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ ให้ด ำรง
ต ำแห น่งรักษำกำร Chief Business Service/Support Officer อีกต ำแห น่งห น่ึ งแทน  ศ . นพ . สม เกียร ติ  ว ัฒน ศิ ริชัยกุล 
กรรมกำรบริหำร และ Chief Business Service/Support Officer ท่ีลำออกจำกต ำแหน่งมีผลเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 
2) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 25621 มีมติแต่งตั้ง นำงสำวนลิน วนำสินให้ด ำรงต ำแหน่ง 
Chief Business Service/Support Officer อีกต ำแหน่งหน่ึง เพ่ือแบ่งเบำภำรกิจของ นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ 

โดยมี นำงสำวสุวดี  พนัธ์ุพำนิช เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร  
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คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 บริษทัฯ มีผูบ้ริหำรตำมนิยำมส ำนกังำน ก.ล.ต.  จ ำนวนทั้งส้ิน 5 คน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นพ.ธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ รักษำกำร Chief Executive Officer  และ 
Chief Hospital Business International  

2. นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส รั ก ษ ำก ำร  Chief Hospital Business - Domestic 1 แ ล ะ  Chief Hospital Business - 
Domestic 2 

3. คุณนลิน วนำสิน Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer   
4. นำงสำวอญัชลี ชวลิตจำรีธรรม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี และรักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (CFO) 
5. ดร.เจษฎำ ธรรมวนิช Chief Private Public Partnership Business 

หมำยเหตุ:  นำยหว่อง โช เก็ต (Mr. Wong Chao Ket) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ได้ลำออกมีผลตั้ งแต่วนัท่ี  10 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธำน
กรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรบริหำร และ Chief Hospital Business International ให้ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรอีกต ำแหน่งหน่ึง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2561   

 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (THG) ของกรรมการและผู้บริหาร  

กำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและคณะผูบ้ริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. (ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม) ณ วนัท่ี 
29 มกรำคม 2562 เปรียบเทียบกบั 28 ธนัวำคม 2561 และท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงระหวำ่งปี ปรำกฎดงัน้ี 

 

กรรมการและผู้บริหาร  ต าแหน่ง

 จ านวนหุ้นที่ถอื 

ณ 29 มกราคม 

2562

 สัดส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษัท

 (%)

  จ านวนหุ้นที่ถอื

 ณ 28 ธันวาคม

 2561

 สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

 จ านวนหุ้นที่

เปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้/

(ลดลง) ระหว่างปี

1 นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ 5,801,848 0.68                 5,801,848 0.68             -                              
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 97,340,562 11.46               85,206,362 10.022 12,134,200                 
บุตรที่บรรลุนิตภิาวะ แต่เป็น  Concert Party -                     -                   -                      -               -                              
นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง 103,813,340      12.23               103,813,340       12.23           -                              

2 นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริษัท 1,390,000 0.16                 1,340,000           0.16             50,000                        
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการบริหาร 6,500 0.00                 -                      -               6,500                          
นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง  รักษาการ CEO - - - - -

และ Chief Hospital Business - International
3 นาง กรรณิการ์  งามโสภี กรรมการอิสระ -                     -                   -                      -               -                              

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ -                     -                    -  

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง กรรมการบริหารความเสี่ยง -                     -                   -                      -               -                              
4 นาย เฉลิมกุล อภบุิณโยภาส กรรมการ 526,663.00        0.06                 516,663.00         0.06             10,000                        

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการบริหาร 5,418.00            0.00                 5,418.00             0.00             -

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง Chief Hospital Business - Domestic 2  - - - - -
รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1

ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
5 รศ. นพ. วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ กรรมการอิสระ 100,000.00        0.01                 100,000.00         0.01             -                      

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -                     -                   -                      -               -                      
นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

6 นาย วีระชัย  ศรีขจร กรรมการอิสระ 150,000.00        0.02                 150,000.00         0.02             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธาน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -                     -                   -                      -               -                              
นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการและผู้บริหาร  ต าแหน่ง

 จ านวนหุ้นที่ถอื 

ณ 29 มกราคม 

2562

 สัดส่วนการ

ถอืหุ้นในบริษัท

 (%)

  จ านวนหุ้นที่ถอื

 ณ 28 ธันวาคม

 2561

 สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

 จ านวนหุ้นที่

เปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้/

(ลดลง) ระหว่างปี

7 นาย วิกรม  คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 100,000.00        0.01                 100,000.00         0.01             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

8 พ.ญ. ลินดา  ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ -                     -                   -                      -               -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการตรวจสอบ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน -                     -                   -                      -               -                              

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 นาย ทมิโมตี ้อีเมน เลิศสมิติวันท์ กรรมการอิสระ 100,000.00        0.01                 100,000.00         0.01             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง กรรมการก ากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ -                     -                   -                      -               -                              

10 น.พ. ยจูีน  ด.ีเอ็ม.บ.ี ครูน กรรมการอิสระ 100,000.00        0.01                 100,000.00         0.01             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการก ากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

11 รศ. นพ. อาศิส  อุนนะนันทน์ กรรมการ 6,811,300.00     0.80                 6,750,000.00      0.79             61,300                        

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการบริหาร -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

12 น.ส. นลิน  วนาสิน กรรมการ 10,837.00          0.00                 10,837.00           0.00             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  กรรมการบริหาร, Chief Commercial Officer -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง  Chief Business Service Support Officer -                     -                   -                      -               -                              

13 นาย ศิธา  เมฆสวรรค์ กรรมการ 5,416,663.00     0.64                 5,416,663.00      0.64             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

14 นาย ขจร  ธนะแพสย์ กรรมการ 100,000.00        0.01                 100,000.00         0.01             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง 

15 น.พ. สุทธิชัย  โชคกิจชัย  กรรมการบริหาร 100,000             0.01                 100,000.00         0.01             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

16 น.ส. ทพิย์วรรณ  รุจิโรจน์พิพัฒนา  กรรมการบริหาร 1,070,400          0.13                 1,130,400.00      0.13             60,000-                        

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

17 ด.ร. เจษฎา ธรรมวนิช  Chief Private Public Partnership Business -                     -                   -                      -               -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

18 น.ส. อัญชลี  ชวลิตจารีธรรม  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 20,000               0.00                 20,000.00           0.00             -                              

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              

19 น.ส. สุวดี พันธ์ุพานิช  เลขานกุารบริษัท 2,804,900          0.33                 1,340,000.00      0.16             1,464,900                   

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ -                     -                   -                      -               -                              

นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง -                     -                   -                      -               -                              
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3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งให้นำงสำวสุวดี พนัธ์ุพำนิช ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทตั้ งแต่วนัท่ี 9 
ธนัวำคม 2558 รับผิดชอบด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

1)  จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปี  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2)  เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
3)  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
4) จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย (กรรมกำร/ ผูบ้ริหำร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ให้ประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนนั้นจำกกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
5)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีขำ้งตน้ ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการ 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 ไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้
กรรมกำรดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 

 (บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 180,000 12,000 

กรรมกำรบริษทั 150,000 12,000 

คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด ค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ  

- 12,000 

ในปี 2561 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินใหก้รรมกำร ซ่ึงไดแ้ก่ ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
(ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ค่ำเบ้ียประชุมผูถื้อหุน้ ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรอิสระ) ค่ำเบ้ียประชุม
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 4,920,750 บำท  ตำม
รำยละเอียดดงัน้ี 
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  กำรเขำ้ร่วมประชุม (คร้ัง) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกจิการ
และจริยธรรม

ธุรกจิ 
1. นพ. บุญ วนำสิน ประธำนกรรมกำร 11/11 - - - - 
2. นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์  รองประธำนกรรมกำร 9/11 - - - - 
3. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
9/11 16/16 5/5 - - 

4. นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ และ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

11/11  4/5  3/3 

5. รศ. นพ. วิศิษฎ ์วำมวำณิชย ์ กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

9/11 - 5/5 - - 

6. นำยวีระชยั ศรีขจร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

10/11 16/16  14/14  

7. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมกำรอิสระ 9/11 - - - - 
8. พญ. ลินดำ ไกรวิทย ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

11/11 14/16 5/5 14/14 - 

9. นำยทิมโมต้ี อีเมน                        
      เลิศสมิติวนัท ์

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

9/11 - - 10/14 3/3 

10. นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

9/11 - - - 3/3 

11. รศ. นพ.  อำศิส อุนนะนนัทน ์ กรรมกำร 9/11 - - - - 
12. นำงสำวนลิน วนำสิน กรรมกำร 8/11 - - - - 
13. นำยศิธำ เมฆสวรรค ์ กรรมกำร 10/11 - - - - 
14. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมกำร 9/11 - - - - 
15. นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมกำรอิสระ 0/1 - - - - 

หมำยเหตุ :   1)  รศ. นพ. วิศิษฎ ์วำมวำณิชย ์ไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ม่ต่อวำระ เน่ืองจำกมีภำรกิจควำมรับผิดชอบมำก ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 รับทรำบ และให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

 2)  นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ ลำออกมีผลวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2561 
 

2) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 ได้อนุมตัิค่ำตอบแทนอ่ืน ได้แก่ 
ค่ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลธนบุรีใหก้รรมกำรดงัน้ี 

• กรรมกำร 100,000 บำทต่อปี ส่วนเกินลด 50% 
• บิดำ-มำรดำ ส่วนลด 50% ไม่จ ำกดัวงเงิน 
• สำมี/ภรรยำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ส่วนลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 100,000 บำท 

โดยในปี 2561 กรรมกำรบริษทั ไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นค่ำรักษำพยำบำล รวมทั้งส้ิน 417,620 บำท 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการ 
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษทั 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกจิการและ
จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมกำร
อิสระ 

ค่าตอบแทน
รายปี 

รวม 

1. นพ. บุญ  122,000 - - - - - 180,000 302,000 
2. ธนำธิป  100,000 - - - - - 150,000 250,000 
3. กรรณิกำร์ 
  

98,000 186,000 56,000 - - 12,000 150,000 502,000 

 
4. เฉลิมกลุ 
 
  

122,000 - - - ไม่ขอรับ 
ค่ำเบ้ียประชุม 

- 150,000 272,000 

 

5. วิศิษฎ์ 
  

102,000 - 56,000 - - - 150,000 308,000 

 
6. วีระชยั  
 
 

110,000 186,000 - 170,000 - 12,000 150,000 628,000 

 

7. วิกรม  100,000 - - - - - 150,000 250,000 
8. ลินดำ 
 
 

122,000 146,000 56,000 170,000 - 12,000 150,000 656,000 
 
 

9. ทิมโมต้ี  
 
 

102,000 - - 102,000 36,000 - 150,000 390,000 

 

10. ยจีูน  
 

100,000 - 34,000 - 36,000 12,000 150,000 332,000 

 
11. อำศิส  100,000 - - - - - 150,000 250,000 
12. นลิน  88,000 - - - - - 150,000 238,000 
13. ศิธำ  110,000 - - - - - 150,000 260,000 
14. ขจร  102,000 - - - - - 150,000 252,000 
15 สมชาย - - - - - - 18,750 18,750 

รวม 1,478,000 518,000 202,000 442,000 72,000 48,000 2,130,000 4,908,750 

3) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผู้บริหาร (ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนจำก

ข้อมูลท่ี  บจก . เอออน ฮิววิท  (ประเทศไทย) ท่ีปรึกษำส ำรวจและรวบรวมมำ แล้วเสนอให้ ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 พิจำรณำอนุมติัปรับค่ำตอบแทนเพ่ือให้มัน่ใจ
วำ่ ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรมีควำมเหมำะสม เมื่อเทียบกบัค่ำตอบแทนในธุรกิจเดียวกนั โดยในปี 2561 มี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั ค่ำเบ้ียเล้ียง (กรณีเดินทำงไปปฏิบติังำนใน
ต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ) ค่ำโทรศพัท ์และค่ำเบ้ียประชุมของผูบ้ริหำร เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน  34,543,587.50 
บำท (รวมค่ำตอบแทนจำกบริษทัยอ่ย) และไม่มีค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยในปีก่อน  

4) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร (ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดพิ้จำรณำทบทวนควำมเหมำะสม และเสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท  คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนอ่ืน ได้แก่ 
ค่ำรักษำพยำบำล (อตัรำเดียวกบักรรมกำรบริษทั) เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรมีควำมเหมำะสม 
เม่ือเทียบกบัค่ำตอบแทนในธุรกิจเดียวกัน โดยในปี 2561 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดรั้บค่ำตอบแทนอ่ืน เป็น
จ ำนวนรวมทั้งส้ิน  61,572 บำท  
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5. บุคลากร  

1) จ านวนบุคลากร 

ส ำหรับปี 2559 - 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

บริษัท 
จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2561 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2559 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2560 

ประจ า ประจ า ประจ า ช่ัวคราว ประจ า ช่ัวคราว 

บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 2,393 2,393 2,746 182 2,776 225 
บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี จ  ำกดั (มหำชน) 635 635 584 82       571 92 
บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั 160 160 145 21 129 23 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ  ำกดั 16 16 70 5 86 3 
บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ  ำกดั 1 - 1 - 1 - 
บริษทั ธนบรีุพฒันำท่ีดิน จ ำกดั 1 5 0 0 - - 
บริษทั โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ำกดั 38 38 36 - 31 3 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ  ำกดั 49 49 68 13 112 28 
บริษทั โรงพยำบำลอุตรดิตถ ์ธนบรีุ จ  ำกดั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง จ ำกดั N/A N/A 20 3 327 -ไม่มี- 

รวม 3,293 3,293 3,670 306 4,033 374 
รวมท้ังหมด 3,513 3,513 4,407 

หมายเหตุ: จ ำนวนพนกังำน ไม่รวมแพทย ์Part Time 

2) ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนท่ีสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยแบ่งเป็น 
• ค่ำตอบแทนในระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ  เงินช่วยเหลือ ค่ำครองชีพ เงินโบนสั และเงินช่วยเหลือพิเศษ  
• ค่ำตอบแทนในระยะยำว ไดแ้ก่ เงินชดเชยยำมเกษียณอำย ุเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (พนกังำนท่ีมีอำยุ

งำนเกิน 5 ปี จะไดเ้งินสมทบเพ่ิมข้ึนอีก 2%)  

ในปี 2561 บริษทัฯ ได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำน เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ  เงินช่วยเหลือ ค่ำครองชีพ เงิน
โบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบทุนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
เงนิเดือน โบนัสและผลตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 1,479,961,482 1,566,280,686 1,442,566,818 
บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี จ  ำกดั (มหำชน) 248,024,441 231,772,991 239,103,020 
บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั 57,273,478 56,694,686 54,905,090 
บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ  ำกดั 7,650,145 30,203,423      62,528,349 
บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ  ำกดั 126,240 126,240 126,240 
บริษทั ธนบรีุพฒันำท่ีดิน จ ำกดั 420,027 20,673 - 
บริษทั โมดูลล่ำ ซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส จ ำกดั 16,032,201 19,412,802 19,877,554 
บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ  ำกดั 21,044,457 28,975,483 51,472,321 
บริษทั โรงพยำบำลอุตรดิตถ ์ธนบรีุ จ  ำกดั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง จ ำกดั N/A 1,271,391 51,576,658 

รวม 1,830,532,471 1,934,758,375 1,870,579,392 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โครงสร้ำงกำรจดักำร หนำ้ท่ี 43 

3) การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนีัยส าคญัในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี – 

4) ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ทีผ่่านมา 

- ไม่มี – 

5) นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ ถือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัและมีคุณค่ำยิ่งในกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้ก ำหนด
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกรข้ึน ส ำหรับใชเ้ป็นกรอบและแนวทำงในกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือ
เพ่ิมควำมคุม้ค่ำของกำรใชท้รัพยำกรบุคคล ใหก้ำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และใหผู้ป้ฏิบติังำนมีควำมสุข โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
(1) ดำ้นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงระบบงำนและอตัรำก ำลงัพล 

(1.1) วำงแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้ำงระบบงำน กำรจดักรอบอตัรำก ำลงัพลและกำรบริหำร
อตัรำก ำลงัพลใหเ้หมำะสมและเพียงพอ มีควำมคล่องตวัในกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำนในบริษทัฯ 
รวมทั้งมีระบบกำรประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพ 

(1.2) จดัท ำเคร่ืองมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งดำ้นกำรสรรหำ กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำน กำรวำงแผนกำรพฒันำบุคลำกร และกำรบริหำรผลตอบแทน 

(1.3) จดัท ำสำยอำชีพและเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ของสำยอำชีพ 
(1.4) จดัท ำระบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละหน่วยงำน 
(1.5) จดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน 

(2) ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร 
(2.1) ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบทั่วถึงและต่อเน่ือง โดยกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ศกัยภำพ และทักษะกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บับุคลำกรตำมต ำแหน่งงำน 

(2.2) จดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรตำมต ำแหน่งงำน 
(2.3) พฒันำศกัยภำพผูบ้ริหำร และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนให้กบัผูป้ฏิบติังำนทุกระดบัตำม

ต ำแหน่งงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
(2.4) ส่งเสริมใหบุ้คลำกรยดึมัน่ในวฒันธรรมองคก์ร ปฎิบติัตำมจรรยำบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

มีควำมสำมคัคี อุทิศตนเพ่ือบริษทัฯ และส่วนรวม 
(2.5) พฒันำงำนดำ้นกำรจดักำรควำมรู้ เพ่ือสร้ำงวฒันธรรมกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรแลกเปล่ียน

ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
(2.6) ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ

บริษทัฯ เก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้มีกำรพฒันำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัฯ 
สนบัสนุนให้กรรมกำรเขำ้ร่วมหลกัสูตรกำรอบรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผิดชอบต่ำง ๆ ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่ำง ๆ ของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) หลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  หลักสูตร 
Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลกัสูตร Company Secretary (CS) 

(3) ดำ้นสวสัดิกำรและแรงงำนสมัพนัธ์ 
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(3.1) เสริมสร้ำงควำมมัน่คง ขวญัก ำลงัใจ คุณภำพชีวิตท่ีดี ควำมผำสุกและพึงพอใจให้ผูป้ฏิบัติงำน เพื่อ
รักษำคนดี คนเก่งไว ้โดยกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของผูป้ฏิบัติงำนท่ีมีผลงำน สร้ำงช่องทำงกำร
ส่ือสำร ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จดัสวสัดิกำร ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มใน
กำรท ำงำนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม
เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั 

(3.2) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน 
(3.3) ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
(3.4) ยกยอ่งพนกังำนท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และท ำคุณประโยชน์ใหบ้ริษทัฯ 
(3.5) ปรับปรุงระบบสวสัดิกำร ผลตอบแทนพิเศษ 
(3.6) ปรับปรุงช่องทำงกำรส่ือสำรดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(3.7) ส่งเสริมงำนดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์ 

(4) กำรคดัสรรบุคลำกร 
(4.1) คดัเลือกบุคลำกร ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่ีตรงกบัสำยงำน เขำ้มำร่วมงำน 
(4.2) ประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร เช่น วทิยำลยั มหำวทิยำลยั เพื่อคดัเลือกนกัศึกษำท่ีใกลจ้บ 
(4.3) บริษทัฯ จะบรรจุพนกังำน ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของงำน โดยพนกังำนท่ีจะไดรั้บกำร

บรรจุตอ้งมีควำมสำมำรถเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนและมีคุณสมบติัตำมระเบียบของบริษทัฯ 
(4.4) กรณีท่ีมีต ำแหน่งงำนวำ่ง บริษทัฯ จะใหโ้อกำสและพิจำรณำคดัเลือกพนกังำนภำยในบริษทัฯ ก่อนจะ

ด ำเนินกำรสรรหำและจำ้งบุคคลจำกภำยนอกบริษทัฯ แทน 
(5) กำรรักษำบุคลำกร 

(5.1) จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละหน่วยงำน โดยใชต้วัช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำน (KPIs) มำ
เป็นปัจจยัหลกัในกำรประเมิน 

(5.2) จดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคลในแต่ละระดับ ภำยใตน้โยบำยแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน เพ่ือเปิด
โอกำสใหพ้นกังำนไดมี้ควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำนในต ำแหน่งงำนท่ีสูงข้ึน 

(5.3) น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขำ้มำใชใ้นงำนบริหำรบุคคล และมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อลด
ขั้นตอนงำน ปริมำณงำน และเอกสำร 

(5.4) ก ำหนดผลตอบแทนให้เหมำะสมกบัแต่ละต ำแหน่งงำน โดยค ำนึงถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ
แต่ละต ำแหน่งงำน สภำวะทำงเศรษฐกิจ สภำวะค่ำครองชีพ อตัรำค่ำจำ้งแรงงำนในตลำดขณะนั้น กำร
แข่งขนัใกลเ้คียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีลกัษณะธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

(5.5) จดัท ำกิจกรรมระหวำ่งผูบ้ริหำรกบัพนกังำน หรือพนกังำนดว้ยกนัเอง เพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคี 
(5.6) รับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เดือดร้อนของพนกังำนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บทรำบและจะพิจำรณำควำมคิดเห็น

และขอ้ร้องทุกขข์องพนกังำนโดยเร่งด่วน 
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การก ากบัดูแลกจิการ 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ ตลท. เพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่
ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดดงัน้ี 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2) กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3) บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4) กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

 

คณะกรรมกำรบริษทัเช่ือมัน่ว่ำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีจะท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
และเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัให้กลุ่มบริษทัฯ เติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คง
และยัง่ยนื จึงก ำหนดใหมี้คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร รำยละเอียดดงัเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.thg.co.th)   

บริษทัฯ เร่ิมเขำ้จดทะเบียนใน ตลท. เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2560 และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี ดงัสะทอ้นไดจ้ำกผลคะแนนในกำรประเมินกำรปฏิบติังำน ดงัน้ี 

• บริษทัฯ ไดค้ะแนนในระดบั 4 TIA (ช่วงคะแนน 90-99 คะแนน) จำกโครงกำรกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   

• บริษทัฯ ไดค้ะแนนในระดบั 3 ดำว (ช่วงคะแนน 70-79 คะแนน) คืออยูใ่นเกณฑ ์“ดี” จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2560 ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ดงันั้น 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2561 จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรม
ธุรกิจข้ึนเพ่ือก ำหนดและก ำกบัให้กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำย และแนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจท่ีดี เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล  และติดตำมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนน ำไปปฏิบติัอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทั้ งในกำรสัมมนำ “Revised 
Strategic Direction for THG BOD 2019”  เม่ือวนัท่ี 15-16 กนัยำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดให้กำรพฒันำและยกระดบั
กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ เป็นอีกหน่ึงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนปี 2562 

ส ำหรับปี 2561 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรดงัน้ี 

หมวดที ่1: สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

(1) บริษทัฯ มีนโยบำยใหข้อ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งเพียงพอและทนัเวลำส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ในแต่ละ
คร้ัง โดยให้สิทธิผูถื้อหุน้ในกำรทรำบวำระล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 21 วนั พร้อมทั้งเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบั
สมบูรณ์ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษำขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 

http://www.thg.co.th/
http://www.thg.co.th/


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ท่ี 46 

และอ ำนวยควำมสะดวกผูถื้อหุน้และนกัลงทุนต่ำงชำติ อน่ึง บริษทัฯ ไม่ไดน้ ำเสนอเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติมระหวำ่งกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัฯ ไม่ไดเ้พ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 

ทั้ งน้ีในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2561 บริษทัฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำสองสัปดำห์ 
บริษทัฯ จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 โดยเร่ิมเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2561 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษำขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 
21 วนั โดยมีนโยบำยท่ีจะเปิดเผยทำงเวปไซตล่์วงหนำ้ 30 วนั และส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนำ้ 21 วนั ในปีต่อไป   

(2) บริษทัฯ ไดโ้ฆษณำบอกกล่ำวกำรนดัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม 
(3) กำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบเป็นประจ ำทุกปี  

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 บริษัทฯ ได้เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำนโยบำย หลักเกณฑ์ และจ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนของประธำนกรรมกำร กรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ทั้งท่ีเป็นค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทน
กรรมกำรรำยปี และค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง รวมถึงค่ำตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนท่ีเป็นค่ำรักษำพยำบำลใน
โรงพยำบำลธนบุรี ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกบัผูบ้ริหำรโรงพยำบำล  

(4) กำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นในกำรพิจำรณำให้คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมกำรท่ี
ตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง 

(5) ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำย เป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนนเสียงท่ีเป็น
อิสระ 

(6) กำรให้สิทธิผูถื้อหุน้ทุกท่ำนอยำ่งเท่ำเทียมเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ รวมถึงส่งช่ือผูเ้ขำ้รับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  

บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนโดยแจง้ในเวปไซท์ ตลท. และเวบ็ไซท์ ของบริษทัฯ เพ่ือให้เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 และช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 
รวมทั้งส่งค ำถำมล่วงหนำ้ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยสำมำรถส่งใหบ้ริษทัฯ ไดท้ำงจดหมำย หรือ email  

(7) นโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนสถำบนัเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุม 2 ชัว่โมง จดัเตรียมสถำนท่ี เจำ้หน้ำท่ีคอยดูแลและบริกำรใน

จ ำนวนท่ีเหมำะสม ใชร้ะบบบำร์โคด้ในกำรลงทะเบียนและกำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียง เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว 
จดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวใ้หบ้ริกำรโดยไม่มีค่ำใชจ่้ำย เป็นตน้ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง  โดยจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ทั้ง แบบ ก แบบ ข 
และแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพำะส ำหรับ Custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น หรือกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ 
ใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงแทน 

(8) บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัของคุณภำพหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 
8.1) ก ำหนดวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นเร่ือง ๆ อยำ่งชดัเจน เช่น วำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล วำระกำรอนุมติั

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และค่ำตอบแทนอ่ืน เป็นตน้ 
8.2) ใหข้อ้มูลประวติัท่ีส ำคญัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรเสนอแต่งตั้งใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ  
8.3) ใหข้อ้มูลรำยละเอียดเก่ียวกบัประวติัผูส้อบบญัชี รวมทั้งค่ำบริกำร เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำเน้ือหำเป็นกำรล่วงหนำ้ 
8.4) แจง้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ำย พร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบ  
8.5) แจง้วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของทุกวำระท่ีเสนอ 

(9) บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัของคุณภำพของรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 
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9.1) บันทึกกำรแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุมตำมวำระ และให้มีกำรใชบ้ตัร
ลงคะแนน  
9.2)  บนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบท่ีประธำนท่ีประชุมไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือใหผุ้ถื้อหุน้ท่ีไม่ได้
เขำ้ประชุมไดรั้บทรำบ 
9.3)  บนัทึกมติของท่ีประชุมแต่ละวำระไวอ้ยำ่งชดัเจน ทั้งท่ี อนุมติั ไม่อนุมติั หรืองดออกเสียง 
9.4)  บนัทึกกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำร เพ่ือแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
9.5)  เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในวนัท ำกำรถดัไปภำยในเวลำ 9.00 น.  
9.6)  หลงักำรประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะรวบรวมเน้ือหำกำรประชุมซ่ึงประกอบดว้ย รำยละเอียดวำระกำรประชุม 
มติท่ีประชุม กำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนค ำถำมและควำมเห็นของผูถื้อหุน้ จดัท ำเป็น “รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้” เผยแพร่
ข้ึนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. 

(10) กำรมีส่วนเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ของประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
บริษทัฯ ไดย้  ้ำให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกท่ำนมีส่วนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือเป็นกำรรับผิดชอบ

ต่อผูถื้อหุ้น โดยในปีท่ีผำ่นมำ ประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมเพื่อพบปะและตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียง 

(11) บริษทัฯ เลือกสถำนท่ีจดัประชุมซ่ึงอยูติ่ดกบัส ำนกังำนใหญ่ มีรถโดยสำรผำ่นสะดวก สำมำรถเดินทำงมำไดท้ั้งทำงรถยนต ์และ
ทำงเรือ ทั้งยงัมีท่ีจอดรถอยำ่งเพียงพอ ท ำใหผู้ถื้อหุน้เดินทำงไปร่วมประชุมไดส้ะดวก และง่ำยต่อกำรเดินทำง 

(12) บริษทัฯ มีสดัส่วนหุน้ Free Float เกินกวำ่ร้อยละ 40 ของหุน้ท่ีออกแลว้ทั้งหมด ขอ้มูล ณ 27 ธนัวำคม 2561 
 

หมวดท่ี 2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

(1) บริษทัฯ ได้เปิดเผยสิทธิในกำรออกเสียงหุ้น แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทรำบใน
หนงัสือเชิญประชุม และในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผูด้  ำเนินกำรประชุมจะแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประชุม และขั้นตอนกำรออก
เสียงลงมติให้ผูถ้ือหุ้นทรำบในที่ประชุมผูถ้ือหุ ้น และไดมี้กำรบนัทึกกำรแจง้กฎเกณฑ์และขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ
ดงักล่ำวลงในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

(2) บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในแก่ผูบ้ริหำร พนกังำน และกรรมกำรซ่ึงเป็นท่ีรับทรำบและ
ปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนักรณีกำรซ้ือขำยหุน้โดยใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัไม่ใหส้ำรสนเทศท่ียงัไม่เปิดเผย
กบัผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษหรือแตกต่ำงจำกผูถื้อหุน้อ่ืนของบริษทัฯ และมีควำมเท่ำเทียมกนัในขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ 
เป็นกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผูอ่ื้นในทำงมิชอบและไดเ้ผยแพร่ให้พนกังำน ผูบ้ริหำร และกรรมกำรบริษทัทรำบ 

(3) บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงกนั โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำร และ
ควำมเห็นของท่ีปรึกษำอิสระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำก่อนกำรประชุม ผูถื้อหุน้  

(4) รำยกำรระหวำ่งกนัไดก้ระท ำอยำ่งยติุธรรม ตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ 
(5) บริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสำร/หลกัฐำนรวมถึงค ำแนะน ำขั้นตอนในกำรมอบฉันทะในหนงัสือนดัประชุม และอ ำนวย

ควำมสะดวกให้กบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตวัเอง โดยไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชุม และยงัให้บริกำรอำกรแสตมป์แก่ผูรั้บมอบฉันทะ บริเวณหนำ้หอ้งประชุมโดยไม่มีค่ำใชจ่้ำย รวมทั้งไม่ไดก้ ำหนด
กฎเกณฑพิ์เศษท่ีท ำใหเ้กิดควำมยุง่ยำกในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
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(6) บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรและสำรสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทัฯ อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

 
หมวดที ่3: บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม คือ ผูถื้อหุ้นหรือ
นกัลงทุน พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี สำธำรณะ ชุมชนและสงัคมโดยรวม ตลอดจนหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเหมำะสม 
เสมอภำคและเป็นธรรม บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรปฏิบติักบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(1)  พนกังำน 

บริษทัฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลักพิจำรณำผลงำนด้วยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวดัผลได้ภำยใต้
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด และมุ่งส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี 
บริษทัฯ ยงัค  ำนึงถึงสิทธิของพนกังำนเป็นส ำคญั และเปิดโอกำสให้พนกังำนร้องเรียนกรณีพนกังำนไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม
ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ตูรั้บควำมคิดเห็น หรือผำ่นหน่วยงำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท่ีรับเร่ือง เป็นตน้ บริษทัฯ มีหน้ำท่ีดูแล
จดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอ้ือต่อกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิผล บริษทัฯ จะ
มีกำรตรวจสอบและทบทวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนกังำนให้อยูใ่นมำตรฐำนของธุรกิจ และยงัถือเป็นนโยบำย
ของบริษทัฯ ในกำรพฒันำควำมรู้ของพนกังำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบและด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(2)  ลูกคำ้ 

บริษทัฯ มีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกบัลูกคำ้ โดยยึดหลกัควำมซ่ือสัตยสุ์จริตควำม
เช่ือถือและไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนั  สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคำ้ของบริษทัฯ ดว้ยกำรรับผิดชอบ เอำใจใส่ และ
ให้ควำมส ำคญัต่อปัญหำและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นอนัดบัแรก โดยให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบติัตำม
มำตรกำรตำมนโยบำยน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัฯ ยึดมัน่ในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละให้บริกำรท่ีดี มีคุณภำพ และไม่หยุด
กำรพฒันำผลิตภณัฑ ์และบริกำรใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพแก่ลูกคำ้ นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจริยธรรม
และส่งเสริมให้ลูกคำ้มีสุขภำพท่ีดี  

(3)  เจำ้หน้ี 

บริษทัฯ มีหน้ำท่ีสร้ำงควำมสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี โดยยึดหลกัควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจซ่ึง
กนัและกนั มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ เอำใจใส่ และให้ควำมส ำคญัต่อเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หน้ีอยำ่งดีท่ีสุด 

 (4)  คู่คำ้ 

บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คำ้ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และมีควำมเท่ำเทียมกนั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำ กำรประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ เหมำะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่ำย มีกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน และเป็นคู่คำ้ในระยะยำวกบับริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเลือกท ำธุรกิจกับคู่ค้ำจำกเง่ือนไขต่ำง ๆ เช่น เง่ือนไขด้ำนรำคำ คุณภำพ กำรควบคุมและป้องกัน
ส่ิงแวดลอ้ม ควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคนิคและกฎหมำย ควำมน่ำไวว้ำงใจ และยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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(5)  ผูถื้อหุ้น หรือผูล้งทุน 
บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเสมอภำค และเท่ำเทียมกนั และจดัให้ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผล
ต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่ำงมีนยัส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัค  ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั และ
รับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น ในกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม 

(6)  สงัคมและชุมชน 
บริษทัฯ และพนักงำนจะยึดมัน่ปฏิบติัตนในกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 
และมีหน้ำท่ีประพฤติปฏิบติัต่อชุมชนท่ีอำศยัอยู่ใกลเ้คียงดว้ยควำมเป็นมิตร ให้ควำมช่วยเหลือ และสนับสนุนพฒันำ
ชุมชนให้มีควำมเป็นอยูท่ี่ดี ตลอดจนรับผดิชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งเป็นธรรมและมีควำมเท่ำเทียมกนั  

 (7)  หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ มีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีได้ก ำหนดไว ้และบริษทัฯ จะสนับสนุน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร ในโอกำสต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะยึดมัน่ในกำรให้บริกำรและ
จ ำหน่ำยสินคำ้ผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคุณภำพมำตรฐำน และเป็นไปตำมกฎหมำย 

 
นโยบายแจ้งเบาะแสการกระท าผดิและข้อร้องเรียน 

บริษทัฯ เปิดโอกำสให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกของบริษทัฯและบริษทั

ย่อยสำมำรถแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรกระท ำผิดกฎหมำย ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงกฎหมำย 

จรรยำบรรณธุรกิจ รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง กำรทุจริตคอร์รัปชนั หรือควำมบกพร่องของระบบควบคุมภำยในบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯ จะน ำเบำะแส ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะดงักล่ำวไปตรวจสอบหำขอ้เท็จจริงเพ่ือก ำหนดมำตรกำรก ำกบั

ดูแลต่อไป โดยสำมำรถแจง้ผำ่นช่องทำง ดงัน้ี 

ทางโทรศัพท์  02-159-0336 หรือ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 081-613-3539  
ทางโทรสาร  02-159-0336 
ทาง E-mail  BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ  

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน hathaichanok.p@thg.co.th 
ทางเวบ็ไซต์บริษัท  www.thg.co.th 
ทางจดหมาย  ส่งแบบแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียน (ตำมเอกสำรแนบ)  

ถึง "ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน"  
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
อำคำรโรงพยำบำลธนบุรี  
34/1 ถนนอิสรภำพ แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 10700 

กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน  

โดยเบ้ืองตน้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูดู้แล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มูล พิสูจน์หำขอ้เท็จจริงและสรุปเร่ืองร้องเรียนต่ำง ๆ 
ให้แก่ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือกลัน่กรองขอ้มูลและสอบสวน 

mailto:BOD@thg.co.th
mailto:BOD@thg.co.th
mailto:AC@thg.co.th
mailto:AC@thg.co.th
mailto:hathaichanok.p@thg.co.th
mailto:hathaichanok.p@thg.co.th
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โดยตวัแทนคณะกรรมกำรสอบสวนท่ีเขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำ ไดแ้ก่ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบุคคลหรือตวัแทนจำกหน่วยงำน ผูบ้งัคบับญัชำ
ในสำยงำนของผูร้้องเรียนซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลผูไ้ม่มีควำมขดัแยง้หรือผลประโยชน์ใดกบัผูร้้องเรียน ตวัแทนจำกคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือตวัแทนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมเพ่ือสงัเกตกำรณ์  

ภำยหลงักำรสอบสวน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป็นผูส้รุปรำยงำน และเสนอรำยงำนในกำรด ำเนินกำรต่อขอ้ร้องเรียนและ
กำรแจง้เบำะแสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ หรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ 
หรือเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้ขดัแยง้กบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำรระดบัสูง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผดิและผู้ร้องเรียนรวมทั้งการรักษาความลบั  
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและผูร้้องเรียน โดยจะเก็บ

รักษำขอ้มูลของผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและผูร้้องเรียนไวเ้ป็นควำมลบั โดยผูไ้ดรั้บขอ้มูลจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีเก็บรักษำขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสำรหลกัฐำนของผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและผูร้้องเรียนไวเ้ป็นควำมลบั หำ้ม
เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 
หมวดที ่4: การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบำยเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน 
และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำของหลกัทรัพยห์รือกำรตดัสินใจของผูล้งทุนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลำ โปร่งใส ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีโอกำสไดร้ับขอ้มูลอย่ำง
เท่ำเทียมกนั โดยสำมำรถดูขอ้มูลดงักล่ำวไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thg.co.th  

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรป้องกนัและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต และเพื่อพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจท่ี
คลำ้ยคลึงหรือแข่งขนั ซ่ึงส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ ลดลง หรือมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัโดยกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอำจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ 
แลว้แต่กรณี หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่เขำ้ไปถือหุ้นบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนคลำ้ยคลึง
กับบริษทัฯ จะต้องรำยงำนต่อบริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำกำรถือหุ้นดังกล่ำวขดัต่อ
ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ หรือไม่ หำกกรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร
ของบริษทัฯ หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรือเป็น
กรรมกำรของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัฯ 
ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น จะตอ้งแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

บริษทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และได้จดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบกำร
ปฏิบติังำนของแต่ละสำยงำน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลำดและปฏิบติังำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส โดยมีกำรตรวจสอบเป็น
ระยะและจดัท ำรำยงำนส่งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ 
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นักลงทุนสัมพนัธ์ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อกำรบริหำรงำนและจดัท ำแผนงำนของนกัลงทุนสัมพนัธ์ประจ ำปี รวมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัฯ อยำ่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกำรลงทุนของผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์
โดยในปี 2561 บริษทัฯ ด ำเนินกิจกรรมดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลเชิงกลยทุธ์ ขอ้มูลธุรกิจ ผลประกอบกำร ควำมคืบหนำ้
ของโครงกำร และแนวโนม้ธุรกิจ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสินใจส ำหรับนกัลงทุน โดยไดเ้ปิดโอกำสใหผู้บ้ริหำรไดพ้บนกัลงทุนท่ี
หลำกหลำย ทั้งนกัลงทุนสถำบนัในประเทศ ต่ำงประเทศ นกัลงทุนรำยยอ่ย นกัวิเครำะห์ และผูแ้นะน ำกำรลงทุน เพื่อใหส่ื้อสำรขอ้มูล
ของบริษทัฯ ได้อย่ำงทั่วถึง และโปร่งใส ทั้ งน้ี กิจกรรมต่ำง ๆ ได้รับกำรสนับสนุนจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นอย่ำงดี ทั้ งประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน (CFO) เป็นผูท่ี้พบนกัลงทุนและให้ขอ้มูลร่วมกบัหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์
อยำ่งสม ่ำเสมอ ดงัน้ี 

รูปแบบการเข้าพบ จ านวนคร้ัง 
1. แถลงผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 4 
2. ร่วมงำนบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุนโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Opportunity Day) 4 
3. กำรน ำเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทุนในประเทศ (Domestic roadshow/conference) 1 
4. กำรน ำเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทุนต่ำงประเทศ (International roadshow/conference) 3 
5. กำรจดัประชุมพบนกัลงทุน นกัวเิครำะห์ กำรประชุมทำงโทรศพัท ์และกำรเยีย่มชมกิจกำร (Company 

visit, conference call and site visit) 
17 

รวม 29 

 ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสำมำรถติดต่อ “ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์” ไดท่ี้ 
  อีเมล: ariya.si@thg.co.th    
 โทรศพัท:์ 095-3705728 
 
หมวดที ่5: ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
โดยมีนโยบำยส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

องค์ประกอบ คุณสมบตัิ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ วาระการด ารงต าแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำร ซ่ึงไดมี้กำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 11/2561 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561ไดมี้กำรทบทวนและแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎบตัรคณะกรรมกำร  

ประธำนกรรมกำร เป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำและสถำนท่ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยก ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้
ล่วงหนำ้ตลอดทั้งปี และแจง้ให้คณะกรรมกำรทรำบตั้งแต่ตน้ปีเพ่ือวำงแผนเขำ้ร่วมประชุม แจง้ไปยงักรรมกำร ในกำรประชุมแต่ละครำว 
จะส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็น
รีบด่วน เพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได ้และ 
ประธำนท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระและมีกำรจดัสรรเวลำกำรประชุมอย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

mailto:ariya.si@thg.co.th
mailto:ariya.si@thg.co.th
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 
 บริษทัฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจนโดย
ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเพ่ือเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำร และหนำ้ท่ีในกำรบริหำรกำรปฏิบติังำนบริษทัฯ  
 

บทบาทหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. ก ำหนด และก ำกบัยทุธศำสตร์ของกิจกำรและทิศทำงกำรบริหำร ร่วมกบัคณะกรรมกำรบริหำรและส่ือสำรแผนยทุธศำสตร์กบั

คณะกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุน้ และ พนกังำนในบริษทัในทุกระดบั 
2. ใหค้วำมเห็นชอบและก ำกบัดูแลนโยบำยและโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใตอ้ ำนำจของกรรมกำรบริหำร 
3. ก ำกบัดูแลขอ้ตกลงและสญัญำทำงกฎหมำยต่ำง ๆ และติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจใหท้ ำตำมขอ้บงัคบัของกฎหมำยอยำ่งถูกตอ้ง 
4. ก ำกบัดูแลแผนยทุธศำสตร์กำรบริหำรและพฒันำบุคคล รวมทั้งก ำหนด และส่ือสำรวสิยัทศัน์และวฒันธรรมองคก์ร 
5. ก ำกบัดูแลแผนป้องกนัควำมเส่ียงขององคก์ร และธุรกรรมทำงกำรเงินทั้งหมด รวมทั้งโครงสร้ำงตน้ทุน และโครงสร้ำงหน้ีของ

บริษทัฯ 
6. ก ำกบัดูแลยทุธศำสตร์ทำงกำรตลำด และโครงสร้ำงรำยได ้รวมทั้งก ำหนดและส่ือสำร เป้ำยอดขำยและ ส่วนแบ่งตลำดท่ีจะท ำกำร

แข่งขนั 
7. ก ำกบัดูแลกำรสร้ำงนวตักรรมและกำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำใช ้พฒันำขีดควำมสำมำรถขององคก์ร 
8. แสวงโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ือเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ 
9. ด ำเนินกิจกำรงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เป็นกรณี ๆ ไป  
 

สรุปอ านาจอนุมตัทิีส่ าคญัระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ  

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร* 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

งบประมำณประจ ำปี ไม่จ ำกดัวงเงิน ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ใหค้วำมเห็นชอบ 

กำรลงทุน หรือกำรขยำยธุรกิจใหม่ เกินกวำ่ 100 ลำ้นบำท ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ไม่เกิน 10 ลำ้นบำท 

กำรซ้ือหรือจ ำหน่ำยส่ิงของพสัดุนอกงบประมำณประจ ำปี เกินกวำ่ 10 ลำ้นบำท ไม่เกิน 10 ลำ้นบำท ไม่เกิน 5 ลำ้นบำท 

กำรไดม้ำ จ ำหน่ำย โอนสินทรัพยถ์ำวร เกินกวำ่ 50 ลำ้นบำท ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท ไม่เกิน 10 ลำ้นบำท 

อ ำนำจลงนำมในเช็ค ไม่จ ำกดัวงเงิน ไม่มี ไม่มี 

หมำยเหตุ: กำรอนุมติัรำยกำรเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี  ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม รวมทั้งประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษทัจดทะเบียนใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดใหก้รรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีกำรประชุมกนัเองตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำร หรือฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมในกำรประชุม เพ่ือเปิดโอกำสให้อภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจของบริษทัฯ หรือ เร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีอยูใ่นควำมสนใจไดอ้ยำ่งอิสระ โดยปี 2561 ไดมี้กำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561 
 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทัฯ จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยตนเองของคณะกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงแบ่งกำรประเมินเป็น 6 หัวขอ้ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและ
คุณสมบติัของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) กำรท ำ
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร (5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร (6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร โดยเลขำนุกำร
บริษทัไดส่้งแบบประเมินผลกำรปฏิบติัผลกำรปฏิบติังำนให้แก่กรรมกำรทุกท่ำนเพ่ือท ำกำรประเมิน และไดส้รุปผลกำรประเมินและ
น ำขอ้เสนอจำกควำมเห็นของกรรมกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัทรำบ โดยมีเกณฑก์ำรประเมินผล 4 ระดบัคือ 

0 คือ ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1 คือ ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นนอ้ยมำก  
2 คือ เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3  คือ เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี/บ่อยคร้ัง 
4 คือ เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม/เป็นประจ ำ 

 ส่วนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงแบ่งกำร
ประเมินเป็น 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบติั (2) กำรประชุม (3) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ โดยเลขำนุกำร
บริษัทได้ส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่กรรมกำรแต่ละคณะเพ่ือท ำกำรประเมิน และได้สรุปผลกำรประเมินและน ำ
ขอ้เสนอแนะจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีเกณฑก์ำรประเมินผล 4 ระดบัเช่นเดียวกบั
เกณฑก์ำรประเมินผลของคณะกรรมกำรขำ้งตน้ 

สรุปผลกำรประเมินของแต่ละคณะในปี 2561 ดงัน้ี  

ผลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ปี 2561 

คณะกรรมกำรบริษทั (แบบทั้งคณะ) 3.4/4 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 3.8/4 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 3.4/4 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 3.7/4 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 3.6/4 
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การประเมนิการปฏิบัตงิานของรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประจ ำทุกปี โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือประเมินกำรปฏิบติังำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยและแผนงำนประจ ำปี โดยใชเ้กณฑ์
กำรประเมินตำมแนวทำงของ ตลท. ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ควำมเป็นผูน้ ำ -  กำรก ำหนดกลยทุธ์ 

- กำรปฏิบติัตำมกลยทุธ์ -  กำรวำงแผนและผลปฏิบติัทำงกำรเงิน 

- ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร -  ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก 

- กำรบริหำรงำน และควำมสมัพนัธ์กบับุคลำกร -  กำรสืบทอดต ำแหน่ง 

- ควำมรู้ทำงดำ้นผลิตภณัฑ ์และบริกำร -  คุณลกัษณะส่วนตวั 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรในปี 2561 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”  ทั้ งน้ี 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีควำมตั้งใจท่ีจะประเมินกำรปฏิบติังำนของรักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอีกคร้ัง
ในเดือนมิถุนำยน 2562 
  

การพฒันากรรมการ  
บริษทัฯ ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคร้ัง และจดัให้มีคู่มือกรรมกำร เอกสำรขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับ

กำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรบรรยำยแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน
ดำ้นต่ำง ๆ ตลอดจนนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ประสงคใ์หก้รรมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร ทั้งในลกัษณะธุรกิจของ
บริษทัฯ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี โดยบริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมกำร
พิจำรณำเขำ้รับกำรอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และสถำบนัอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ และไดส่้งเสริมให้กรรมกำรเขำ้ร่วมสัมมนำและเขำ้รับกำรอบรม
หลกัสูตรต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถำบนัอิสระอ่ืน ๆ 
อยำ่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการ หลกัสูตรอบรม จดัโดย 
1. นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018 IOD 
2. นำยวรีะชยั ศรีขจร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 4/2018 IOD 
3. พญ. ลินดำ ไกรวทิย ์ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018  IOD 
 NextGen Aging – Shaping A Small Future for an Aging Society 

Conference 
มู ล นิ ธิ คี นั น แ ห่ ง เ อ เ ชี ย 
(KENAN Foundation Asia) 

4. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 IOD 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทัสรุปกำรเปล่ียนแปลงกฎเกณฑห์รือขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญั เพ่ือ
รำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้ทรำบและถือปฏิบติัอย่ำงถูกตอ้งต่อไป ตลอดจนเชิญผูท่ี้มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน
เผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้ก ำหนดดงักล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือทรำบ ดงัน้ี 
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- เกณฑก์ำรไดม้ำจ ำหน่ำยไป รำยกำรเก่ียวโยงกนั และหนำ้ท่ีและควำมรับผิดของกรรมกำร โดย บจก. เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 

- Foundation of Business Enhancement for Sustainability โดยฝ่ำยพฒันำบรรษทัภิบำล ของ ตลท. เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2561 
- สมัมนำ Strategic Direction โดย Strategic Business Development Center เม่ือวนัท่ี 15-16 กนัยำยน 2561 
 
การสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัฯ มีแผนกำรคดัเลือกบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญัทุกระดบั ให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสมและ
โปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัฯ ไดผู้บ้ริหำรท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ โดยมีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นผูจ้ดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำตำมนโยบำย
โครงกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง  ๆ เพ่ือกลัน่กรองและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เฉพำะ
เร่ือง ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเช่นเดียวกับ
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทัฯ มีทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 วนัท่ี 1 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 
1. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

2. นำยวรีะชยั ศรีขจร กรรมกำรตรวจสอบ  

3. พญ. ลินดำ  ไกรวทิย ์ กรรมกำรตรวจสอบ  

หมำยเหตุ:  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถว้นตำมท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. และ  ตลท. ก ำหนด เพ่ือท ำหน้ำท่ีสอบทำนกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี รวมทั้งพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกนั โดยมี นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำ
หนำ้ท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้

โดยมี นำงหทยัชนก ปำงนอ้ย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี 
(1.1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพ่ือให้มัน่ใจวำ่มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดร้วมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอและบริษทัฯมีกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกำรประสำนงำน
กบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 
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(1.2)  พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือรับทรำบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั ผลกำรตรวจสอบและหำรือเก่ียวกบัปัญหำอุปสรรคท่ีอำจ
พบจำกกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี 

(2) กำรควบคุมภำยใน 
(2.1) สอบทำนใหบ้ริษทัฯมีระบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
(2.2) สอบทำนใหบ้ริษทัฯมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและมำตรกำรในกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 
(2.3) สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัของ
บริษทัฯ ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต 
(2.4) สอบทำนและก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหมี้กระบวนกำรเก่ียวกบักำรรับแจง้เบำะแสและรับขอ้ร้องเรียน 

(3) กำรตรวจสอบภำยใน 
(3.1) สอบทำนให้บริษทัฯมีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งก ำกบัให้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
(3.2) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของสำยงำนตรวจสอบภำยใน 
(3.3) ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรวมถึง
พิจำรณำ ผลตอบแทน อตัรำก ำลงัคน และทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(3.4) พิจำรณำอนุมติักฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(3.5) อนุมติัและประเมินแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เพ่ือให้แผนกำรตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและระดบั
ควำมเส่ียงของบริษทัฯ 
(3.6) สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในท่ีเสนอต่อฝ่ำยบริหำร รวมถึงกำรสอบทำนควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรท่ีมี
ต่อประเด็นกำรตรวจสอบท่ีไดมี้กำรเสนอและรำยงำนไว ้รวมทั้งติดตำมเพ่ือให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดด้ ำเนินกำรตำม
ขอ้เสนอแนะดงักล่ำวอยำ่งเพียงพอ และภำยในเวลำท่ีเหมำะสม 
(3.7) ให้ควำมเห็นชอบกำรว่ำจำ้งและก ำหนดค่ำธรรมเนียมตอบแทนผูใ้ห้บริกำรตรวจสอบภำยใน (Outsource) กรณี
วำ่จำ้งหน่วยงำนภำยนอก 

(4) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4.1) สอบทำนให้บริษทัฯปฏิบติัตำมกฎหมำย วำ่ดว้ย หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(4.2) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
(4.3) ด ำเนินกำรตรวจสอบเม่ือไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีกรณีพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยวำ่กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร หรือ
บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯกระท ำควำมผิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำม
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 
มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือ มำตรำ 313 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทรำบ ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชี 
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(5) หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ 
(5.1) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแกไ้ขในประเด็นท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเหมำะสมและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯเพ่ืออนุมติั 
(5.2) คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกท่ีปรึกษำภำยนอกท่ีเป็นอิสระไดใ้นกรณีจ ำเป็น โดยบริษทัฯ  
เป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 
(5.3) สำมำรถเขำ้พบผูบ้ริหำร ติดต่อพนกังำนและเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 คน  ดงัน้ี 

1.        รศ. นพ. วศิิษฎ ์วำมวำณิชย ์* ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

2.        นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3.        นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

4.        พญ. ลินดำ ไกรวทิย ์* กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

หมำยเหตุ   * รศ. นพ. วิศิษฎ ์วำมวำณิชย ์จะครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 โดย รศ. นพ. วิศิษฎ ์วำมวำณิชย ์
ไดแ้สดงควำมจ ำนงไม่ขอต่อวำระกรรมกำรอิสระอีก เน่ืองจำกมีภำรกิจมำก ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 
กุมภำพนัธ์ 2562 รับทรำบและมีมติแต่งตั้ง นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร รักษำกำรประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ 
Chief Hospital Business -International เ ป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และแต่งตั้ งให้  พญ. ลินดำ ไกรวิทย์ เ ป็นประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษำยน 2562 

โดยมี นำงหทยัชนก ปำงนอ้ย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(1) ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(2) รับทรำบและใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบำย กลยทุธ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบั  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(3) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงระดบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และจดัให้มีกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง

อยำ่งต่อเน่ือง 
(4) พิจำรณำและระบุควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุน ดำ้นกำรประกอบ

ธุรกิจ ดำ้นกำรบริหำรจดักำร ดำ้นกำรเงิน ดำ้นกำรปฏิบติักำร ดำ้นควำมปลอดภยัของขอ้มูล ดำ้นกฎหมำยและกฎระเบียบ 
เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหำรควำมเส่ียงดังกล่ำวให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้โดยก ำหนดเป็น
นโยบำยและเสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้หมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยจดักำรในเร่ืองกำรบริหำร ควำมเส่ียง 

(5) ก ำหนดแผนจัดกำรควำมเส่ียงและกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและสอบทำนแผนจัดกำรควำมเส่ียง รวมทั้ ง 
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวม และติดตำมดูแลและสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงผลกำร
จดักำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(6) ก ำกบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงประสบควำมส ำเร็จ โดยมุ่งเนน้กำรค ำนึงถึงควำมเส่ียงในแต่ละปัจจยั
เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจท่ีเหมำะสม ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติั



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ท่ี 58 

ตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อีกทั้ง ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดควำมเส่ียงอยำ่ง
ต่อเน่ืองใหเ้หมำะสมกบัสภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(7) รับทรำบถึงควำมเส่ียงท่ีส ำคญัๆ และรำยงำนผลกำรประเมินควำมเส่ียง และผลกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเส่ียงเพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นประจ ำ ในกรณีท่ีมีเร่ืองส ำคญัซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

(8) พิจำรณำวำ่ฝ่ำยจดักำรไดต้อบสนองต่อควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสมหรือไม่ 
(9) ผลกัดนัใหมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(10) ผลกัดนัใหมี้กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และสร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมเส่ียงและกำรควบคุมของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยอยำ่งต่อเน่ือง 
(11) ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 
1.        นำยวรีะชยั ศรีขจร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
2.        พญ. ลินดำ ไกรวทิย ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
3.        นำยทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

โดยมี นำงสำวภทัรำ จองเจริญกลุชยั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
(2) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทั้งท่ีเป็นรูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ของคณะกรรมกำร

บริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษทัฯ ให้เหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และสภำวะตลำด เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั และขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

(3) สรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ตำมระเบียบและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด แลว้น ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

(4) ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพ่ือจูงใจและรักษำคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

(5) ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษทั มีองคป์ระกอบท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้ม และสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป โดยคณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ 

(6) ก ำหนดแนวทำงและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เพื่อพิจำรณำปรับ
ผลตอบแทนประจ ำปี โดยจะตอ้งค ำนึงถึงหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ควำมส ำคญักบั
กำรเพ่ิมมูลค่ำของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ท่ี 59 

(7) เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำ  นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเปิดเผยค่ำตอบแทน
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งจดัท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเป้ำหมำย กำร
ด ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ดว้ย 

(8) ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิ 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 

1.        นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

2.        นำยทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

3. นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

โดยมี นำงละไมพรรณ กฤตสวนนท ์เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิ 

(1) ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทำงปฏิบติัของสำกล หน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
พิจำรณำอนุมติั 

(2) ก ำหนดแนวทำง และก ำกบั ดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ กลุ่มบริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิบติัในกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้

(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯ เขำ้ใจนโยบำย และแนวทำง
ปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ และมีผลในทำงปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม 

(4) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สม ่ำเสมอ หรืออยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของกลุ่มบริษทัฯ  

(5) แต่งตั้งคณะท ำงำนชุดยอ่ย เพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจตำมควำม
จ ำเป็นเหมำะสม 

(6) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ ปฏิบติัตำมหน้ำท่ีอ่ืนใดตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย 

 
3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 กำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้ งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 โดยมีนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัน้ี 
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1) คณะกรรมกำรบริษทั 

คุณสมบติัของกรรมกำรบริษทั 
(1) กรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มี

ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

(2) กรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ.บริษทัมหำชน") พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์") รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้บริหำร
จดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำร
และผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์กำร
แสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(3) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือ
เขำ้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัฯ 
ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบก่อนท่ี
จะมีมติแต่งตั้ง ทั้ งน้ี กรรมกำรบริษทัสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืนได ้แต่กำรเป็นกรรมกำร
บริษทัดงักล่ำวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรของบริษทัฯ และตอ้งเป็นไปตำมแนวทำงท่ี
ส ำนกังำน ก.ล.ต.) และ ตลท. ก ำหนดไว ้

(4) กรรมกำรตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสัญญำท่ีบริษทัฯ ท ำข้ึนไม่ว่ำโดยตรง 
หรือโดยออ้ม หรือถือหุน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ 

กรรมกำรอิสระตอ้งไม่ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูบ้ริหำร เป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและผูถื้อหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคุม เป็นผู ้
ซ่ึงไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีจะท ำใหมี้ขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นท่ีเป็นอิสระและตอ้ง
มีคุณสมบติัตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนดไว ้คือ:     
(1) ถื อ หุ้ น ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยล ะ  1 ข อ ง จ ำ น วน หุ้ น ท่ี มี สิ ท ธิ อ อก เ สี ย งทั้ ง หมด ในบ ริษัทฯ  บ ริ ษัท ให ญ่   

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดย
ผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็น
ขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้
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อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูข้อ
อนุญำต หรือบริษทัยอ่ย  

(4) ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตั้ งให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ อีกทั้ งไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งในดำ้นกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษทัฯ 
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท ำใหข้ำดควำมเป็นอิสระ 

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค  ้ ำประกัน กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี 
กำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหน้ีดงักล่ำว ให้นบัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  ผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อน
วนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้กำรบริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้ห้บริกำรวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บ
แต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ นอกจำกน้ีแลว้ยงัตอ้งสำมำรถแสดงควำมเห็นหรือ
รำยงำนไดอ้ยำ่งมีอิสระ ตำมภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมำบีบบงัคบั
ใหไ้ม่สำมำรถแสดงควำมเห็นไดต้ำมท่ีพึงจะเป็น 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำ ท่ีรับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
(10) คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ตำมคุณสมบติัท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") ก ำหนด    

ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ 1) - 10) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจ
ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  บริษทั
ย่อยล ำดับเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำร
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
 
นโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร 

1. กรณีคดัเลือกกรรมกำรรำยใหม่ 
1.1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน  องค์ประกอบ และควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรท่ี

หลำกหลำย  (Board Diversity) โดยค ำนึงถึงทกัษะจ ำเป็นท่ียงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำร เช่น ทกัษะวิชำชีพ เพศ 
อำย ุควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นท่ีสอดรับกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ  และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร มีควำมสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสำมำรถน ำพำบริษทัฯ 
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

1.2. พิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีกฎหมำย หน่วยงำนก ำกบัดูแล และบริษทัฯ  ประกำศก ำหนด 
1.3. พิจำรณำสรรหำบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ภำวะผูน้ ำ  กลำ้แสดงควำมคิดเห็น  ตดัสินใจดว้ยขอ้มลู

และเหตุผล  มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำงพร้อย 
2. กรณีต่ออำยกุรรมกำรรำยเดิม  พิจำรณำประวติัและผลงำนท่ีผำ่นมำขณะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ คือ  

2.1. ไดศึ้กษำขอ้มูลบริษทัฯ วำระกำรประชุม และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
2.2. กำรอุทิศเวลำใหก้บัองคก์ร และเขำ้ร่วมกิจกรรม / กำรประชุมต่ำง ๆ  
 
กระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร 

ในกำรสรรหำหรือคดัเลือกกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. จดัท ำ Board Skill Matrix เพ่ือก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำ ตำมนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำ

กรรมกำรบริษทั 
2. พิจำรณำคดัเลือกจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งรอบดำ้น 

และโปร่งใส ดงัน้ี  
2.1. จำกกำรเสนอรำยช่ือผูมี้คุณสมบติัล่วงหนำ้จำกผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ มีกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

รับทรำบผำ่นช่องทำงกำรแจง้ขอ้มูลของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
2.2. จำกรำยช่ือบุคคลในฐำนขอ้มูลกรรมกำรอำชีพจำกท ำเนียบของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD 

Chartered Director) 
2.3. จำกผูบ้ริหำรภำยใน และบุคคลภำยนอกท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมควำมตอ้งกำร  
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3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ด ำเนินกำรทำบทำม สัมภำษณ์ และหำรือกับบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
สอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บุคคลดงักล่ำวยินดีท่ีจะเขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหำกไดรั้บกำร
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอบุคคลท่ีผำ่นเกณฑก์ำรสรรหำต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำ
แต่งตั้งหรือใหค้วำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล โดย  
4.1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
4.2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทั้งหมดตำมขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
4.3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินกวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหป้ระธำนท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขำด 
5. ด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเน่ืองจำกเหตุอ่ืนท่ีนอกจำกกำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง เช่น ลำออก 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำแต่งตั้งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยหรือหน่วยงำนก ำกบั
ดูแลก ำหนด โดยบุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำร
ซ่ึงตนแทน 
 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. 
1. ผูบ้ริหำรตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นอยำ่งดี มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ อยำ่งเตม็ท่ี 

2. ผูบ้ริหำรตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งตอ้งไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีประชำชนเป็นผูถื้อหุน้
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศก ำหนด 

3. ผูบ้ริหำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสญัญำท่ีบริษทัฯ ท ำข้ึนไม่วำ่โดยตรง หรือโดยออ้ม 
หรือถือหุน้ เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

 
กระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งผูบ้ริหำรตำมค ำนิยำมของส ำนกังำน ก.ล.ต.  

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล จะสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม มีทกัษะ ประสบกำรณ์ และมีควำมเขำ้ใจในธุรกิจท่ี
ตรงควำมตอ้งกำร พร้อมด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลดงักล่ำว เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ยินดีจะมำรับต ำแหน่งผูบ้ริหำร หำกไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก
ผูมี้อ ำนำจ โดย 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ท่ี 64 

1) กรณีแต่งตั้ งต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรจะต้องน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
พิจำรณำคดัเลือก ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 

2) กรณีแต่งตั้งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน ใหเ้สนอใหค้ณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำอนุมติั
แต่งตั้ง  
 

4. นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดงักล่าวรวมถึงการควบคุมและกลไกการ
ก ากบัดูแลกจิการทีไ่ปลงทุน 

บริษทัฯ มีกำรบริหำรงำนโดยยดึถือแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ตลท. ดงันั้น กำรตดัสินใจของบริษทัฯ 
ในกำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจต่ำง ๆ นอกจำกบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลตอบแทนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วนท่ีจะไดรั้บจำกกำรลงทุนใน
ธุรกิจดงักล่ำวแลว้ กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีบริษทัฯ ให้
ควำมส ำคญั ดว้ยตระหนกัวำ่เป็นกำรควบคุมและกลไกท่ีจะน ำไปสู่กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีไปลงทุนรวมถึงกำรมีระบบบริหำรจดักำรท่ี
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ สำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำนในกิจกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปลงทุนนั้นไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงำนหน่ึงของบริษทัฯ 
อีกทั้ง สำมำรถติดตำมกำรบริหำรงำนของกิจกำรดงักล่ำวเพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ได ้มำตรกำรในกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวน้ีจะเพ่ิมมูลค่ำและควำมเช่ือมัน่ให้กับผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัฯ ว่ำธุรกิจท่ีบริษทัฯ เขำ้ลงทุนนั้นจะ
ด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  

ดังนั้น บริษทัฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษทั
ดังกล่ำวฉบับน้ี เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ีทจ. 28/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้งแนวทำงกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ตลท. รำยละเอียดมีดงัน้ี 

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรหำรำยได ้และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษทัฯ ทั้งน้ี จะพิจำรณำสัดส่วน
กำรลงทุน ก ำไรท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และสถำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ ก่อนกำรตดัสินใจลงทุนใน
โครงกำรต่ำง ๆ โดยกำรตดัสินใจในกำรลงทุนดงักล่ำวนั้น จะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกผูมี้อ ำนำจตำมระเบียบอ ำนำจ
อนุมติั และบริษทัฯ จะแต่งตั้งตวัแทนท่ีมีคุณสมบติั และประสบกำรณ์เหมำะสม เขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในบริษทันั้น ๆ  เพ่ือ
ก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญั และก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมดงักล่ำว 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) บริษทัฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
ของผูถื้อหุน้อ่ืนโดยรวม  
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2) บริษทัฯ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพ่ือสำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำร และ
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนหน่ึงของบริษทัฯ รวมทั้งมีมำตรกำรใน
กำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กำรเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
(2)  ก ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

3) กรรมกำรบริษทั จะติดตำมฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตำมแผนงำน
และงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง และติดตำมใหบ้ริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรเก่ียวโยง และรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซ่ึงสินทรัพยต์่อบริษทัฯ ตำมประกำศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำร ตลท. 

4) กรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัให้บริษทัยอ่ยมีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ เพ่ือป้องกนักำรทุจริตท่ีอำจ
เกิดข้ึน รวมทั้งมีช่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ สำมำรถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัยอ่ยในกำรติดตำมดูแลผล
กำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบักรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ย และกำรท ำ
รำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัของบริษทัย่อยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และจัดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำน โดยให้
ทีมผูต้รวจสอบภำยใน และกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บริษทัยอ่ยมีกำรปฏิบติัตำมระบบงำนท่ีจดัท ำไว้
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

5) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยตอ้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรด ำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอำจคำดหมำยไดว้ำ่จะก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (Conflict of 
Interest) กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย ต่อคณะกรรมกำรของบริษทัย่อย หรือผูท่ี้คณะกรรมกำรของบริษทัย่อยมอบหมำย
ภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทัยอ่ยก ำหนด โดยคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ยมีหนำ้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรของ
บริษทัฯ ทรำบภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทัฯ ก ำหนด เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำตดัสินหรืออนุมติั  ใด ๆ ซ่ึงกำร
พิจำรณำนั้นจะค ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัย่อยและของบริษทัฯ เป็นส ำคญั กรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษทัยอ่ยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

6) กรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรดังกล่ำว มีหน้ำท่ีแจ้งให้
คณะกรรมกำรของบริษทัย่อย ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษทัย่อยในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัยอ่ยดงักล่ำว โดย
คณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยมีหนำ้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทัฯ ทรำบ  

อน่ึง กำรกระท ำดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ยไดรั้บประโยชน์ทำง
กำรเงินอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีพึงไดต้ำมปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัยอ่ยไดรั้บควำมเสียหำย ใหส้นันิษฐำนวำ่เป็นกำรกระท ำ
ท่ีขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทัย่อยกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีล่วงรู้มำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ หรือ 
(ค) กำรใชท้รัพยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรือ

หลกัปฏิบติัทัว่ไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  
7) บริษทัยอ่ยตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ต่อ

บริษัทฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขำ้ช้ีแจง หรือน ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 
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8) กรณีท่ีบริษทัฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัใด ๆ อำจแจง้ให้บริษทัยอ่ยช้ีแจง และ/หรือ น ำส่งเอกสำรเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำของบริษทัฯ ได ้

9) กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ยจะกระท ำธุรกรรมกบับริษทัยอ่ยไดต้่อเม่ือธุรกรรมดงักล่ำว
ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ  บริษทัฯ ตำมแต่ขนำดรำยกำรท่ีค ำนวณไดต้ำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพล
ในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไดรั้บ
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ หรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

 

นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนำ้ท่ีน ำส่งผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน และงบกำรเงินฉบบัผำ่นกำรสอบทำนโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตรำยไตรมำส ตลอดจนขอ้มูลประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมให้กบับริษทัฯ 
พร้อมยินยอมให้บริษทัฯ ใชข้อ้มูลดงักล่ำวนั้น เพ่ือประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมหรือรำยงำนผลประกอบกำรของ
บริษทัฯ ประจ ำไตรมำสหรือประจ ำปีนั้นแลว้แต่กรณี  

2. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนำ้ท่ีจดัท ำงบประมำณผลกำรด ำเนินงำน และสรุปเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนจริงเป็นรำยไตรมำส รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนเพ่ือรำยงำนต่อบริษทัฯ 

3. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนำ้ท่ีรำยงำนประเด็นปัญหำทำงกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญัต่อบริษทัฯ เม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บกำร
ร้องขอจำกบริษทัฯ ใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำน 

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทัฯ บริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ยึดมัน่ในหลกัธรรมำภิบำลควำมซ่ือสัตยสุ์จริต
ในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจวำ่นกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดรั้บสำรสนเทศท่ีเช่ือถือไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมและทนัท่วงที 
บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัฯ  โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ   
(1) คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลนโยบำยฉบบัน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่

กรรมกำร ผูบ้ริหำร ไดป้ฏิบติัตำม หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีก ำหนดไว ้
(2) เลขำนุกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ในกำรปฏิบติั

ตำมนโยบำยฉบบัน้ี ตลอดจนมีหนำ้ท่ีในกำรส่ือสำร ใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจ และช้ีแจงตอบขอ้ซกัถำมและตีควำมใน
กรณีท่ีมีขอ้สงสัย รวมถึงประกำศช่วงเวลำหำ้มซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์หท้รำบไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ เพ่ือช่วยใหบุ้คคลท่ี
กฎหมำยก ำหนดไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว 

(3) ผูบ้ริหำรทุกคนมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัและมี
ควำมเขำ้ใจนโยบำยฉบบัน้ี  

(4) กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ีอยำ่งเคร่งครัดในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์
รวมทั้งส่ือสำรนโยบำยฉบบัน้ีใหแ้ก่คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของตนไดรั้บทรำบ  
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2. แนวทำงปฏิบติั 
(1) ขอ้หำ้มในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยใน   

บุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดตอ้งปฏิบติัตำมขอ้หำ้มในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยใน ซ่ึงก ำหนดไว้
ในพระรำชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 “ในกำรซ้ือหรือขำยซ่ึงหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์ห้ำมมิให้บุคคลใด ท ำกำรซ้ือ 
หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำย ซ่ึง
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์ไม่วำ่โดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม ในประกำรท่ีน่ำจะเป็นกำรเอำเปรียบต่อบุคคลภำยนอกโดยอำศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัต่อ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิได้เปิดเผยต่อประชำชน และตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะ
เช่นนั้น และไม่วำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะกระท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ่ื้น หรือน ำขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออก
เปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน”  

(2) ช่วงเวลำหำ้มซ้ือขำยหลกัทรัพย ์(Blackout Period) 
ห้ำมบุคคลท่ีกฎหมำย ก ำหนดซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลำ 15 วนั ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน

ประจ ำรำยไตรมำสและประจ ำปี ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่สำธำรณชน และเหตุกำรณ์อ่ืนท่ีบริษทัจะก ำหนด
เป็นคร้ังครำว รวมถึง 1 วนัหลงักำรเปิดเผยดงักล่ำว   

ในสถำนกำรณ์พิเศษบุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดอำจขำยหลักทรัพยข์องบริษทัในระหว่ำงช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำย 
หลกัทรัพยไ์ด ้หำกตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ เช่น มีควำมยำกล ำบำกทำงกำรเงินอยำ่งรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตำม ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ  
ทำงกฎหมำย หรือตกอยูภ่ำยใตค้  ำสั่งศำล โดยตอ้งจดัท ำบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติั ทั้งน้ี ให้จดัส่งส ำเนำบนัทึกค ำขอ
ดงักล่ำวใหแ้ก่เลขำนุกำรบริษทัดว้ย  ดงัน้ี 
ก) ประธำนกรรมกำรบริษทั (กรณีผูข้ำยเป็นกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษทั)   
ข) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรณีผูข้ำยเป็นประธำนกรรมกำรบริษทั)   
ค) ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือประธำนกรรมกำรบริหำร (กรณีผูข้ำยเป็นบุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมกำร

และเลขำนุกำรบริษทั)   

3. แนวทำงในกำรเก็บรักษำควำมลบั กำรเก็บรักษำขอ้มูล และกำรป้องกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

บุคลำกรของบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีตอ้งทรำบถึงกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลอนั
เป็นควำมลบั รวมทั้งป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบ 

(1) แนวทำงกำรเก็บรักษำควำมลบั 

ก) ก ำหนดล ำดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้และขอ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ได ้ทั้งน้ี กำรใชข้อ้มูล
ภำยในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบของหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น 

ข) กำรเก็บรักษำและปกปิดขอ้มูลลูกคำ้และขอ้มูลทำงกำรคำ้ โดยบริษทัฯ ตอ้งรักษำ และปกปิดขอ้มูลลูกคำ้ และ
ขอ้มูลทำงกำรคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั ไม่เปิดเผยต่อพนกังำนของบริษทัฯ และบุคคลภำยนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่
เป็นข้อบังคับโดยกฎหมำยให้เปิดเผย โดยเป็นกำรเปิดเผยเพื่อว ัตถุประสงค์ทำงกำรฟ้องร้องคดี หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรอนุมติัใหมี้กำรเปิดเผย 
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(2) กำรเก็บรักษำขอ้มูล 
กำรเปิดเผยขอ้มูลภำยในต่อสำธำรณชนตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือ

กรรมกำรผูจ้ดักำร โดยท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรอำจจะเป็นผูต้อบเองในกรณีท่ีขอ้มูลมี
นยัส ำคญัมำก หรืออำจมอบหมำยใหผู้รั้บผิดชอบเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่สำธำรณะ  

หำกขอ้มูลนั้นยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ห้ำมมิให้บุคคลท่ีบริษทัฯ ก ำหนดเปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่
บุคคลภำยนอกเองโดยพลกำร เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมเสมอภำค และยติุธรรมในกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัฯ อนัเป็น
กำรเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย บริษทัฯ ก ำหนดเป็นขอ้หำ้มมิใหบุ้คคลท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนดท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในของบริษทัฯ เป็นขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของ
หลกัทรัพยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่วำ่จะเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ ขำย 
เสนอซ้ือ หรือเสนอขำยหุ้นของบริษทัฯ ไม่วำ่จะดว้ยตนเอง หรือผ่ำนนำยหนำ้ ทั้งน้ี ไม่วำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะ
กระท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น บริษทัฯ จะถือวำ่กำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ในกำรซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์พ่ือเก็งก ำไร หรือสร้ำงควำมไดเ้ปรียบใหก้บั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ และถือเป็นควำมผิดทำงวนิยั  

(3) กำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน 
ก) รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงิน มีหน้ำท่ีตอ้ง
รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของ
ข้อบังคบัของพระรำชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้ งท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม)
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ต้องส่งผ่ำนรำยงำนดังกล่ำวมำยงัเลขำนุกำรบริษทัก่อนน ำส่ง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือ ตลท.   

ข) รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์

บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู ้บริหำร รวมถึงผู ้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน 
ผูรั้บผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี พนกังำน คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคล
ดงักล่ำว รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (ตำมท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และจดัส่งส ำเนำรำยงำนน้ีใหแ้ก่เลขำนุกำรบริษทั ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำน
ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ทุกคร้ัง 

4. มำตรกำรป้องกนัควำมปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลสำรสนเทศ 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และขอ้มูลสำรสนเทศดงัต่อไปน้ี 

(1) จ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะโดยใหรั้บรู้ไดเ้ฉพำะผูบ้ริหำรระดบัสูงสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้และเปิดเผย
ต่อพนกังำนของบริษทัฯ ตำมควำมจ ำเป็นเพียงเท่ำท่ีตอ้งทรำบเท่ำนั้น และแจง้ใหพ้นกังำนทรำบวำ่เป็นสำรสนเทศ
ท่ีเป็นควำมลบัและมีขอ้จ ำกดัในกำรน ำไปใช ้
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(2) จดัระบบรักษำควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำนเพ่ือป้องกนักำรเขำ้ถึงระบบสำรสนเทศ กำรใชแ้ฟ้มขอ้มูลและเอกสำรลบั 
(3) เจ้ำของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะตอ้งก ำชับผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฏิบัติ ตำมขั้นตอนกำรรักษำควำม

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

5. บทลงโทษส ำหรับกำรใชข้อ้มูลภำยใน 
ผูฝ่้ำฝืนมีโทษตำมกฎหมำย    

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1)    ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัฯ จ่ำยและอนุมติัค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ซ่ึงเป็น
ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ ในรอบปีบญัชี 2561 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

• บริษทัฯ 3,890,000  

• บริษทัยอ่ย 7,960,000 * 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 11,850,000  

* คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมติัค่าสอบบัญชีเพ่ิมส าหรับ บริษัท ธนราษฎร์ ทุ่งสง จ ากัด (บริษทัย่อยท่ีบริษัทฯ เข้าถือ
หุ้นร้อยละ 56.43 ในระหว่างปี 2561) จ านวน 150,000 บาท 

 (2)    ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit Fee) 

 -ไม่มี- 

7. การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ 

ปี 2561 บริษทัฯ มีเร่ืองท่ีมิไดเ้ปิดเผย หรือยงัไม่ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ท่ี
ส ำคญัดงัน้ี 

(1) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและถือปฏิบติัแลว้ แต่มิไดเ้ปิดไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 ซ่ึงไดป้รับปรุงให้
รำยงำนในปี 2562 น้ีแลว้  
(1.1) กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรถือหุน้ของผูบ้ริหำรทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
(1.2) กำรก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรตอ้งเปิดเผย/รำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุน้/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัใหท้รำบทุกคร้ัง 
(1.3) กำรก ำหนดวตัถุประสงค/์เป้ำหมำยระยะยำวของบริษทั 
(1.4) กำรประเมินผลงำนประจ ำปี และกำรเปิดเผยกระบวนกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งคณะ 
(1.5) กำรประเมินผลงำนประจ ำปี และกำรเปิดเผยกระบวนกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(1.6) กำรเปิดเผยสถิติกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรรำยบุคคล 

(2) เร่ืองท่ีบริษทัฯ อยูร่ะหวำ่งปรับปรุงคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซ่ึงไดเ้พ่ิมนโยบำยต่ำง ๆ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ียงั
ขำดอยู ่ซ่ึงจะเสนอใหค้ณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัต่อไป 
(2.1) นโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ อำทิ เช่น ควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน 
กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ ฯลฯ 
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(2.2) นโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปี   ในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 
(2.3) นโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 
(2.4) นโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

(3) กำรเลือกใหก้รรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั 
➢ คณะกรรมกำรบริษทั มิไดเ้ลือกให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั เน่ืองจำกยงัไม่สำมำรถ

สรรหำกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติั ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และทกัษะในธุรกิจซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ  

(4) กำรปฏิบติัตำมหลกั CG Code ใหม่ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
➢ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2561 ไดรั้บทรำบหลกัปฏิบติั 8 ขอ้และแนวปฏิบติั

ต่ำง ๆ ของ CG Code ของส ำนกังำน ก.ล.ต. แลว้ คณะกรรมกำรบริษทั เห็นชอบใหน้ ำหลกัและแนวปฏิบติัของ CG 
Code มำปรับใชก้บับริบทของบริษทัฯ เพ่ือก ำกบัดูแลใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว และสร้ำงคุณค่ำ
ใหกิ้จกำรเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจไปพิจำรณำ และ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำต่อไป 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีของสังคม โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของธรร
มำภิบำล มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันำธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปกบักำรพฒันำ
อย่ำงย ัง่ยืนและมีมูลค่ำเพ่ิมของสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นักลงทุน พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ทำง
ธุรกิจ คู่แข่งขนั ลูกหน้ี เจำ้หน้ี ชุมชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกระบวนกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ รวมทั้ง
สนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยำว บริษทัฯ มุ่งหวงัใหภ้ำคธุรกิจสำมำรถอยูร่่วมกบัชุมชนและ
สังคมไดอ้ยำ่งเป็นสุข และพฒันำยกระดบัควำมเจริญกำ้วหนำ้ไปพร้อมกนั เพ่ือกำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ประกอบด้วยทั้ งส่วนท่ีเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ )in-process) และส่วนท่ี
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ )after-process) 

คณะกรรมกำรบริษทั ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ควบคู่ไป
กบักำรมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้ ำควำมเช่ียวชำญในธุรกิจมำบูรณำกำรกบัควำมรับผิดชอบ
ทำงสงัคม เพ่ือก ำหนดกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน สร้ำงคุณค่ำร่วมระหวำ่งธุรกิจและสงัคมดงัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ ซ่ึง
จะน ำไปสู่ควำมเติบโตในธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

ดำ้นเศรษฐกิจ 

1. กำรสร้ำงแบรนด์ดว้ยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธุรกิจกบัลูกคำ้ให้เกิดควำมประทบัใจ ท ำให้ลูกคำ้มีควำมสุข 
และรู้สึกผกูพนักบับริษทัฯ 

2. ร่วมกบัพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ สร้ำงภำพลกัษณ์ และแสดงถึง
ศกัยภำพและมำตรฐำนบริกำรทำงกำรแพทยข์องประเทศไทยใหป้ระจกัษต์่อชำวต่ำงชำติ 

3. มุ่งมัน่สร้ำงสรรคแ์ละพฒันำธุรกิจ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำร่วมระหวำ่งธุรกิจและสังคม โดยมิใช่แค่กำรรักษำเยียวยำ แต่ยงั
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชำชนทุกชนชั้น และทุกช่วงอำยใุหมี้สุขภำพท่ีดี  

4. พฒันำบุคลำกรทั้งดำ้นวชิำกำร ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรักษำ ควบคู่ไปกบัดำ้นจริยธรรม  
5. กำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุน เพ่ือเสริมควำมแขง็แกร่ง และสร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

ดำ้นสงัคม 

1. พฒันำคุณภำพชีวติของชุมชน และสงัคม ดว้ยควำมใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน 
2. มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสงัคมในกำรรณรงคแ์ละส่งเสริมกิจกรรมดำ้นสุขภำพ และกำรสร้ำงสุขอนำมยัท่ีดี  
3. ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม และมีจรรยำบรรณ ตลอดจนปฏิบัติตำม

กฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ อยำ่งเคร่งครัด 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ ำหนดนโยบำย
และแนวทำงเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม )Corporate Social Responsibilities : CSR) และกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ (Anti - 
Corruption) รวมถึงโครงกำร Whistle Blower ดงัน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

1.1. บริษทัฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ทั้งทำง
กฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมี
ระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั 
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ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถอำ้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
อยำ่งเคร่งครัด 

1.2. ดำ้นกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่ชอบ
ธรรมจำกคู่คำ้ และหำกปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คำ้ใหท้รำบล่วงหนำ้เพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข 

1.3. ด้ำนกำรปฏิบัติต่อ คู่ แข่ งทำงกำรค้ำ  บ ริษัทฯ  จะปฏิบัติต่อ คู่ แข่ งทำงกำรค้ำ  ภำยใต้กรอบกติกำของ 
และไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริตกำรแข่งขนัท่ีดี  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

2.1. ไม่เรียกรับและจ่ำยสินบนกับบุคคลอ่ืนใด ท่ีตนได้เขำ้ไปติดต่องำน รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือให้ได้มำซ่ืง
ประโยชน์ในทำงมิชอบ 

2.2. ละเวน้กำรรับของขวญั กำรเล้ียงรับรอง หรือเงินสนบัสนุนจำกลูกคำ้ หรือคู่คำ้ท่ีมีมูลค่ำสูงเกินควำมจ ำเป็น หำกมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งรับของขวญัในโอกำสตำมประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่ำเกินกว่ำท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริษทัฯ ใหพ้นกังำนรำยงำนใหบ้ริษทัฯ รับทรำบและน ำส่งบริษทัฯ ต่อไป 

2.3. จดัใหมี้ระบบควบคุมภำยในป้องกนัมิใหมี้กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนดขั้นตอน
กำรปฏิบติังำน ผูมี้อ  ำนำจในกำรอนุมติัจ่ำยเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบตอ้งเป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนท่ีชดัเจน 

2.4. พนกังำนตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หำกพบเห็นกำรกระท ำท่ีท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทำงทุจริตคอร์รัปชัน่
ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบทนัที 

2.5. โรงพยำบำลมีกำรแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรจริยธรรม ”ซ่ึงท ำหน้ำท่ีในกำรสอบสวนและตดัสิน ลงโทษพนักงำนท่ี
ถูกกล่ำวหำวำ่ท ำกำรผิดจริยธรรมหรือวนิยั (กำรทุจริต)  

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้กำรอบรมแก่พนกังำน เพ่ือใหค้วำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระหนักดีว่ำกิจกำรตอ้งเคำรพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องทุกคนซ่ึงนบัเป็นรำกฐำนของกำร
บริหำรและกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรสร้ำงมนุษยสมัพนัธ์ในสงัคม 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนและ
ควำมเสมอภำค โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเร่ืองเช้ือชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเช่ือทำงกำรเมือง หรือควำมเช่ือ
ในทำงอ่ืนใด ชำติพนัธ์ุหรือพ้ืนเพทำงสงัคม ทรัพยสิ์น ชำติก ำเนิด หรือสถำนะ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและ
เปิดโอกำสใหพ้นกังำน ในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบักำรถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ เช่ือวำ่ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำและผลตอบแทนใหแ้ก่
กิจกำร เน่ืองจำกกำรปฏิบติังำนในดำ้นต่ำง ๆ ของบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมทั้งควำมทุ่มเททั้งแรงกำย
และแรงใจในกำรท ำงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำย 
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ดงันั้นบริษทัฯ จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัต่อพนกังำนบริษทั โดยผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งยติุธรรม 
บริหำรงำนโดยควำมไม่ล ำเอียง สนับสนุนในกำรสร้ำงศกัยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
พนกังำน รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีพนกังำนตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิกำรให้แก่พนกังำน
อยำ่งเหมำะสม และปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุจริตใจดว้ยกำรรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยำ่งมีเหตุผล 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

5.1. บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่เปิดเผยขอ้มูล
ของลูกคำ้ท่ีตนไดล่้วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่
เป็นกำรเปิดเผย ตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

5.2. บริษทัฯ เปิดให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสินคำ้และบริกำร รวมถึงเปิดเผยข่ำวสำร
ขอ้มูลของสินคำ้และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นต่อผูบ้ริโภค 

5.3. บริษทัฯ จะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่ำง ๆ  กบัลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบติัตำมขอ้ตกลงหรือเง่ือนไข
ไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบ เพ่ือหำทำงออกร่วมกนั 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสังคมปัจจุบนัเร่ิมตระหนกั
ถึงควำมส ำคญักบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงก ำหนดนโยบำยส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่ใหก้ำรด ำเนินกิจกำรเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด บริษทัฯมีควำม
มุ่งมัน่ท่ีจะควบคุมมลพิษทั้งทำงน ้ ำและทำงอำกำศ โดยกำรควบคุมปริมำณกำรปล่อยน ้ ำเสียออกจำกอำคำรและปริมำณไอเสีย
จำกท่อไอเสีย นอกจำกน้ีทำงบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีกำรคดัแยกขยะและส่งเสริมให้มีกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ เพ่ือลด
ปริมำณขยะ 

 
7. การร่วมพฒันาชุมชมหรือสังคม 

บริษทัฯ มีแนวทำงท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนกำรฟ้ืนฟสูงัคมและวฒันธรรม 

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองค์กร และในระดบัควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กรซ่ึงหมำยถึงกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ  ดว้ยวิธีใหม่ ๆ และยงัอำจหมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
เป้ำหมำยของนวตักรรมคือกำรเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท ำใหส่ิ้งต่ำง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมสูงสุด 

กำรเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรส่ือสำรและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย
รับทรำบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัเขำ้ถึงกลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 
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กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยของสังคม ดว้ย
บริษทัฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดักิจกรรมสำธำรณประโยชน์ข้ึน โดย
สนบัสนุนใหพ้นัธมิตรทำงธุรกิจ ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนลูกคำ้ไดมี้ส่วนร่วมในกำรตอบแทนคืนสู่สงัคมดว้ยกนั โดยกิจกรรม
ท่ีจดัข้ึน จะมุ่งเนน้กำรใชท้รัพยำกร ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีมี เพ่ือสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งกำรดูแล
รักษำส่ิงแวดลอ้มในชุมชนรอบขำ้ง ให้ควำมรู้ดำ้นสุขภำพ จดักิจกรรมเพ่ือให้บุคคลทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงกำรดูแลสุขภำพ อนั
จะท ำใหทุ้กภำคส่วนเติบโตไปดว้ยกนัไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื ตวัอยำ่งของกิจกรรมในปีท่ีผำ่นมำ มีดงัต่อไปน้ี 

กจิกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกนัตวัเองแก่ชุมชน 

1) โครงการ “กจิกรรมบรรยายให้ความรู้เร่ืองโรคออฟฟิศซินโดรม” 

ในปัจจุบนัมีประชำชนวยัท ำงำนมำกมำยท่ี
ประสบปัญหำกับโรคออฟฟิศซินโดรมซ่ึงเป็นโรค
ยอดฮิตของหนุ่มสำววยัท ำงำน โดยโรคออฟฟิศซิน
โดรมนอกจำกจะสร้ำงควำมไม่สบำยตวัให้กบัผูป่้วย
ยงัมีโอกำสท่ีเป็นต้นเหตุของโรคร้ำยแรงอ่ืน  ๆ  ใน
อนำคตไดด้ว้ย โรงพยำบำลธนบุรี 2 จึงไดจ้ดักิจกรรม
บรรยำยให้ควำมรู้เร่ืองโรคออฟฟิศซินโดรม ให้แก่
พนักงำนบริษัทไทยโทเร เท็กไทล์มิลลล์  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังำนไดรู้้จกัวิธีปฏิบติัตวัในกำรท ำงำนอยำ่งถูกตอ้งเพ่ือสุขภำพท่ีดีกบักำรท ำงำนในส ำนกังำน 
รวมถึงอบรมกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้และกำรกูฟ้ื้นคืนชีพ (CPR) ใหผู้ท่ี้เขำ้รับกำรฝึกทั้งภำคทฤษฎี และฝึกปฏิบติัจริง 
เพ่ือใหพ้นกังำนไดมี้ทกัษะพ้ืนฐำนในกำรช่วยชีวิตผูห้มดสติก่อนน ำส่งโรงพยำบำลไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

2) โครงการ “BE STRONG BE HEALTHY” 

กำรใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จบ็ต่ำง ๆ เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่ประชำชน นอกจำกสำมำรถลดควำม
เส่ียงในกำรเกิดโรค และสำมำรถลดอตัรำกำรเสียชีวิตได้
ดว้ย โรงพยำบำลธนบุรี 2 จึงไดจ้ดักิจกรรมโรดโชว ์“BE 
STRONG BE HEALTHY” แบ่งออกเ ป็น 3 ค ร้ัง  เ พ่ือ
บรรยำยและใหค้วำมรู้แก่ผูเ้ขำ้ร่วมงำน โดยคร้ังท่ี 1 จดัข้ึน

ในหัวขอ้ “ขอ้เข่ำเส่ือมกบัทำงเลือกของกำรรักษำ” 
โดยมี คุณอ๊อฟ ศุภณัฐ ศิลปิน AF2 ร่วมเป็นเกียรติ
บรรยำย เพ่ือใหค้วำมรู้แก่ผูสู้งอำยซ่ึุงประสบกบักำร
เป็นโรคขอ้เข่ำเส่ือม และวิธีกำรป้องกนัตนเองตั้งแต่
อำยุน้อยเพ่ือรักษำอวยัวะให้มีควำมแข็งแรงและ
สำมำรถใชง้ำนไดย้ำวนำนมำกข้ึน คร้ังท่ี 2 ในหวัขอ้ 
“เตรียมตัวอย่ำงไรไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุน” 
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บรรยำยโดยนำยแพทย ์ไชยยนัต ์ประชำศิลป์ชยั แพทยเ์ฉพำะทำงดำ้นศลัยกรรมกระดูกและขอ้ พร้อมดำรำรับเชิญคุณ
โบว์ เบญจศิริ วฒันำ เพ่ือให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจท่ี
ถูกตอ้งวำ่โรคกระดูกพรุนมีผลอยำ่งไรต่อกำรใชชี้วิตของ
ผู ้ป่วย ข้อควรระวังและวิธีกำรตรวจสอบหรือรักษำ
ส ำหรับผูป่้วย และ คร้ังท่ี 3 หวัขอ้ “โรคหวัใจ ใครเส่ียง" 
โดยนำยแพทย ์เพ่ิมศกัด์ิ ศรวณีย ์แพทยเ์ฉพำะทำงดำ้น
อำยุรศำสตร์โรคหวัใจโดยมี คุณลิฟท ์สุพจน์ ศิลปินและ
นกัแสดง เขำ้ร่วมกำรบรรยำยในคร้ังน้ี ซ่ึงโรคหัวใจถือ

เป็นโรคประเภท NCDs )กลุ่มโรคไม่ติดต่อ( โดยเป็นโรคท่ีเกิดจำกพฤติกรรมกำรใชชี้วิตของผูป่้วยและมีอตัรำของ
ประชำกรในประเทศไทยท่ีเป็นโรคหวัใจเป็นจ ำนวนมำก 
 
3) โครงการ “World Stroke Day 2018 หัวข้อ "ตบี แตก ตนั ตาย"  

โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี ให้ควำมส ำคญักับทุก
ชีวิตและภยัใกลต้วั โดยเฉพำะโรคหลอดเลือด โรคหลอด
เลือดสมอง หรือท่ีเรียกกนัวำ่ โรคอมัพฤกษ ์อมัพำต อนัซ่ึง
เป็นโรคท่ีสำมำรถเกิดข้ึนได้กับทุกคน จึงได้ร่วมจัด
กิจกรรม โครงกำร World Stroke Day เ พ่ือสร้ำงควำม
ตระหนกัและเพ่ิมควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งให้กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร
ของโรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีและประชำชนผูรั้กในกำร

ดูแลสุขภำพของตนเองและคนในครอบครัวทุกเพศทุกวยั
ไดเ้ห็นถึงอนัตรำยและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
หวัขอ้ “ตีบ แตก ตำย” เพ่ือเป็นกำรแนะน ำ ใหข้อ้มูล เรียนรู้
และท ำควำมเข้ำใจพร้อมรับมือในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
เพ่ือให้ผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถท ำกำรปฐมพยำบำล
เบ้ืองต้นได้อย่ำงถูกวิธี ไม่สร้ำงควำมเสียหำยอันเป็น
อนัตรำยถึงชีวิตให้กบัผูมี้ควำมเส่ียงและเพ่ือป้องกนั ดูแล 
รักษำ ผูท่ี้มีควำมเส่ียงตลอดจนผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องประชุมดุสิตำ โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จงัหวดั
สงขลำ 

โครงการ “ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” 

แพทยพ์ยำบำลแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และ
ผูจ้ดักำรศูนยคุ์ณภำพ Ar Yu International Hospital ประเทศ
เมียนมำ น ำคณะทีมปฏิบติักำรแพทยพ์ยำบำล ใหก้ำรฝึกอบรม
ควำมรู้เก่ียวกบัอุบติัเหตุและกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้แก่
พนกังำน บริษทั เมียนมำบีเวอเรจ จ ำกดัทั้งหมด 50 คน 
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4) โครงการอบรมวชิาการ แนวการรักษาคนไข้โรคหัวใจในปัจจุบัน  

ศูนยห์วัใจ ภทัร-ธนบุรี ตระหนกัถึงควำมส ำคญั
และอนัตรำยจำกโรคหวัใจขำดเลือด ซ่ึงเป็นโรคท่ี
อนัตรำยถึงชีวิต และพบไดบ่้อยในปัจจุบนั จึงไดร่้วมมือ 
กบั โรงพยำบำล พระนำรำยณ์มหำรำช จงัหวดั ลพบุรี จดั
อบรมวิชำกำร แนวทำงรักษำและปฏิบติัตวัของคนไข้
โรคหวัใจ แก่ บุคคลำกร กำรแพทย ์ ผุป่้วย และ บุคคล
ทัว่ไป เพ่ือใหส้ังคมได ้รับทรำบ แนวทำงป้องกนัตวั กำร
รักษำเบ้ืองตน้และตระหนกัถึงภยัอนัตรำยจำกโรคหวัใจ และ ทรำบควำมรู้เก่ียวกบักำรปฏิบติัตนและกำรรักษำ  

 
5) กจิกรรม “ให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงวยั”  

  

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ โดย โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ไดจ้ดักิจกรรม “ให้ควำมรู้ดำ้นสุขภำพ
และกำรดูแลตนเองแก่ผูสู้งวยั” กวำ่ 20 คร้ัง อำทิ “กิจกรรม Diet Food & Good Health” ใหค้วำมรู้เร่ืองกำรรับประทำน
อำหำรท่ีดีต่อสุขภำพผูสู้งวยัพร้อมบริกำรตรวจสุขภำพ “กิจกรรมแบ่งปันประสบกำรณ์ แนะน ำกิจกรรมยำมว่ำงเพ่ือ
พฒันำสุขภำพจิตใจของผูสู้งวยั” โดยมีนกัเขียนช่ือดงั คุณกีรตี ชนำ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ “กิจกรรม HYGIENIC 
ศิลปะบ ำบดั" เพ่ือพฒันำอำรมณ์ เพ่ิมพลงังำนบวก และปรับแนวคิดกำรใชชี้วิตให้มีควำมสุขมำกข้ึน “กิจกรรม แมะ
เพ่ือพลงัชีวิต” เรียนรู้เก่ียวกบัธำตุเจำ้เรือน ดิน น ้ ำ ลม ไฟ ซ่ึงมีผลต่อ ลกัษณะนิสัย สุขภำพ และอำหำรท่ีเหมำะสม 
ประกอบกบักำรแมะ หรือ จบัชีพจรเพ่ือบอกโรคต่ำง ๆ “กิจกรรม ขำ้วแช่ อำหำรแห่งกำรต่ืนรู้" เกร็ดควำมรู้เก่ียวกบั
ศำสตร์แห่งข่ำวแช่แลว้ ยงัไดเ้รียนรู้กำรแกะสลกัผกัเคร่ืองเคียง ซ่ึงเป็นกำรฝึกสมองในกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ )sense of 
thought) และฝึกกำรใชป้ระสำทสัมผสัระหว่ำงสำยตำ )sense of vision) และมือ )sense of touch) ในกำรแกะสลกั เพ่ือ
ป้องกนัอลัไซเมอร์ “กิจกรรม หมอในบำ้น” ผ่ำนกำรเรียนรู้ 12 สัมผสั )12 senses) เมนูอำหำรตำ้นโรค และกำรนวด
แบบง่ำย ๆ “กิจกรรม ฝึกหำยใจ คลำยควำมเศร้ำ” กำรฝึกหำยใจท่ีถูกตอ้งจะท ำให้สุขภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจดีข้ึน 
“กิจกรรม สมำธิบ ำบดั” กำรฝึกหำยใจให้ถูกวิธี เป็นเสมือนยำอำยุวฒันะ มีประโยชน์ในหลำย  ๆ ดำ้น “กิจกรรม กำร
แพทย.์.. พยำกรณ์โรค”  ล่วงหนำ้ว่ำมีควำมเส่ียงจะเกิดโรคอะไรบำ้ง เพ่ือท่ีจะวำงแผนกำรดูแลสุขภำพตวัเองไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้ง “กิจกรรมยืดเสน้เพ่ือสุขภำพ Stretch & Strength” ยืดเสน้ ใหร้ะบบอวยัวะต่ำงๆท ำงำนสมัพนัธ์กนัดี เพ่ือใหเ้กิด
ควำมแข็งแรงและสุขภำพดีอย่ำงย ัง่ยืน บรรยำยกำรดูแลสุขภำพ ท่ีงำน “กินดีอยู่ดี by ชีวจิต” และ งำน งำนสัมมนำ 
“กระดูกพรุน ผูสู้งวยั อยูอ่ยำ่งไร? ไม่ใหทุ้กข”์  
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6) เป็นศูนย์เรียนรู้ “การให้การบริบาลผู้สูงวัยทางการแพทย์และการออกแบบที่พกัอาศัย” 

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ โดย 
โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำนต้ี์ ไดจ้ดัให้
เป็นท่ีศึกษำดูงำนเก่ียวกับกำรให้กำร
บริบำลผูสู้งวยัทำงกำรแพทยแ์ละท่ีพกั
อำศยั ซ่ึงโครงจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำนต้ี์ เป็น
โครงกำรตน้แบบ เมืองแนวใหม่เพ่ือวยั
เกษียณ แห่งแรกของเมืองไทย โดยมีผูม้ำ
ศึกษำดูงำน อำทิ คณะนักศึกษำ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร  นักเรียนหลกัสูตรผูสู้งอำยุม.
ธรรมศำสต ร์  คณะนัก ศึกษำ  คณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี กิจกรรมสำธิตกำรปรุงเคร่ืองด่ืมและอำหำรเพ่ือ
สุขภำพ ในงำน ผูห้ญิงยกก ำลงัแจ๋ว Presented by Fuzetea ผูเ้ขำ้อบรมหลกัสูตรกำรบริหำรระดบัสูงเชิงบูรณำกำรทำง
กำรแพทย์ )บสพ 2) วิทยำลัยทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะนักศึกษำ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสต ร์  คณะนัก ศึกษำ  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญ ชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
การเข้าร่วมปฏิบัตภิารกจิการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกบัภาครัฐและเอกชน 

1) โครงการ “กจิกรรมบริจาคโลหิตคร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561” 

บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำร
ใหแ้ละกำรช่วยเหลือผูอ่ื้นในทุก ๆ ดำ้น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งด้ำนกำรช่วยเหลือและดูแลรักษำสุขภำพ
และชีวิตของเพ่ือนมนุษย ์โรงพยำบำลธนบุรี 2 ได้
ร่วมกนัจดักิจกรรมกำรบริจำคโลหิต โดยกิจกรรม
ในคร้ังน้ีได้ร่วมกับศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย ซ่ึงจดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2561 
วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือน ำโลหิตท่ีไดรั้บบริจำคไป
สมทบใหก้บัสภำกำชำดไทยเพ่ือน ำไปช่วยเหลือชีวิตผูอ่ื้นในยำมฉุกเฉินและช่วยเหลือผูป่้วยในกำรรักษำพยำบำลโดยมี
ทีมแพทย ์พยำบำล เจำ้หนำ้ท่ี และประชำชนใหค้วำมสนใจเขำ้ร่วมบริจำคโลหิตเป็นจ ำนวนมำก 

2) โครงการ “บริจาคโลหิตมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตเิมยีนมา” 

Ar Yu International Hospital กรุงยำ่งกุง้ ประเทศเมียนมำ ไดจ้ดักิจกรรมรณรงคเ์ชิญชวนพนกังำนร่วมใจบริจำคโลหิต
มอบใหศู้นยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติเมียนมำ เพ่ือใชใ้นกำรส ำรองโลหิตแก่ผูป่้วยทัว่ไป โดยมีแพทย ์ผูบ้ริหำร พนกังำน
ประจ ำรวมทั้งส้ินรวมกวำ่  60 ท่ำนร่วมบริจำค 
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3) ความร่วมมือกบัภาครัฐในการขยายศูนย์หัวใจสู่โรงพยาบาลในจังหวดัห่างไกล   

บริษทัฯ ได้ริเร่ิมกำรรับบริหำรศูนย์หัวใจให้กับโรงพยำบำล
ทั้ งหมด 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชน 2 แห่ง 
ไดแ้ก่ โรงพยำบำลภทัร-ธนบุรี และโรงพยำบำลธนบุรี 2 และรับ
บริหำรให้กบัโรงพยำบำลภำครัฐ 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยำบำลบำง
พลี สมุทรปรำกำร และโรงพยำบำลพัทลุง เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
โอกำสในกำรเขำ้ถึงกำรรักษำอย่ำงเร่งด่วน โดยใชสิ้ทธิกำรรักษำ
ตำมมำตรกำรรัฐ เพ่ือลดจ ำนวนผูเ้สียชีวิตจำกโรคเส้นเลือดหวัใจ  

4) การร่วม “กจิกรรม Bike อุ่นรัก ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน า้แห่งรัตนโกสินทร์” 

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมพร้อมกนัทัว่ประเทศ โรงพยำบำลธนบุรี 2 ไดเ้ขำ้ร่วมสนบัสนุน
บริกำรดำ้นกำรแพทย ์โดยมีกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ และให้ค ำปรึกษำทำงดำ้นสุขภำพ พร้อมบริกำรรถพยำบำล
ฉุกเฉิน ใหก้บัผูท่ี้เขำ้ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ภำยในงำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว สำยน ้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ    
ท่ำรำชวรดิษฐ ์ 

ในส่วนของ บจก. ศูนยห์วัใจโรงพยำบำลธนบุรี ประจ ำ
โรงพยำบำลพัทลุง มีส่วนร่วมส ำคัญในกำรให้กำรรักษำ
ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมชำวพทัลุง ท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 
ซ่ึงเ กิดอำกำรเส้นเลือดหัวใจตีบ ขำดเลือดไปเ ล้ียงหัวใจ
เฉียบพลนั ศูนยห์วัใจโรงพยำบำลพทัลุงไดท้ ำบอลลูนใส่ขดลวด
ถ่ำงขยำยหลอดเลือดช่วยชีวิตไวไ้ดท้นัเวลำโดยผูป่้วยไม่ตอ้งเสีย
ค่ำใชจ่้ำย 

 

5) โครงการ “กจิกรรมคลนิิกชุมชนหน้าเล” 

 

 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ THG ประจ ำโรงพยำบำลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัภูเก็ต  ได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือท ำ
กิจกรรม “คลินิกชุมชนหนำ้เล” ซ่ึงเป็นกำรออกหน่วยใหบ้ริกำรคดักรอง  ตรวจรักษำโรคและใหค้ ำแนะน ำในกำรดูแล
ตนเอง ให้แก่ผูป่้วยในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4  บำ้นแหลมตุ๊กแก ต ำบลรัษฎำ  อ  ำเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต โดยส่วนใหญ่ป่วยเป็น
โรคร่วมเบำหวำน ควำมดนัโลหิต และไขมนั โดยด ำเนินกำรกิจกรรมอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมใหป้ระชำกรในชุมชนมี
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สุขภำพท่ีดี  สำมำรถสร้ำงเสริม  ป้องกนั  กำรรักษำ  ฟ้ืนฟู และควบคุมโรคได ้ รวมถึงสำมำรถดูแลตนเองและมี
คุณภำพชีวิตไดต่้อไป 

6) การร่วมกจิกรรม วิง่มาราธอน  ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางพล ี

บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี - บำงพลี ได ้เขำ้ร่วมกิจกรรม ว่ิงมำรำธอน โรงพยำบำลบำงพลี  ประจ ำปี 
2561 โดยได ้สนบัสนุน ทีมแพทย ์และ พยำบำล ในกำรดูแลสุขภำพ นกัว่ิงผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม รวมทั้ง ส่งตวัแทนเขำ้
ร่วมว่ิงมำรำธอน เพ่ือ ส่งเสริม กำรอออกก ำลงักำย และ กำรมีสุขภำพท่ีดี ของ บุคลำกรในหน่วยงำน รวมทั้งไดบ้ริจำค
เงินเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม เพ่ือซ้ือเคร่ืองมือแพทยท่ี์ขำดแคลน  

7) โครงการ ออกหน่วยเยีย่มโรงพยาบาลชุมชน ในจงัหวดัพทัลุง เพ่ือเพิม่ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยหัวใจ  

บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี - พทัลุง 
ออกหน่วยเยี่ยมโรงพยำบำลชุมชน ในจังหวดัพทัลุง 
เพ่ือใหค้วำมรู้และแนะน ำแนวทำงกำรดูแลรักษำผูป่้วย
โรคหัวใจ รวมทั้ งลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังปัญหำในกำร
ปฏิบติังำนของแพทยใ์นระดบัโรงพยำบำลอ ำเภอ เพ่ือ
น ำ ปั ญห ำ ม ำ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บบ ดู แ ล ผู ้ ป่ ว ย ใ ห้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนและช่วยใหผู้ป่้วยในอ ำเภอไดเ้ขำ้ถึง
กำรรักษำเฉพำะทำงท่ีทันสมัย โดยมีโครงกำรออก

หน่วยชุมชน เดือนละหน่ึงอ ำเภอ 

8) ร่วมบริจาคสนับสนุนจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย์โรงพยาบาลรัฐ 

โรงพยำบำลธนบุรีรับทรำบถึงปัญหำกำรขำดแคลน
เคร่ืองมือแพทยใ์นโรงพยำบำลรัฐ เน่ืองจำกควำมหนำแน่นของ
ผูเ้ขำ้รับกำรรับษำจึงไดม้อบเงิน จ ำนวน 5,000  บำท เพ่ือจดัซ้ือ
เคร่ืองทำงกำรแพทย์ ให้กับโรงพยำบำลสมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
กรมแพทยท์หำรเรือ  

 
9) ร่วมงาน “พิธีบ าเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด

พระราม 9 กาญจนาภิเษก” 

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ไดเ้ขำ้ร่วมงำนพิธีบ ำเพ็ญกุศลฉลองอำยุวฒันมงคล 80 ปี พระธรรมบณัฑิต

กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจำ้อำวำสวดัพระรำม 9 กำญจนำภิเษก ในวนัท่ี 12 และ 13 มีนำคม 2561 โดยใหบ้ริกำรตรวจ

สุขภำพเบ้ืองตน้ อำทิ ตรวจวดัควำมดนัโลหิต ตรวจวดัระดบัน ้ ำตำลจำกปลำยน้ิวมือ ตรวจสมรรถภำพร่ำงกำย ให้

ค ำปรึกษำดำ้นโภชนำกำร และให้ค ำปรึกษำดำ้นสภำวะจิตใจ ให้กบัพระสงฆ ์จ ำนวน 81 รูป และบุคคลทัว่ไปท่ีมำ

ภำยในงำนดงักล่ำว 
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10) โครงการ อบรม วชิาการ พฒันาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ  

ศูนยห์ัวใจ พทัลุง ธนบุรี ร่วมกบัโรงพยำบำลพทัลุง และเครือข่ำยสำธำรณสุขประกนัสุขภำพเขต 12 ร่วม
เสวนำอบรมวิชำกำรกำรพฒันำระบบส่งตวัผุป่้วยโรคหวัใจขำดเลือด เพ่ือใหผู้ป่้วยไดเ้ขำ้ถึงกำรรักษำอยำ่งรวดเร็วและ 
ปลอดภยั โดยไดมี้กำรพฒันำเครือข่ำยกำรส่งต่อผูป่้วย ภำยในอ ำเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงท ำให ้ผูป่้วยโรคหวัใจ มีกำร
เขำ้ถึงกำรรักษำและ ไดรั้บกำรส่งต่อ เพ่ือรับกำรรักษำอยำ่งรวดเร็ว  

11) กจิกรรม “ตรวจสุขภาพฟรีเบ้ืองต้นส าหรับผู้สูงวยัและครอบครัว” 

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ โดย โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำนต้ี์ ใหบ้ริกำรตรวจสุขภำพฟรีเบ้ืองตน้ส ำหรับ
ผูสู้งวยัและครอบครัว โดยร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ งำน “PIM & The Power of Education Network”  สถำบนักำร
จดักำรปัญญำภิวฒัน์  พิธีมอบรำงวลั “เพชรกนก” และ “กนกนำครำช” “กำรประชุมสัญจรศำลแรงงำนกลำง”  งำน 
“Money Expo 2018”  งำน “เปิดศูนย ์UDC”  งำน “กำรอบรมเชิงปฏิบติักำรคณะกรรมกำรบริหำร” ของสโมสรไล
ออนส์ สมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ “กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข ประจ ำปี 2561” “Thailand 
Social Expo 2018” กิจกรรม " เมืองไทย Smile คอนเสิร์ต Smile is all around" งำนสัมมนำ “ผลส ำรวจตลำด
อสังหำริมทรัพยผ์ูสู้งวยัในประเทศไทย” กิจกรรม “สุขใจวยัใกลก้ษียณ” บจก. วิริยะประกนัภยั งำน “MCOT safety 
Day 2018” งำน “Money Talk @ SET” งำน “มหกรรมวิทยำศำสตร์ทำงจิต ปีท่ี 23 คร้ังท่ี 27” เป็นตน้ 

กจิกรรมเพ่ือการพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

1) โครงการ “กจิกรรมมอบชุดหนังสือเสริมความรู้” 

โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรศึกษำต่อเด็ก
และเยำวชนให้ได้รับกำรศึกษำท่ีได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ เพ่ือช่วย
พฒันำให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและเป็นก ำลงัหลักในกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไป โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี ร่วมมอบชุดหนงัสือเสริมควำมรู้ 
เพ่ือเสริมสร้ำงจินตนำกำรและควำมรู้ท่ีไม่มีวนัรู้จบให้กับน้อง ๆ ณ 
โรงเรียนสุวรรณวงศ ์จงัหวดัสงขลำ 
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2) โครงการ “ธนบุรีรวมใจพฒันาวดัระฆงั”  

สุขลกัษณะและอนำมยัท่ีดีของประชำชนเป็นส่ิงท่ีทำง 
บริษทัฯ ค ำนึงถึงเป็นอนัดบัแรก โดยกำรมีสุขลกัษณะ
และสุขอนำมยัท่ีดีย่อมส่งผลต่อกำรมีสุขภำพร่ำงกำยท่ี
แข็งแรง โรงพยำบำลธนบุรีไดมี้กำรจดัตั้งโครงกำรท ำ
ควำมสะอำดและขุดลอกคูคลองเพ่ือสนับสนุนกำร
ปรับปรุงทศันียภำพและระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนใหก้บั
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยโรงพยำบำลธนบุรีได้
ร่วมกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียง อนัไดแ้ก่ ส ำนกังำนเขต

บำงกอกนอ้ย วดัระฆงัโฆษิตำรำม และ จิตอำสำท่ีสนใจเขำ้ร่วมเพ่ือท ำควำมสะอำดและเก็บกวำดขยะ พร้อมทั้งมีกำร
ขุดลอกคลองในบริเวณพ้ืนท่ีเขตบำงกอกนอ้ยเพ่ือเพ่ิมควำมสะอำดและประสิทธิภำพในกำรระบำยน ้ำของชุมชนใหดี้
ยิ่งข้ึน 

3) กจิกรรม”ท าด ีด้วยหัวใจ” คร้ังที่ ๒ 

กิจกรรม ”ท ำ ดี  ด้วยหัวใจ ”ค ร้ัง ท่ี ๒ 
โรงพยำบำลธนบุรีร่วมกับส ำนักงำนเขตบำงกอก
น้อย และส ำนักกำรระบำยน ้ ำ เพ่ือพฒันำคูคลอง 
และแกไ้ขปัญหำคุณภำพน ้ำใหดี้ข้ึนและสำมำรถใช้
ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมต่ำงๆ  โดยค ำนึงภำพรวมทั้ง
ระบบของลุ่มน ้ ำ คูคลองต่ำงๆ ระบบกำรบริหำร
จดักำรน ้ ำจำกชุมชน สถำนประกอบกำร ท่ีอยู่อำศยั 
ท่ีจะเช่ือมโยงไปยงัแหล่งน ้ ำท่ีส ำคญัในพ้ืนท่ี โดย
เชิญชวนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนในพ้ืนท่ีร่วมท ำควำมสะอำด ณ คลองบ้ำนขม้ิน  คลองวดั
ช่ำงเหลก็   คลองน ้ำดอกไม ้ คลองวดัดุสิตำรำม และคลองกระทอ้นแถว  

 
4) กิจกรรมวนัอนุรักษ์แม่น า้ คู คลองแห่งชาติ 

โรงพยำบำลธนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมวนัอนุรักษ์
แม่น ้ ำ คูคลองแห่งชำติ (คลองบำงกอกน้อย )ในวนัท่ี 1 

กันยำยน 2561 เพ่ือประชำสัมพนัธ์รณรงค์ สร้ำงควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มให้กบัประชำชน 
และโรงพยำบำลได้มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยำบำล 
ศิริรำช เป็นจ ำนวนเงิน 10,000 บำทโดยโรงพยำบำลธนบุรี
ได้ร่วมออกหน่วยให้บริกำรตรวจสุขภำพประชำชนท่ีมำ
ร่วมงำน 
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5) โครงการ “จติอาสา 4.0 ท าความดด้ีวยหัวใจ” และ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน ราษฎร์ยนิด ีเพ่ือปวงประชา” 

กำรใหค้วำมรู้แก่ประชำชนทัว่ไปเก่ียวกบักำรดูแลสุขภำพเบ้ืองตน้พร้อมทั้ง
กำรช่วยเหลือผูอ่ื้นในเวลำฉุกเฉินนั้นยงัมีกำรรับรู้ในอตัรำท่ีค่อนข้ำงต ่ ำ 
บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงควำมส ำคญัในขอ้น้ี จึงไดจ้ดักิจกรรมใหค้วำมรู้ในเขต
จงัหวดัอ่ืน ๆ น ำโดยโรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีซ่ึงไดร่้วมจดักิจกรรมเพ่ือให้
ควำมรู้ อบรมกำร
ฟ้ื น คื น ชี พ แ ล ะ

กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งใหบ้ริกำรตรวจสุขภำพ
เบ้ืองต้น และปรับปรุง ซ่อมแซม พฒันำ อีกทั้ งมอบตู้ยำ
พร้อมเวชภณัฑ ์ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ทอม และ
บ ำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะโดยรอบสถำนีรถไฟ ณ สถำนี
ต ำรวจรถไฟ หำดใหญ่ จงัหวดังขลำ 
 
รางวลัและเกยีรตบิัตรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
1. โรงพยำบำลธนบุรี โรงพยำบำลธนบุรี 2 โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี และโรงพยำบำลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับ

ประกำศนียบตัร รับรองคุณภำพ สถำนพยำบำลท่ีไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ จำก
สถำบนัรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล )องคก์ำรมหำชน( 

2. โรงพยำบำลธนบุรี 2 ไดรั้บโล่ประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนใหบ้ริกำรสำธำรณประโยชน์ดำ้นกำรแพทย ์โครงกำร
อบรมเพ่ิมควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มและดำ้นสุขภำพกำย สุขภำพจิต ท่ีเหมำะสมกบัผูสู้งอำยุ 
จำกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันนทบุรี  

3. โรงพยำบำลธนบุรี 2 ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพดำ้นกำรจดัตั้งหออภิบำลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง )Stroke unit) 
จำกกรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข 

4. โครงกำร จิณณ์ เวลบีอิ ้ง  เคำน ์ต้ี  ได้รับรำงวัล Environments For Aging Design Showcase 2018 จำก EFA 
Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกำในฐำนะ 1 ใน 7 โครงกำรและเป็นโครงกำรเดียวจำกเอเชีย ท่ีถูกคดัเลือก จำก 
36 โครงกำรที่เขำ้เกณฑจ์ำกทัว่โลก ในฐำนะโครงกำรที่พกัอำศยัส ำหรับผูสู้งอำยุ ที่มีควำมโดดเด่น และ
ศกัยภำพในกำรตอบโจทยก์ำรใชชี้วิตของผูสู้งอำยุ ทั้งในดำ้นแนวคิดกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภยัของผู ้
อยู่อำศยั ดำ้นควำมสวยงำม และดำ้นนวตักรรมอย่ำงลงตวั 

5. โครงกำร จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคำน์ต้ี ไดรั้บรำงวลัยอดเยี่ยม Best Senior Living Development หรือ โครงกำรท่ีพกั
ส ำหรับผูสู้งอำยุยอดเยี่ยม และได้รับรำงวลัดีเด่น (Highly commended) สำขำ Universal Design Development 
หรือ โครงกำรท่ีออกแบบไดโ้ดดเด่นและมีศักยภำพในกำรตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของผูสู้งอำยุและค ำนึงถึง
ประโยชนก์ำรใชส้อยอยำ่งลงตวั จำกงำน Property Guru Thailand Property Awards  

6. ศูนยห์ัวใจ พทัลุง ธนบุรี ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ จำก ส ำนกังำนประกนัสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข 
เพ่ือเป็นหน่วยบริกำร รักษำ ฉีดสี สวนรักษำเสน้เลือดหวัใจ และ กำรผำ่ตดัหวัใจ  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 การควบคุมภายใน 
  
 บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั )มหำชน( ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษทัฯ บรรลุวตัถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในทั้ง 3 
ดำ้น อนัไดแ้ก่ ดำ้นกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ควำมถูกตอ้งครบถว้นของรำยงำน และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินของบริษทัฯ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 24 มกรำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษทัได้ประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดยไดพ้ิจำรณำจำกผลกำรสอบทำนกำรประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจดัท ำ
ตำมแบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย  ์(ก.ล.ต.) และรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษทัฯ จดัให้มีบุคคลำกรอย่ำงเหมำะสมท่ีจะด ำเนินงำนตำมระบบดงักล่ำวไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพสำมำรถท ำให้กิจกำรของบริษทัฯ เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี )Good Corporate Governance( นอกจำกน้ี
บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ระบบกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำน เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่จะสำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจำกกำร
ท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรมีระบบกำรควบคุมดูแลท่ีเพียงพอในเร่ืองกำรท ำธุรกรรม
กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

 บริษทัฯ มีกำรควบคุมภำยในครอบคลุมองค์ประกอบหลกัทั้ง 5 ของกำรควบคุมภำยใน ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม
(Control Environment) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร (Information & Communication) และกำรติดตำม (Monitoring Activities) กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัฯ สำมำรถสรุปตำมองคป์ระกอบกำรควบคุมภำยในได ้ดงัน้ี 

1)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ และผูบ้ริหำรก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อยู่บนหลกัของควำมซ่ือตรงและกำรรักษำ
จรรยำบรรณ และส่งเสริมใหบุ้คลำกรมุ่งเนน้ควำมซ่ือสตัย ์จริยธรรม ตระหนกัถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ทั้งยงัให้
ควำมส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมท่ีดี และเหมำะสม  

ผูบ้ริหำรและบุคลำกรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อกำรควบคุมภำยใน ผูบ้ริหำรใหค้วำมส ำคญักบักำรมีศีลธรรม จรรยำบรรณและ
ควำมซ่ือสัตย ์และมีกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี ถำ้พบว่ำบุคลำกรประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมำะสม กำรยอมรับควำมรู้
ควำมสำมำรถของผูป้ฏิบติังำน กำรรับทรำบขอ้มูลและกำรวินิจฉัยส่ิงท่ีตรวจพบหรือส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ ปรัชญำและรูปแบบกำร
ท ำงำนของผูบ้ริหำรเหมำะสมต่อกำรพฒันำกำรควบคุมภำยในและด ำรงไวซ่ึ้งกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล โครงสร้ำงองคก์ร กำร
มอบอ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและจ ำนวนผูป้ฏิบติังำนเหมำะสมกบังำนท่ีปฏิบติั นโยบำยและกำรปฏิบติัดำ้นบุคลำกรเหมำะสมใน
กำรจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังำน เช่น 

1.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้ำงขององคก์รและสำยงำนบงัคบับญัชำท่ีชดัเจนและเหมำะสม มีกำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผิดชอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พนกังำนทุกคนทรำบถึงบทบำท อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง
ตระหนกัถึงหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของตน  
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1.2 บริษทัฯ ได้วิเครำะห์พ้ืนฐำนควำมรู้ทำงกำรศึกษำ ทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติังำน และประเมินควำมรู้ควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบติังำน เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
และตำมค ำบรรยำยลกัษณะงำน )Job Description)  

1.3 บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยและวิธีบริหำรทรัพยำกรบุคคลไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น กำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม 
กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้  

2)  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee: 

RMC) เพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำหนดและทบทวนนโยบำย วตัถุประสงค ์กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง และติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบติัตำม
กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งให้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรและควำมเส่ียงกำรลงทุน
โครงกำร บริษทัฯ จดัให้มีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีส ำคญัของบริษทั ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง เพ่ือก ำกบัดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจองคก์ร 

2.1 บริษทัฯ ก ำหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รท่ีชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและระดบักิจกรรมสอดคลอ้งกนัใน
กำรท่ีจะท ำงำนให้ส ำเร็จดว้ยงบประมำณและทรัพยำกรบุคคลท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงเหมำะสม ฝ่ำยบริหำรมีกำรระบุ
ควำมเส่ียงทั้งจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร บริษทัฯ มีกำร
วเิครำะห์ควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม  

2.2 บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล
และก ำหนดกรอบควำมเส่ียงเพ่ือกำรบริหำรจดักำรในภำพรวมองค์กร โดยมีคณะกรรมกำรจดักำรคณะต่ำง ๆ 
บริหำรควำมเส่ียงงำนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบตำมกรอบแนวทำงท่ีก ำหนด ทั้งน้ี ครอบคลุมควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
กำรประกอบธุรกิจ กำรปฏิบติักำร กำรบริหำรและกำรจดักำร ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม และ
ควำมเส่ียงส ำคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

2.3 บริษทัฯ มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์รตอ้งกำรบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบั
กิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคญัขององคก์ร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผน
ยทุธศำสตร์ขององคก์ร ผูบ้ริหำรมีกำรระบุควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมท่ีส ำคญั  

3) กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษทัฯ มีนโยบำยและวิธีปฏิบติังำนท่ีท ำให้มัน่ใจว่ำ เม่ือน ำไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลส ำเร็จตำมท่ีฝ่ำยบริหำรก ำหนดไว ้

กิจกรรมเพ่ือกำรควบคุมจะช้ีให้ผูป้ฏิบติังำนเห็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำนเพ่ือให้เกิดควำมระมดัระวงัและสำมำรถ
ปฏิบติังำนใหส้ ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์เช่นกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบริหำร บริษทัฯ ก ำหนดพนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรและส่ือควำมให้บุคลำกรทุกคนเขำ้ใจ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงค์ พร้อมทั้งมีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน กำรจดัสรรทรัพยำกร งบประมำณ และอตัรำก ำลงั นอกจำกน้ีไดมี้กำรก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนและมีกำรติดตำมผล 
เพ่ือใหบุ้คลำกรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั และมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

บริษทัฯ จดัใหมี้กิจกรรมกำรควบคุมในกระบวนกำรส ำคญัของบริษทัฯ และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือช่วยบรรเทำ
ควำมเส่ียงอนัอำจส่งผลใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯโดยมีกำรด ำเนินกำร เช่น  

3.1 บริษทัฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรจัดกำรกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นตน้ เพื่อให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของบริษทัฯ เป็นไปอยำ่งเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมมัน่คง ปลอดภยัสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
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3.2 บริษัทฯ ก ำหนดระเบียบ ข้อก ำหนด นโยบำย และคู่มือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้อ้ำงอิงกำรปฏิบัติ โดย
ค ำนึงถึงหลกักำรควบคุมภำยในท่ีดี เช่น นโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 

ในภำพรวมบริษทัฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยก ำหนดให้มีนโยบำยและระเบียบปฏิบติั
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ระบุกำรด ำเนินงำนในส่วนท่ีมีควำมเส่ียงส ำคญัและก ำหนดกลไกในกำรควบคุมเพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผิดพลำด 
มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีมิใช่ทำงกำรเงินโดยฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรก ำหนดใหใ้ชด้ชันีวดัผลกำรด ำเนินงำนกบัพนกังำน 

4) ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพสำรสนเทศและกำรส่ือสำร จัดให้มีช่องทำงกำรเขำ้ถึงสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต่อกำร

ปฏิบติังำน และช่องทำงกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกเพ่ือสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล ดงัน้ี 
4.1 บริษทัฯ จัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ท่ีตอ้งรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั บนพ้ืนฐำนของกำรจัดเตรียมและ

วิเครำะห์ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นทั้งท่ีเป็นขอ้มูลและสำรสนเทศจำกภำยในและภำยนอก โดยแสดงถึงกำรเปล่ียนแปลง 
แนวโนม้และผลกำรด ำเนินงำน กำรน ำเสนอ เช่น กำรรำยงำนงบกำรเงิน และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในดำ้น
ต่ำง ๆ ใหค้ณะผูบ้ริหำรไดรั้บทรำบ เป็นตน้ 

4.2  บริษทัฯ มีกระบวนกำรส่ือสำรขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอกหลำยช่องทำง เช่น กำรส่ือสำรโดยผ่ำนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ รวมถึงมีหน่วยงำนท่ีเป็นช่องทำงกลำงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัฯ ไดแ้ก่ หน่วยงำน
นกัลงทุน 

5) การตดิตามประเมนิผล (Monitoring Activities) 
บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีควำม

เพียงพอและมีประสิทธิภำพ ดงัน้ี 
5.1  ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีสอบทำนและ

ประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำง ๆ หรือกระบวนกำรด ำเนินงำนบริษทัฯ ซ่ึงจะมีกำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส นอกจำกน้ี ยงัมีกำรพฒันำและ
ส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภำยในเขำ้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือพฒันำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถในวิชำชีพกำร
ตรวจสอบภำยในอยำ่งต่อเน่ือง 

5.2  มีกำรรำยงำนในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อคณะกรรมกำรบริษทัหรือ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นตน้ โดย
ฝ่ำยบริหำรจะรำยงำนควำมคืบหนำ้และแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

 จำกกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ  ในปี 2561 ตำมองค์ประกอบหลกัทั้ง 5 ของกำรควบคุมภำยใน มีควำม
เหมำะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไม่พบขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญั
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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การบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  (Risk 
Management Committee: RMC) ท ำหน้ำท่ีก ำหนดและทบทวนนโยบำย วตัถุประสงค์ กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง  และติดตำม 
ประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รและ
ควำมเส่ียงกำรลงทุนโครงกำร บริษทัฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีส ำคญั ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือก ำกบัดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจองคก์ร รวมทั้งออกประกำศนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือใหบุ้คลำกรทุกระดบัมีควำมเขำ้ใจถึงกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียงและถือปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัท่ีช่วยให้ทุกส่วนขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์/เป้ำหมำย และควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน อนัจะน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเติบโตขององคก์รอยำ่งย ัง่ยืน อีกทั้งสำมำรถประยกุตใ์ชก้บักำรปฏิบติังำนไดต้ั้งแต่
โครงกำรใหญ่ไปจนถึงโครงกำรขนำดเล็ก ซ่ึงตระหนักถึงควำมผิดพลำดและเตรียมแผนรองรับก่อนท่ีจะเกิดข้ึนย่อมดีกว่ำกำร
แกปั้ญหำท่ีปลำยเหตุ ท่ีอำจท ำใหเ้สียค่ำใชจ่้ำยและสูญเสียทรัพยำกรโดยไม่จ ำเป็น 
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รายการระหว่างกนั 

1.  ลกัษณะรายการ 

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

1.1 รายการธุรกจิปกตหิรือสนบัสนุนธุรกจิปกตทิีม่เีง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป  

ช่ือผู้เกีย่วข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท ารายการ 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

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

บ ริษัท  ทัน ตส ยำม 
จ ำกดั 
 
 
 
 
 
บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 
 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป
เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

▪ รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์
ทัว่ไป 

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 
 
2.  รำยไดเ้งินปันผล 

▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 
 

19,402 
 

6,550 
 
 

 
6,474,725 

บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ไดจ้  ำหน่ำยเวชภณัฑท์ำงทนัตกรรม โดยกำร
ก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลักษณะเง่ือนไข 
กำรให้เครดิตเทอมทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เป็นไปภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกบักำรตกลงซ้ือ
ขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 
บริษทัฯได้รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนใน
หุ้นสำมญัของ บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ  ำกดั
)มหำชน( ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
 
 

2. บริษทั  อุบลรักษ ์จ  ำกดั  
ความสัมพนัธ์ 
เป็นบริษทัร่วม และมีนำย
เฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส 
และนำยแพทยธ์นำธิป    
ศุภประดิษฐ์ เป็น
กรรมกำรร่วมกนักบั
บริษทัฯ  

บ ริษัท  ทัน ตส ยำม 
จ ำกดั 
 
 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป
เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

▪ รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์
ทัว่ไป 

 
 

481,084 
 

บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ไดจ้  ำหน่ำยเวชภณัฑท์ำงทนัตกรรม โดยกำร
ก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลักษณะเง่ือนไข 
กำรให้เครดิตเทอมทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เป็นไปภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกบักำรตกลงซ้ือ
ขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บ ริ ษั ท  โ ม ดู ล ล่ ำ
ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์
ตีส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 

2. รำยได้จำกค่ำบ ำรุงรักษำระบบ
สำรสนเทศโรงพยำบำล  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 
 
 
 

3.  รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 

 
 

625,500 
 

150,075 
 

 
 

 
 

11,543,814 
 

 
 

บริษัท โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดใ้ห้บริกำรพฒันำ
ระบบระบบบริหำรงำนโรงพยำบำล รวมถึง
กำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบบริหำร
โรงพยำบำล ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุตำม
สัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
ภำยใต้ เง่ือน ไขกับ ท่ี บ ริษัท ย่อยท ำกับ
คู่สญัญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 
 
บริษทัฯได้รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนใน
หุ้นสำมญัของ บริษทั อุบลรักษ ์จ  ำกดั ตำมท่ี
ประกำศจ่ำย 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ความสัมพนัธ์ บริษทัผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
3. บริษทั โรงพยำบำล ภทัร 

จ  ำกดั 
ความสัมพนัธ์ 
มีนำยเฉลิมกุล อภิบุณโยภำส 
เป็นกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษทัฯ 

 
 

บ ริษั ท  ศู น ย์หั ว ใ จ 
โรงพยำบำลธนบุ รี 
จ  ำกดั 

1. รำยได้จำกกำรให้บ ริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 
 
 
 
 
2. ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใน ก ำร ซ้ื อ ย ำแ ล ะ
เวชภณัฑท์ัว่ไป 

▪ ตน้ทุนกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไป 

▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 

 

 
 

16,656,652 
 

28,455,640 
 
 
 
 

 
 
 

284,331 
 

9,345 
 

 

บริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ  ำกดั 
ไดท้  ำสัญญำร่วมให้กำรรักษำพยำบำลด้ำน
โรคหั วใจและหลอด เลือดกับบ ริษัท 
โรงพยำบำล ภทัร จ  ำกดั  โดยมีค่ำตอบแทน
และกำรแบ่งผลประโยชน์ เป็นไปตำมกำร
ตกลงร่วมกันภำยใต้กำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบของคู่ สัญญ ำทั้ งสองฝ่ำยใน
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยำ่งเหมำะสม ซ่ึง
เป็นไปตำมเง่ือนไขอนัพึงปฏิบติัในธุรกิจ
ปกติโดยทัว่ไป   
บริษัทย่อยได้ ซ้ื อ เวชภัณฑ์ จำกบ ริษัท 
โรงพยำบำล ภทัร จ  ำกดั ซ่ึงบริษทัฯมีควำม
จ ำเป็นตอ้งใช้สินค้ำดังกล่ำวประกอบกำร
รักษำผูป่้วย โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย 
และลักษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไป
ตำมเง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกับกำรตกลง
ซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บ ริ ษั ท  โ ม ดู ล ล่ ำ
ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์
ตีส จ ำกดั 

3. รำยได้จำกค่ำบ ำรุงรักษำระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

 
 

 
 

612,000 

บริษทั โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส 
จ ำกัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บ ริกำร
พัฒนำระบบบริหำรงำนโรงพยำบำล 
รวมถึงกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบ
บริหำรโรงพยำบำล ในอตัรำค่ำบริกำรท่ี
ระบุตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของ
บริษทัย่อยภำยใต้เง่ือนไขกับท่ีบริษทัย่อย
ท ำกบัคู่สญัญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 

 บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 

4. ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใน ก ำร ซ้ื อ ย ำแ ล ะ
เวชภณัฑท์ัว่ไป 

▪ ตน้ทุนกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไป 
 

 
 

5,940 
 
 

บ ริษัท ฯ  ได้ ซ้ื อ เวช ภัณ ฑ์ จำกบ ริษัท 
โรงพยำบำล ภทัร จ  ำกดั ซ่ึงบริษทัฯมีควำม
จ ำเป็นตอ้งใช้สินค้ำดังกล่ำวประกอบกำร
รักษำผูป่้วย โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย 
และลักษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไป
ตำมเง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกับกำรตกลง
ซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 

4. บริษทั โรงพยำบำลรำชธำนี 
จ  ำกดั )มหำชน( 
ความสัมพนัธ์ 
มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั  คือ  
นำยสุธน  ศรียะพนัธ์ ซ่ึง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
บริษทัยอ่ย 

 
 

บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 
 
บ ริษัท  ทัน ตส ยำม 
จ ำกดั 

1.  รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 
 
2. รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป
เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

▪ รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์
ทัว่ไป 

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 

 
13,793,484 

 
 

 
 
24,533 

 
9,600 

บริษทัฯได้รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนใน
หุ้นสำมญัของ บริษทั โรงพยำบำลรำชธำนี 
จ  ำกดั )มหำชน( ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
 
บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ได้จ  ำหน่ำยเวชภณัฑ์ทำงทันตกรรม โดย
กำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลักษณะ
เง่ือนไข กำรให้ เครดิตเทอมทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงกนัเป็นไปภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกับ
กำรตกลงซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ความสัมพนัธ์ บริษทัผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
5. บริษทั เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์

อุรุพงษ ์จ  ำกดั 
ความสัมพนัธ์ 
มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั  คือ  
นำงสำวนลิน วนำสิน ซ่ึง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
บริษทัฯ 

บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 
 
 
 
 
 
บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 

1. ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ ค่ ำบ ริ ก ำร วิ ช ำ ชี พ แ ล ะ ค่ ำ
ซ่อมแซม 

▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 
 
 
2.รำยไดเ้งินปันผล 

▪ รำยไดเ้งินปันผล 
 

 
 

43,724,008 
 

3,991,875 
 

 
 
 

112,500 

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ท  ำสั ญ ญ ำบ ริ ก ำรต ร ว จ
วินิจฉัยโรคด้วยเคร่ือง MRI กบัทำงบริษทั 
เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ์ จ  ำกัด โดย
กำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลักษณะ
เง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไปตำมเง่ือนไข
ตลำด เช่นเดียวกบักำรตกลงซ้ือขำยกบันิติ
บุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 
บริษทัฯได้รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนใน
หุ้นสำมญัของ บริษทั เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ 
อุรุพงษ ์จ  ำกดั ตำมท่ีประกำศจ่ำย 

6. Aryu International Health 
Care Co.,Ltd  
ความสัมพนัธ์ 
เป็นกิจกำรร่วมคำ้  

บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 
 
 
 
 
 
 
 
บ ริ ษั ท  โ ม ดู ล ล่ ำ
ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์
ตีส จ ำกดั 
 
 

1. รำยได้จำกกำรให้บ ริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ   

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
▪ รำยไดอ่ื้น 
▪ ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 
 
2. รำยได้จำกค่ำบ ำรุงรักษำระบบ
สำรสนเทศโรงพยำบำล  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

 
 
 

 
 

2,218,549 
 

5,173,639 
15,600 
15,600 

 
 
 
 
 

27,888 

บริษัทฯได้ให้ค  ำปรึกษำแก่บริษัท Aryu 
International Health Care Co.,Ltd ในส่วน
ของระบบบริหำรงำนโรงพยำบำล ซ่ึงรำคำ
และลักษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันดังกล่ำว
เป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกันภำยใต้
กำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบของคู่สัญญำทั้ง
สองฝ่ำยในผลประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่ำง
เหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขอันพึง
ปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   
 
บริษทั โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส 
จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริกำรให้
ค  ำป รึกษำเก่ี ยวกับ ระบบบ ริห ำรงำน
โรงพยำบำล ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุตำม
สัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
ภำยใต้เง่ือนไขกับ ท่ีบ ริษัทย่อยท ำกับ
คู่สญัญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 

7. Weihai Welly Hospital 
Company Limited 
ความสัมพนัธ์ 
เป็นกิจกำรร่วมคำ้  

บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 

1. รำยได้จำกกำรให้บ ริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
▪ เจำ้หน้ีอ่ืน 

 
 

 
 

4,911,200 
 

18,654,400 
2,325,692 

 

บริษทัฯได้ให้ค  ำปรึกษำแก่บริษทั Weihai 
Welly Hospital ใ น ส่ ว น ข อ ง ร ะ บ บ
บริหำรงำนโรงพยำบำล  ซ่ึ งรำคำและ
ลกัษณะเง่ือนไขระหวำ่งกนัดงักล่ำวเป็นไป
ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกันภำยใต้กำร
พิจำรณำอยำ่งรอบคอบของคู่สัญญำทั้งสอง
ฝ่ำยในผลประโยชน์ ท่ี จะได้ รับอย่ำง
เหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขอันพึง
ปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

8. บริษทั โรงพยำบำลชุมเวช 
จ ำกดั )มหำชน( 

ความสัมพนัธ์ 
มีนำยสุธน ศรียะพนัธ์ 
เป็นกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษทัยอ่ย 

บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 

1.รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 

 
546,486 

บริษทัฯได้รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนใน
หุ้นสำมญัของ บริษทั โรงพยำบำลชุมเวช 
จ ำกดั)มหำชน( ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ความสัมพนัธ์ บริษทัผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
9. บริษทั โรงพยำบำลสิโรรส 

จ ำกดั 
ความสัมพนัธ์ 
มีบุคคลท่ีเป็นญำติสนิทของ
นำยแพทยบ์ุญ วนำสินเป็น
ผูถื้อหุ้น 

บ ริษัท  รำษฎ ร์ยิน ดี 
จ  ำกดั )มหำชน( 

1.รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 

 
300,000 

บริษทั รำษฎร์ยนิดี จ  ำกดั )มหำชน( ไดรั้บ
เงินปันผลจำกกำรลงทุนในหุ้นสำมญัของ 
บริษทั โรงพยำบำลสิโรรส จ ำกดั ตำมท่ี
ประกำศจ่ำย 
 

 

1.2 รายการธุรกจิปกตหิรือสนบัสนุนธุรกจิปกตทิีไ่ม่มเีง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ความสัมพนัธ์ บริษทัผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

1.  บริษทั รำชธำนีพฒันำกำร 
)2014( จ  ำกดั 
ความสัมพนัธ์ 
มีนำงจำรุวรรณ วนำสินเป็น
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  
 

บริษัท ธนบุ รีพัฒนำ
ท่ีดิน จ ำกดั 
 
 
 
 
 
บริษัท  โรงพยำบำล
ธ น บุ รี  บ  ำ รุ ง เมื อ ง 
จ  ำกดั 

รายได้ค่าเช่าที่ดนิ 
▪ รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดิน 
▪ ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 
 
 
ค่าบริการอ่ืน 

▪ ค่ำบริกำรอ่ืน 
▪ เจำ้หน้ีอ่ืน 

 
 

 
27,000,000 
10,000,000 

 
 
 
 
 

149,800 
149,800 

 

บริษทั ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จ ำกดั ยงัไม่ไดน้ ำ
ท่ีดินดงักล่ำวไปใช้ประโยชน์ จึงได้ปล่อย
เช่ ำ ท่ี ดิ น ดั งก ล่ ำวแ ก่บ ริษัท  ร ำช ธำนี
พฒันำกำร )2014( จ  ำกัด ในอตัรำค่ำเช่ำท่ี
เทียบเท่ำกบัมูลค่ำตลำด ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำว
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 
บริษทัรำชธำนีพฒันำกำร )2014( จ  ำกดั ได้
ให้บริกำรล่ำมคนจีนมำช่วยงำนบริกำรของ
บริษทัโรงพยำบำล ธนบุรี บ  ำรุงเมือง จ  ำกดั
ในด้ำนกำรตลำด โดยอัตรำค่ ำบ ริกำร
ดงักล่ำวอยูใ่นรำคำตลำดทัว่ไป 

2.  คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค ์
ความสัมพนัธ์ 
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 

 

บริษัท  ธนบุ รี  เฮลท์
แ ค ร์  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
)มหำชน( 

▪ ค่ำเช่ำท่ีดิน 2,514,000 
 

บริษทัฯ ได้เช่ำท่ีดินจำกคุณหญิงส่องแสง 
เมฆสวรรค์ เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งในประกอบ
ธุรกิจโรงพยำบำลธนบุรี 1 ซ่ึงอตัรำค่ำเช่ำ
ดังกล่ำวต ่ ำกว่ำมูลค่ำตลำดและรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 

1.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิกบับุคคลหรือนิตบุิคคลทีเ่ป็นกจิการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 กรณีจ ำเป็น เช่น บริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยประสบสภำวะขำดสภำพคล่อง โดยรำยกำรท่ีเกิดข้ึนคณะกรรมกำรบริษทัฯได้
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำร หรือขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรระหวำ่งกนั นอกจำกน้ี บริษทัฯไดท้ ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนั
ท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ช่ือผู้เกีย่วข้อง/ความสัมพนัธ์ บริษทัผู้เข้าท ารายการ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. Weihai Welly Hospital 
Company Limited 
ความสัมพนัธ์ 
เป็นกิจกำรร่วมคำ้  

บริษทั ธนบุรี เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั 
)มหำชน( 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 
▪ เงินให้กูย้มืระยะสั้น 
▪ ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
▪ ดอกเบ้ียรับ 

 

 
40,106,960 

547,266 
549,412 

 
 

บริษัทฯให้กิจกำรร่วมค้ำ Weihai Welly Hospital 
Company Limited กู้ยืม เงินระยะสั้ น เพ่ือใช้ เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของ Weihai Welly Hospital โดย
คิดดอกเบ้ียในอัตรำท่ีสูงกว่ำต้นทุนเงินกู้ยืมของ
บริษทั โดยวงเงินกูด้งักล่ำวเป็นกำรให้กูย้ืมเงินตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้น โดยกำรรู้ยืมเงินดงักล่ำวไดผ้ำ่น
กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 
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2.  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 
รำยกำรธุรกรรมท่ีเป็นกำรคำ้ปกติ 
หรือรำยกำรธุรกรรมท่ีสนับสนุน
กำรคำ้ทัว่ไป 

รายการธุรกรรมการค้าปกติ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยมีธุรกรรมกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล กำรส่งต่อคนไข ้บริษทัมีนโยบำยให้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดค่ำตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำธุรกรรมกำรคำ้ กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวระหวำ่งบริษทัฯ
และ/หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียงโยงกนัในรำคำตลำด โดยมีอตัรำค่ำบริกำร และมีเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
ตลอดจนเง่ือนไขกำรคำ้อ่ืน ๆ เท่ำเทียมหรือเป็นเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่แตกต่ำงกบัท่ีบริษทัฯและ/
หรือบริษัทย่อย พึงกระท ำกับผูอ่ื้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำหรือบริษทัคู่สัญญำอ่ืน ๆ ทัว่ไปภำยใต้สถำนกำรณ์
เดียวกนั 

 รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป 

ในกรณีท่ีบริษทัฯและบริษัทย่อยมีกำรซ้ือสินค้ำและบริษทั วตัถุดิบและเวชภณัฑ์ต่ำง ๆ กำรจดัซ้ือจดัจ้ำงท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นไปเพ่ือสนับสนุนกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลระหว่ำงกนั หรือระหว่ำงบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย
กบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยงกบับริษทัฯ โดยเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯและ/หรือ
บริษทัย่อย รำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งมีรำคำค่ำสินคำ้หรืออตัรำค่ำบริกำรตำมรำคำตลำดท่ีสำมำรถอำ้งอิงท่ีมำของ
รำคำค่ำสินคำ้หรือค่ำบริกำรดงักล่ำวได ้และมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินตลอดจนเง่ือนไขขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ต่ำง ๆ ไม่
แตกต่ำงจำกกำรท่ีบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้รำยอ่ืน ๆ ทัว่ไปภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั 

 และสืบเน่ืองจำกพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์)ฉบบัท่ี 4( พ.ศ. 2551 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2551 และตำมหนงัสือเวียนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2551 เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษทัฯมีควำมคล่องตวั บริษทัฯ
อำจน ำรำยกำรเก่ียงโยงกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกรรมทำงกำรคำ้ปกติหรือรำยกำรสนบัสนุนกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้
ทัว่ไประหวำ่งบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อขอนุมติั
ในหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ บริษทัมีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เพ่ือเป็นกำรรวมกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงินไวท่ี้ส่วนกลำง 
เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่
องคก์รโดยรวม ทั้งน้ีบริษทัฯมีนโยบำยเขำ้ท ำธุรกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน กล่ำวคือ  เงินให้กูย้มืแก่
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯจะเป็นผูกู้เ้งินโดยตรงจำกตลำดเงินหรือสถำบนักำรเงิน และน ำเงินกูด้งักล่ำวไปให้กูย้มืแก่
บริษทัยอ่ย และคิดอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งกนัดว้ยอตัรำตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเกิดข้ึนจริงบวกอตัรำก ำไรส่วนเพ่ิม ซ่ึง
โดยรวมแลว้เป็นอตัรำท่ีต  ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัยอ่ยกูเ้องโดยตรง 

ประโยชน์ที่ได้รับ  บริษทัยอ่ยสำมำรถกูเ้งินไดใ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีต  ่ำกว่ำกำรกูย้ืมเงินโดยตรงจำกสถำบนักำรเงิน 
เน่ืองจำกบริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินกูใ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีต  ่ำกวำ่ 

รำยก ำรธุ รกรรมประ เภท อ่ืน
นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ท่ี
เป็นรำยกำรท่ี เก่ียวโยงกันตำม
ควำมหมำยของพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต กำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัภำยใตก้ฏระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัทุกประเภทของบริษทัฯ จะเป็นไปตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และ/หรือกฏระเบียบหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
นอกจำกน้ีเพ่ือเป็นกำรคุม้ครองผูล้งทุนและเกิดควำมโปร่งใส หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยจะตอ้งเขำ้ท ำ
รำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลใหร้ำยกำรระหวำ่งกนัเป็นไปอยำ่งยติุธรรม 
และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัฯมีนโยบำยท่ีจะ
จดัให้บุคคลท่ีมีควำมเป็นอิสระและมีควำมรู้ควำมช ำนำญตำมวิชำชีพเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นต่อรำยกำรดงักล่ำว และน ำควำมเห็นนั้น
ไปประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทียบ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 741.5 4.1 581.9 4.2 560.4 5.4 
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงิน - - - - - - 
เงินลงทุนระยะสั้น 144.0 0.8 142.9 1.0 140.2 1.3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 872.3 4.9 718.2 5.1 500.8 4.8 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - - - - - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40.1 0.2 - - - - 
สินคำ้คงเหลือ (สุทธิ)    1,126.9      6.3  194.7 1.4 209.5 2.0 
ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำร       
 ทำงกำรแพทยค์รบวงจร 1,307.1 7.3 972.0 7.0 - - 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สุทธิ)         15.6  
          

0.1  
0.7 - 0.1 - 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำท่ีตดัจ ำหน่ำยภำยในหน่ึงปี 3.5 - - - - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน         16.8  
          

0.1  
4.5 - 8.3 0.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,267.8 23.8 2,614.9 18.7 1,419.3 13.6 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝำกสถำบนักำรเงินติดภำระค ้ำประกนั 8.7 - 9.9 0.1 7.0 0.1 
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 580.6 3.2 713.5 5.1 542.2 5.2 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 483.4 2.7 454.7 3.2 443.1 4.2 
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ (สุทธิ) 1,068.5 6.0 740.4 5.3 635.8 6.1 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) 172.4 1.0 252.5 1.8 269.1 2.6 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (สุทธิ) 1,813.6 10.1 1,813.8 12.9 1,669.1 16.0 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) 6,848.8 38.2 4,832.8 34.5 5,325.7 50.9 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์ 77.6 0.4 30.9 0.2 24.6 0.2 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 142.6 0.8 82.0 0.6 71.5 0.7 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเช่ำ (สุทธิ) 2,271.9 12.7 2,373.0 16.9 13.0 0.1 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 2.0 - 1.0 - - - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สุทธิ) 120.3 0.7 64.5 0.5 14.5 0.1 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 68.7 0.4 25.8 0.2 25.3 0.2 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,659.1 76.2 11,394.8 81.3 9,040.9 86.4 

รวมสินทรัพย์ 17,926.9 100.0 14,009.7 100.0 10,460.2 100.0 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทียบ (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น       
 จำกสถำบนักำรเงิน 2,740.9 15.3 129.1 0.9 1,138.9 10.9 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,059.5 11.5 925.6 6.6 813.5 7.8 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและ       
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของ       
 - เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 400.0 2.2 100.0 0.7 525.6 5.0 
 - หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 3.2 - 2.7 - 0.8 - 
 - หน้ีสินภำยใตส้ญัญำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 1.0 - 1.0 - - - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 72.4 0.4 50.6 0.4 65.7 0.7 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สุทธิ) 26.0 0.1 19.3 0.1 11.8 0.1 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22.0 0.1 50.9 0.4 14.2 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,325.0 29.6 1,279.2 9.1 2,570.5 24.6 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  3,043.7 17.0 3,442.2 24.6 2,398.4 22.9 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 155.3 0.9 - - - - 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 8.2 - 9.4 - 0.5 - 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 1.0 - 2.0 - - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สุทธิ) 322.3 1.8 375.8 2.7 114.2 1.1 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 333.9 1.9 228.9 1.6 216.9 2.1 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11.6 0.1 7.4 - 4.2 - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,876.0 21.7 4,065.7 28.9 2,734.2 26.1 
รวมหนีสิ้น 9,201.0 51.3 5,344.9 38.0 5,304.7 50.7 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทียบ (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       
  หุ้นสำมญั 849,080,000 หุ้น        
        มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 849.1 4.7 849.1 6.1 849.1 8.1 
  หุ้นสำมญั 677,000,000 หุ้น        
        มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท       
   ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้       
  หุ้นสำมญั 849,080,000 หุ้น        
        มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 849.1 4.7 849.1 6.1 - - 
  หุ้นสำมญั 764,080,000 หุ้น        
        มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท - -   764.1 7.3 
  หุ้นสำมญั 677,000,000 หุ้น        
        มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท - - - - - - 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิ) 6,861.2 38.3 6,861.2 49.0 3,822.9 36.5 
ก ำไรสะสม       
   จดัสรรแลว้  - ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 112.5 0.6 112.5 0.8 112.5 1.1 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,067.0 6.0 1,138.7 8.1 906.5 8.7 
ส่วนเกิน (ขำด) ทุนจำกกำรลงทุนเพ่ิม       
 ในบริษทัยอ่ย (1,099.8) (6.1) (1,099.3) (7.8) (1,099.3) (10.5) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 426.9 2.4 540.9 3.9 430.7 4.1 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 8,216.9 45.9 8,403.1 60.1 4,937.4 47.2 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 509.0 2.8 261.7 1.9 218.1 2.1 
รวมส่วนของเจ้าของ 8,725.9 48.7 8,664.8 62.0 5,155.5 49.3 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 17,926.9 100.0 14,009.7 100.0 10,460.2 100.0 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล 5,795.0 79.4 5,358.1 79.6 5,182.2 81.8 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 396.4 5.4 400.2 6.0 381.0 6.0 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 820.0 11.3 853.4 12.7 665.4 10.5 
รำยไดจ้ำกกำรขำยห้องชุด 82.8 1.1 - - - - 
รำยไดอ่ื้น 201.6 2.8 117.4 1.7 104.8 1.7 
รวมรายได้ 7,295.8 100.0 6,729.1 100.0 6,333.4 100.0 
ค่ำใชจ่้ำย       

ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล (4,156.4) (57.0) (3,864.9) (57.4) (3,701.0) (58.4) 
ตน้ทุนกำรขำยสินคำ้ (272.5) (3.7) (271.5) (4.0) (256.1) (4.0) 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (698.9) (9.6) (644.8) (9.6) (561.3) (8.9) 
ตน้ทุนจำกกำรขำยห้องชุด (57.8) (0.8) - - - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (264.3) (3.6) (202.1) (3.0) (130.9) (2.1) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (1,114.3) (15.3) (803.3) (11.9) (723.9) (11.4) 
ก ำไร(ขำดทุน)อ่ืน- ขำดทุนสุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียน (1.0) - (7.0) (0.1) (7.4) (0.1) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (10.8) (0.2) (3.2) - (6.8) (0.1) 
กลบัรำยกำร(ค่ำเผ่ือ)กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน - - - - (18.5) (0.3) 
รวมค่าใช้จ่าย (6,576.0) (90.2) (5,796.8) (86.0) (5,405.9) (85.3) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทัร่วม    0 
 และกจิการร่วมค้า  ต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 719.8 9.8 932.3 14.0 927.5 14.7 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 40.9 0.6 36.1 0.5 42.7 0.7 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ (133.2) (1.8) (124.9) (1.9) (88.6) (1.4) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงินได้ 627.5 8.6 843.5 12.6 881.6 14.0 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (144.1) (2.0) (160.5) (2.4) (177.1) (2.8) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 483.4 6.6 683.0 10.2 704.5 11.2 
ภำษีเงินได ้ (116.7) (1.6) (118.0) (1.8) (160.5) (2.5) 
ก าไรส าหรับปี 366.7 5.0 565.0 8.4 544.0 8.7 
         
การแบ่งปันก าไร       
 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 347.6 4.8 553.9 8.2 511.2 8.2 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 19.1 0.2 11.1 0.2 32.8 0.5 
      366.7 5.0 565.0 8.4 544.0 8.7 
         
ก าไรต่อหุ้น       
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของ       
  ผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (บำท) 0.41  0.72  0.69  

  จ ำนวนหุ้นสำมญัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุ้น) 849.1  771.5   741.2   
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรส าหรับปี 366.7 5.0 565.0 8.4 544.0 8.7 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไร       
 หรือขำดทุนในภำยหลงั       
 - กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนั       
  ผลประโยชน์พนกังำน (80.8) (1.1) (8.7) (0.1) 1.1 - 
รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไร       
 หรือขำดทุนในภำยหลงั       
 - ก ำไรท่ียงัไม่รับรู้จำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรม       
  ของเงินลงทุนเผื่อขำย (138.8) (1.9) 130.3 1.9 529.1 8.4 
 - ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ       
  กิจกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย (18.6) (0.2) 4.7 0.1 - - 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ       

  ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 43.9 0.6 (24.3) (0.4) (106.1) (1.7) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (194.3) (2.7) 102.0 1.5 424.1 6.7 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 172.4 2.4 667.0 9.9 968.1 15.4 

       
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 153.9 2.1 657.2 9.8 935.7 14.9 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 18.5 0.3 9.8 0.1 32.4 0.5 

      172.4 2.4 667.0 9.9 968.1 15.4 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 483.4 683.0 704.5 
รำยกำรปรับปรุง    
 ค่ำเผ่ือ(กลบัรำยกำร)    
  - หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  1.3 0.8 
  - สินคำ้เส่ือมสภำพ  2.2 (3.7) 
  - กำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  0.7 - 
  - กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  (18.5) 18.5 
  - กำรดอ้ยค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน  - 3.2 
 ก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย (0.1) - - 
 ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ - - - 
 ตดัจ ำหน่ำยเจำ้หน้ีคำ้งนำน - - - 
 ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกูจ่้ำยล่วงหนำ้ - 1.4 - 
 (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย    
  - เงินลงทุนระยะสั้น (6.0) - 0.1 
  - เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน - - (2.5) 
  - เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 
  - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 
  - เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (52.5)   
 ขำดทุนจำกกำรช ำระบญัชีของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 18.1 - 
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรช ำระบญัชีของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - (0.1) - 
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (40.9) (36.1) (42.7) 
 ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ 133.2 124.9 88.6 
 ค่ำเส่ือมรำคำ 323.1 271.3 233.5 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำย 143.1 32.7 5.9 
 ค่ำเช่ำตดัจ ำหน่ำย 2.6   
 ตดัจ ำหน่ำยภำษีคำ้งจ่ำย (28.9)   
 ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์    
  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.5) (0.9) (0.9) 
 ขำดทุนสุทธิจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์    
  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.9 2.5 3.7 
 ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินมดัจ ำท่ีไม่ไดรั้บคืน 0.4   
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 42.7 24.4 22.9 
 เงินปันผลรับ (29.9) (26.0) (29.8) 
 รำยไดด้อกเบ้ียรับ (2.2) (1.1) (2.1) 
  ตน้ทุนทำงกำรเงิน  144.1 160.5 177.1 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์    
 และหน้ีสินด ำเนินงำน 1,133.1 1,240.3 1,177.1 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559       
กำรเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน    
 (ไม่รวมผลกระทบของกำรซ้ือและกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย)    
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (165.2) (215.0) (23.8) 
  สินคำ้คงเหลือ (931.5) 12.6 (43.9) 
  ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร (307.5) (52.7) - 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.9 3.8 (2.5) 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3.8) 4.7 (15.6) 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 407.0 36.9 56.2 
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (8.2) 7.3 4.6 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.1 3.7 3.5 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.3 2.2 4.0 
    ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนจ่ำย (18.6) (21.1) (20.2) 
 เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 109.6 1,022.7 1,139.4 
  ดอกเบ้ียรับ 1.6 1.1 2.3 
  เงินสดจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (130.1) (156.4) (155.8) 
  เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (158.0) (154.0) (156.9) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (176.9) 713.4 829.0 
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บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงิน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - - 24.0 
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ 100.0 - 657.9 
เงินลงทุนชัว่ครำว - เงินสดจ่ำย (100.0) - (158.0) 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1.2 0.1 (4.1) 
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน - เงินสดรับ - 0.2 3.6 
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน - เงินสดจ่ำย - (0.3) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดรับ - - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดจ่ำย (5.8) - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินสดรับ - - 81.0 
ในบริษทั               ร่วม - เงินสดจ่ำย (34.7)   
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ - เงินสดจ่ำย (479.9) (224.8) (724.4) 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - เงินสดรับ 82.2 - 14.0 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - เงินสดจ่ำย (5.6) (27.3) (52.5) 
เงินสดรับจำกกำรจ่ำยคืนจำกกำรลดทุน    
 ของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - 0.4 
เงินสดรับจำกกำรช ำระบญัชีของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 0.6 - 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือ     
 - ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,229.8) (684.8) (2,390.8) 
 - อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - (144.8) (6.2) 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (57.1) (20.9) (33.9) 
 - สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรบนสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน (32.0) (3.6) - 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยข์องบริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ  ำกดั (5.3) (461.9) - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)    
 และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 1.1 1.1 1.1 
เงินสดจ่ำยเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำ (69.0)   
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 - เงินสดรับ - 10.0 - 
 - เงินสดจ่ำย (40.1) (10.0) - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงสุทธิ - - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - เงินสดรับ - - 6.5 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - เงินสดจ่ำย - - - 
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    
  บริษทัอ่ืน และหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 47.9 50.4 55.6 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,826.9) (1,516.0) (2,525.8) 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น    
 จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,611.8 (1,009.8) 653.3 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ - - (2.4) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินสดรับ - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินสดจ่ำย - - (0.7) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - เงินสดรับ - 48.7 40.0 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - เงินสดจ่ำย (100.0) (1,025.2) (322.0) 
ค่ำธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน    
 จ่ำยล่วงหนำ้เพ่ิมข้ึน - (8.0) (2.5) 
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (3.3) (1.3) (1.1) 
เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมในทุนหุ้นสำมญั - 3,230.0 2,177.0 
เงินสดจ่ำยส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้น    
 เสนอขำยประชำชนเป็นคร้ังแรก - (129.2) - 
เงินสดจ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมญั (335.6) (304.9) (810.8) 
เงินสดจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - - (179.9) 
เงินสดรับจำกกำรลงทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม - 41.8 - 
เงินสดจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจ่ำย    
  ให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (9.5) (18.0) (8.4) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 2,163.4 824.1 1,542.5 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 159.6 21.5 (154.3) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 581.9 560.4 714.7 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 741.5 581.9 560.4 
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รายการที่ไม่ใช่เงนิสด    

เงินปันผลคำ้งรับ - - - 
ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - - - 
ค่ำหุ้นคำ้งจ่ำย - - - 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือระหวำ่งปี    
 - ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 898.6 90.1 88.6 
 เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ืออสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 15.9 - - 
 - สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน - 3.0 - 
 - สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 2.0 11.7 0.1 
เงินประกนัค่ำก่อสร้ำง 69.7 13.4 5.8 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในตรำสำรทุน - - - 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - บริษทัอ่ืน 12.7 8.9 9.1 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 
เงินกูย้มืเพ่ือจ่ำยซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ย - 1,600.0 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีรับเป็นเช็ค - - 340.0 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินธนำคำรท่ีรับเป็นเช็ค - - 22.1 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี    
 - โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (สุทธิ) - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ี    
 - โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (สุทธิ) - - - 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ี     
 - โอนมำจำกเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น - - - 
ท่ีดินท่ีโอนมำจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 
ค่ำท่ีปรึกษำทนำยควำมคำ้งจ่ำยท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน    
 ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 5.3 - 
โอนท่ีดินไปเป็นตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำร    
 ทำงกำรแพทยค์รบวงจร 27.6 918.7 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นเสนอขำยประชำชน    
 เป็นคร้ังแรกคำ้งจ่ำย - 4.1 - 
 โอนหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 0.1 - - 
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ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  

ผลประกอบกำรโดยรวมในปี 2561 ของ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป ยงัมีรำยไดเ้ติบโต จำกธุรกิจหลกัคือธุรกิจรักษำพยำบำล
ในประเทศท่ีมีคนไขเ้ขำ้มำใชบ้ริกำรเพ่ิมข้ึนและเติบโตจำกควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคซบัซอ้นเพ่ิมข้ึน ดว้ยกำรเพ่ิมศูนยต์รวจรักษำ
และมีแพทยเ์ฉพำะทำงเพ่ิมข้ึน ท่ีโรงพยำบำลธนบุรี และโรงพยำบำลธนบุรี 2 ส่วนโรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี ก็มีผลประกอบกำรดีข้ึน
เช่นกนั หลงัจำกกลบัมำให้บริกำรคนไขสิ้ทธิประกนัท่ีลดลง ทั้งน้ี ในปี 2561 โรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง อยู่ในช่วงก่อสร้ำงและ
ตกแต่ง และเร่ิมจำ้งพนกังำน เตรียมควำมพร้อม เตรียมระบบงำน เพ่ือรองรับกำรเปิดใหบ้ริกำรในช่วงตน้ปี 2562 

ส่วนธุรกิจรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำลลดลง โดยมีสำเหตุหลกัจำกรำยไดท่ี้ปรึกษำส ำหรับลูกคำ้ต่ำงประเทศลดลง อยำ่งไรก็ดี 
THG ไดเ้จรจำกบัพนัธมิตร และศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรรับเป็นท่ีปรึกษำให้กบัโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ อีกทั้งยงัมีกำรลงนำม
บนัทึกขอ้ตกลงกำรร่วมมือ (MOU) กบัลูกคำ้ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงคำดว่ำจะเร่ิมด ำเนินกำรไดใ้นปี 2562 ส่วนธุรกิจ
บริหำรศูนยห์ัวใจเติบโตดี จำกกำรเปิดศูนยห์ัวใจเพ่ิมเติม ท่ีโรงพยำบำลพทัลุง ซ่ึงได้ผลกำรตอบรับท่ีดี โดยเร่ิมรับคนไขสิ้ทธิ
หลกัประกนัสุขภำพถว้นหนำ้ไดต้ั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 จึงมีคนไขเ้พ่ิมข้ึน 

ส ำหรับธุรกิจโรงพยำบำลในต่ำงประเทศ ในส่วนโรงพยำบำล Welly ในประเทศจีน ปรับตวัดีข้ึนจำกปีก่อน มีคนไขใ้หค้วำม
เช่ือถือ เขำ้มำรับกำรรักษำเพ่ิมข้ึน จึงมีผลขำดทุนลดลง ส่วนโรงพยำบำล Ar Yu International ในประเทศเมียนมำ ไดเ้ปิดด ำเนินกำร
เบ้ืองตน้ส ำหรับคนไขน้อกในเดือนกนัยำยน และคำดว่ำจะเปิดให้บริกำรเต็มรูปแบบในไตรมำส 1/2562 ในช่วงตน้น้ียงัมีผลกำร
ด ำเนินขำดทุนเช่นกนั จำกกำรลงทุนในเร่ืองบุคลำกร ระบบงำน และเพ่ิมศกัยภำพกำรบริกำร คำดว่ำจะมีผลกำรด ำเนินท่ีดีข้ึนในปี 
2562 เป็นตน้ไป 

ในช่วงปลำยปี 2561 โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ท่ีพกัอำศยัส ำหรับผูสู้งวยั พร้อมบริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร ไดเ้ร่ิม
โอนห้องพกัส ำหรับลูกคำ้บำงส่วน จ ำนวน 19 ห้อง โดยรับรู้รำยไดแ้ละตน้ทุนส่วนน้ีในไตรมำส 4/2561 อำคำรพกัอำศยัส่วนท่ีเหลือ 
ยงัด ำเนินกำรก่อสร้ำงและเก็บรำยละเอียดกำรตกแต่ง ส่วนอำคำรโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ และสถำบนัจิณณ์ เวลเนส ยงัอยูใ่นระหวำ่ง
ก่อสร้ำง คำดวำ่จะเปิดใหบ้ริกำรไดช่้วงคร่ึงหลงัของปี 2562 นอกจำกน้ี ในปี 2561 ยงัมีกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงอำคำร พร้อมเร่ิมเปิดขำย 
โครงกำรธนบุรี เฮลท ์วลิเลจ ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีพกัอำศยัเพ่ือผูสู้งวยัและกลุ่มคนรักสุขภำพ คำดวำ่จะก่อสร้ำงแลว้เสร็จในปี 2562 

ในช่วงท่ี THG ด ำเนินกำรขยำยธุรกิจและโครงกำรใหม่ ไดก่้อใหเ้กิดตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยท่ีกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน โดย
มีตน้ทุนขำยและบริกำร เช่น ค่ำแพทย ์ค่ำยำ ตน้ทุนโครงกำรท่ีพกัอำศยั ท่ีเพ่ิมข้ึนตำมกำรเติบโตของรำยได ้และมีค่ำใชจ่้ำย เช่น ค่ำ
เส่ือมและค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ่้ำยดำ้นบุคลำกร กำรขำย กำรตลำด กำรศึกษำและพฒันำโครงกำร เพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมรองรับกำรเติบโต
ของธุรกิจ ส่งผลใหก้ ำไรชะลอตวัลง แต่ THG ไดพ้ยำยำมควบคุมค่ำใชจ่้ำย ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม  

ทั้งน้ี หำกดูผลก ำไรในภำพรวม จะเห็นวำ่ธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั ยงัคงเติบโตไดอ้ยำ่งแขง็แกร่ง ทั้ง
รำยไดแ้ละก ำไร แต่โครงกำรใหม่ เช่น โรงพยำบำลในต่ำงประเทศ โรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง และโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี 
ท่ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้น้ี ยงัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน ผนวกกบัก ำไรท่ีลดลงของธุรกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำในต่ำงประเทศ จึงส่งผลกระทบ
ให้ก ำไรรวมลดลงมำกกวำ่กำรเติบโตจำกธุรกิจหลกั อยำ่งไรก็ดี THG ยงัคงมุ่งเนน้เร่งสร้ำงรำยไดแ้ละควบคุมค่ำใชจ่้ำยของโครงกำร
ใหม่เหล่ำน้ี เพ่ือใหผ้ลกำรด ำเนินงำนปรับตวัดีข้ึนและสร้ำงผลตอบแทนไดใ้นเวลำท่ีเหมำะสม 

ส ำหรับปี 2562 คำดวำ่ธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศจะยงัมีแนวโนม้เติบโตต่อไป และมีรำยไดเ้พ่ิมจำกโรงพยำบำลแห่ง
ใหม่ ได้แก่ โรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง ท่ีเปิดให้บริกำรในเดือนมกรำคม 2562 และโรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง ท่ีคำดว่ำจะเปิด
ให้บริกำรไดใ้นคร่ึงหลงัของปี 2562 นอกจำกน้ี โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ในส่วนแรก จะสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ และยงัมีเป้ำหมำย
ในกำรขำยหอ้งเพ่ิมเติม และทยอยโอนหอ้งพกัต่อไป  และยงัเตรียมเปิดบริกำรในส่วนโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ และสถำบนัจิณณ์ เวลเนส 
ซ่ึงจะเป็นกำรเพ่ิมรำยไดใ้นอีกส่วนหน่ึง 
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เหตุกำรณ์ส ำคญั ในปี 2561 

1. กำรลงทุนเพิม่ในกจิกำรร่วมค้ำ  

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2560 THG ไดท้ ำสัญญำกบั WJ International Hospital Management Co., Ltd. (“WJ”) เพ่ือซ้ือหุ้น 
Ar Yu International Health Care Company Limited (“ARYU”) ในส่วนของ WJ กำรท ำสัญญำดงักล่ำวเพ่ือให้สัดส่วนกำร
ถือหุน้ใน ARYU เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยในไตรมำสท่ี 1/2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวใหก้บั WJ 
ในส่วนท่ีช ำระไปแลว้ จ ำนวน 0.65 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และจ่ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือใหก้บั ARYU เป็นจ ำนวนเงิน 14.35 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 THG ไดจ่้ำยช ำระเพ่ือลงทุนทั้งส้ินจ ำนวน 20 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

2. กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะยำวในบริษัทอ่ืน 

ในไตรมำส 1/2561 บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั รำชธำนี โรจนะ จ ำกดั (โรงพยำบำลรำชธำนีโรจนะ) ซ่ึงมีรำคำทุน 
30 ลำ้นบำท ในรำคำ 82 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว จ ำนวน 52 ลำ้นบำท 

3. กำรลงทุนในบริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2561 ไดมี้มติอนุมติักำรลงทุนในบริษทัธนรำษฎร์ทุ่งสง 
จ ำกดั โดยกำรซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 60 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดภำยใตก้รอบกำรลงทุนเป็นจ ำนวน 240 ลำ้นบำท 

จำกนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมกรอบกำรลงทุนใน
บริษทัธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 360 ลำ้นบำท เน่ืองจำก บริษทัธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั มีกำรเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเป็น 600 ลำ้นบำท และ THG ตอ้งกำรด ำรงสดัส่วนกำรลงทุนไว ้

ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 THG ได้ด ำเนินกำรลงทุนใน บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง เป็นท่ีเรียบร้อย ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำร โดยสรุปแลว้ THG ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 51.12 และเป็นกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยออ้ม ผำ่นบริษทัยอ่ย บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี ในสดัส่วนร้อยละ 5.31 รวมทั้งส้ินร้อยละ 56.43 

4. กำรเปิดให้บริกำรโรงพยำบำล Ar Yu International Hospital 

ในเดือนกนัยำยน 2561 บริษทัร่วมคำ้ท่ี THG ไดร่้วมลงทุน ไดด้ ำเนินกำรเปิดโรงพยำบำล Ar Yu International Hospital ณ 
เมืองยำ่งกุง้ ประเทศเมียนมำ โดยเบ้ืองตน้ไดเ้ปิดในส่วนกำรใหบ้ริกำรคนไขน้อก และคำดวำ่จะเปิดเตม็รูปแบบในไตรมำส 1/2562 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 

รำยได้ 

รำยไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ธุรกิจบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือ
แพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรำยไดร้วม 7,094 ลำ้นบำท เติบโตร้อยละ 7.3 จำกธุรกิจรักษำพยำบำลใน
ประเทศ และรำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งพกัอำศยัในโครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี  

ธุรกจิให้บริการทางการแพทย์  มีรำยได ้6,579 ลำ้นบำท เติบโตร้อยละ 6.6  

• ธุรกิจรักษำพยำบำลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยำบำลธนบุรี โรงพยำบำลธนบุรี 2 โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี โรงพยำบำล
ธนบุรีบ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง มีรำยได ้5,809 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 1) มี
จ ำนวนผูป่้วยเขำ้มำใชบ้ริกำรเพ่ิมมำกข้ึน โดยส่วนหน่ึงมำจำกกำรร่วมมือกบับริษทัประกนั  2) มีกำรเปิดศูนยต์รวจรักษำ
เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมี้ลูกคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำรในศูนยเ์พ่ิมข้ึน 3) มีกำรรักษำโรคซบัซอ้นเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหค้่ำบริกำรรักษำพยำบำล
ผูป่้วยต่อรำยเพ่ิมข้ึน  

• ธุรกิจรับจำ้งเหมำบริหำรโรงพยำบำลมีรำยได ้494 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 17.4 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก รำยไดค้่ำท่ีปรึกษำ
กบักลุ่มลูกคำ้ต่ำงประเทศลดลง ซ่ึงบริษทัไดใ้หบ้ริกำรกบัลูกคำ้บำงรำยเสร็จส้ินแลว้ใน    ไตรมำส 1/2561  

• ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพำะทำงมีรำยได ้276 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.8 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเปิดใหบ้ริกำรศูนยห์วัใจท่ี
โรงพยำบำลธนบุรี 2 ในเดือน มิถุนำยน 2560 และโรงพยำบำลพทัลุง ในเดือนเมษำยน 2561 ซ่ึงมีปริมำณผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึนจำก
กำรไดรั้บสิทธิประกนัสุขภำพถว้นหนำ้ในเดือนตุลำคม 2561 

ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) 

ประกอบดว้ยธุรกิจโครงกำรท่ีพกัอำศยัส ำหรับผูสู้งวยั ธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงทันตกรรมและร้ำนขำยยำ และธุรกิจ
ให้บริกำรเวชศำสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถำนท่ี มีรำยได้ 492 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.8 จำกกำรรับรู้รำยได้กำรขำยห้องพกัอำศัยใน
โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ซ่ึงในไตรมำสท่ี 4/2561 น้ี มีลูกคำ้บำงส่วนไดท้ยอยโอนหอ้งไปแลว้จ ำนวน 19 หอ้ง   

ธุรกจิอื่นๆ 

 ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกธุรกิจพฒันำระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือกำรบริหำรโรงพยำบำล และธุรกิจพฒันำโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริกำรดำ้นกำรแพทยแ์ละสุขภำพ มีรำยได ้23 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 11.5 เน่ืองจำกในปีก่อนมีงำนโครงกำรพฒันำระบบบริหำร
โรงพยำบำลของลูกคำ้ต่ำงประเทศ  ซ่ึงรำยไดส่้วนใหญ่เกิดข้ึนและใหบ้ริกำรแลว้ 

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 5,185 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5 ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกบักำรเติบโตของรำยไดร้วม โดยตน้ทุนหลกัของ 
THG มำจำกตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกตน้ทุนของทั้ง 3 ธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์มีตน้ทุน 4,834 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำแพทย ์พยำบำล พนกังำน ค่ำยำ
และเวชภณัฑ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 ซ่ึงเพ่ิมตำมกำรเติบโตของรำยได ้และยงัมีค่ำเส่ือมรำคำ จำกกำรก่อสร้ำงอำคำรและซ้ืออุปกรณ์
ทำงกำรแพทยเ์พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับกำรใหบ้ริกำรผูป่้วยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทุน 336 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.3 ซ่ึง
ตน้ทุนดงักล่ำว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย 1)  ตน้ทุนสินคำ้จำกกำรขำยเคร่ืองมือทนัตกรรม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมำกกวำ่ยอดรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจำกในไตรมำสน้ีมีกำรขำยสินคำ้ท่ีมีก ำไรขั้นตน้ต ่ำกวำ่ในปีก่อน 2) ตน้ทุนหอ้งพกัอำศยัในโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี  

ธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุน 15 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 6.3 ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกบัรำยไดท่ี้ลดลง โดยส่วนใหญ่จะประกอบไป
ดว้ย ตน้ทุนพนกังำนในธุรกิจพฒันำระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือกำรบริหำรโรงพยำบำล   
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 1,379  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.2 เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำย
เก่ียวกบับุคลำกร ค่ำใชจ่้ำยทำงดำ้นกำรตลำด และค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรศึกษำและพฒันำโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนของ
บริษทั โดยเฉพำะในไตรมำส 4/2561 เม่ือมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเปิดให้บริกำรโรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง และมีกำรส่งเสริม
กำรขำยเพื่อเตรียมกำรโอนหอ้งพกัในโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 144 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 10.6 ซ่ึงเม่ือเทียบจำกเงินกูท่ี้มีภำระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 
6,196 ลำ้นบำท สูงกว่ำปีก่อน ท่ีมีจ ำนวน 3,683 ลำ้นบำท สะทอ้นให้เห็นว่ำ THG บริหำรกำรกูย้ืมเงินไดดี้ และมีอตัรำดอกเบ้ียกูย้ืม
เฉล่ียลดลง จำกร้อยละ 4.4 เหลือร้อยละ 2.9 

ก ำไร 

ก ำไรขั้นตน้ 1,909 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 และอตัรำก ำไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 26.9 จำกร้อยละ 27.7 ในปีท่ี
ผำ่นมำมีสำเหตุหลกัมำจำกรำยไดค้่ำท่ีปรึกษำจำกลูกคำ้ต่ำงประเทศลดลง  

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ำกบั 348 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 37.2 โดยมีอตัรำก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่ลดลง เป็นร้อยละ 4.9 จำกร้อยละ 8.4 มีสำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีเพ่ิมข้ึน ตำมกำรขยำยธุรกิจ 

 
สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ 

  งบกำรเงนิรวม 
งบก าไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง 
รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ 6,579 6,172 6.6% 
รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 492 414 18.8% 
รำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนๆ 23 26 -11.5% 
รำยได้รวม 7,094 6,612 7.3% 
ตน้ทุนธุรกิจกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ (4,834) (4,488) 7.7% 
ตน้ทุนธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (336) (277) 21.3% 
ตน้ทุนธุรกิจอ่ืนๆ (15) (16) -6.3% 
ต้นทุนรวม (5,185) (4,781) 8.5% 
ก ำไรขั้นต้น 1,909 1,830 4.3% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (1,379) (1,005) 37.2% 
ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 1,094 1,147 -4.8% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (144) (161) 10.6% 
ก ำไรส ำหรับงวด 367 565 -35.0% 
ก ำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 348 554 -37.2% 

 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2561 ปี 2560 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ 26.9% 27.7% 
อตัรำก ำไร EBITDA 15.4% 17.3% 
อตัรำก ำไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 4.9% 8.4% 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ  

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 THG มีสินทรัพยร์วม 17,927 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 14,010 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 สินทรัพย์หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมข้ึน 160 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมจำกกำรลงทุนระหวำ่งปีและมี
กำรเตรียมเงินสดไวเ้พ่ือใชจ่้ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยท่ีจะเปิดด ำเนินกำรในไตรมำส 1/2562  

- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 154 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมียอดผูใ้ชบ้ริกำรเพ่ิมมำกข้ึน จึงส่งผลใหลู้กหน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน
ไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  ส่วนลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจำกกำรใหเ้ช่ำท่ีดินของบริษทัยอ่ย 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน 40 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่กิจกำรร่วมคำ้
ตำมสดัส่วนกำรลงทุน 

- สินคำ้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 932 ลำ้นบำท จำกโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ในส่วนแรก ท่ีทยอยสร้ำงเสร็จ 

- ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 335 ลำ้นบำท จำกกำรก่อสร้ำงของโครงกำร
จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และ ธนบุรี เฮลท ์วลิเลจ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนโดยรวมเพิม่ขึน้จำก 

- เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ (สุทธิ) เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 328 ลำ้นบำท เน่ืองจำก บริษทัไดท้ ำกำรลงทุนใน Ar Yu เพ่ือใหส้ดัส่วน
กำรถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 480 ลำ้นบำท และกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนระหวำ่งปี  

- ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 2,063 ลำ้นบำท เน่ืองจำก บริษทัยอ่ยไดท้ ำกำร
ลงทุนก่อสร้ำงอำคำร ปรับปรุงอำคำร และซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปิดด ำเนินกำรของ โครงกำรจิณณ์ 
เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี โครงกำรโรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง (บริษทั ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั) 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพ่ิมข้ึน 61 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัย่อยมีกำรลงทุนระบบซอฟท์แวร์ อำทิเช่น ระบบ ERP ระบบ
ติดตำมตวัผูสู้งอำย ุเพื่อรองรับโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และระบบปฏิบติักำรส ำหรับโรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง 

- เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำ เพ่ิมข้ึน 57 ลำ้นบำท (เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำรวมกบัเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำท่ีตดัจ ำหน่ำยภำยในหน่ึง
ปี) เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรบนสิทธิกำรเช่ำใหแ้ก่สภำกำชำดไทยจนครบก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำแลว้ 

 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) ลดลง 80 ลำ้นบำท เน่ืองจำก บริษทัมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั 
โรงพยำบำลรำชธำนี โรจนะ จ ำกดั รำคำทุน 30 ลำ้นบำท และมีกำรโอนเงินลงทุนในบริษทั ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั 52 ลำ้นบำท ซ่ึงถือ
หุน้โดยบริษทัยอ่ย-บริษทั โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี จ ำกดั (มหำชน) จำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงิน
ลงทุนในตรำสำรทุน ลดลง จ ำนวน 133 ลำ้นบำท เน่ืองจำก เงินลงทุนท่ีบริษทัถืออยูมี่มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน ณ ส้ินงวดลดลง 

 
หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 THG มีหน้ีสินรวม 9,201 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 5,345 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดย
หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยบริษทัมีเงินกูย้ืมจำกสถำบัน
กำรเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 2,513 ลำ้นบำท เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรลงทุนและพฒันำโครงกำรต่ำง ๆ และบริษทัมีเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
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เพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,134 ลำ้นบำท โดยเจ้ำหน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึนไปในทิศทำงเดียวกันกับตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และเจ้ำหน้ีอ่ืนท่ีมำจำกกำรซ้ือ
สินทรัพยแ์ละเงินประกนัผลงำน จ ำนวน 710 ลำ้นบำท โดยหลกั ๆ เกิดจำกโครงกำรก่อสร้ำงโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และ
โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง 

 
 ส่วนของเจ้ำของ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 THG มีส่วนของเจำ้ของรวม 8,726 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 8,665 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 เน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัย่อย จำกกำรลงทุนใหม่ในไตรมำส 2/2561 ทั้ งน้ีส่วนของ
เจำ้ของของบริษทัใหญ่ลดลง เน่ืองจำกมีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น และผลประกอบกำรโดยรวมของบริษทัลดลง เน่ืองจำกกำร
ลงทุนในโครงกำรใหม่ ๆ ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะเร่ิมรับรู้รำยไดส้ ำหรับบำงโครงกำรในช่วงไตรมำส 1/2562  

  งบกำรเงนิรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) ส้ินปี 2561 ส้ินปี 2560 เปลีย่นแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,268 2,615 63.2% 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 13,659 11,395 19.9% 

สินทรัพย์รวม 17,927 14,010 28.0% 

หน้ีสินหมุนเวยีน 5,325 1,279 316.3% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 3,876 4,066 -4.67% 

หนีสิ้นรวม 9,201 5,345 72.1% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,726 8,665 0.7% 

 

  งบกำรเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั ปี 2561 ปี 2560 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 0.8 2.0 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 3.9% 6.9% 

อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์(เท่ำ) 0.5 0.6 

อต้รำผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 4.2% 8.3% 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 1.1 0.6 

อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่ำ) 5.7 3.2 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) (เท่ำ) 2.0 4.4 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 4.4 5.3 
 

กำรบริหำรสภำพคล่องและเงนิทุนในปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน 177 ลำ้นบำท ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 100 เน่ืองจำกบริษทัมีตน้ทุนกำรพฒันำ
โครงกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึนของโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และ ธนบุรี เฮลท ์วลิเลจ รวมถึงมีตน้ทุนส ำหรับกำรเปิด
โรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง 
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ส่วนท่ี 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร หนำ้ท่ี 108 

- กระแสเงนิสดสุทธิทีใ่ช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,827 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.5 เน่ืองจำก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรจ่ำยเงินเพ่ือซ้ือ
สินทรัพยถ์ำวรเพ่ิมข้ึน 

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกบั 2,164 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนมำกกวำ่ร้อยละ 100 เน่ืองจำก บริษทัมีกำรกูย้ืมเงิน
จำกสถำบนักำรเงินเพื่อน ำไปใหบ้ริษทัยอ่ยลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ 

  งบกำรเงนิรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (177) 713 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,827) (1,516) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 2,164 824 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ 160 21 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 742 582 
 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

THG ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั THG ขอรับรองว่ำ 
ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  นอกจำกน้ี  
THG ขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นใน
สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงินสดของ THG และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) THG ไดจ้ดัให้มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำ THG ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งของ 
THG และบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) THG ไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และ THG ไดแ้จง้
ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
THG แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ี
มิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ THG และบริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ี THG ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ THG ได้
มอบหมำยให ้นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ 
นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ก ำกบัไว ้THG จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี THG ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นำยบุญ วนำสิน กรรมกำรบริษทั นำยบุญ วนำสิน 

นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ กรรมกำรบริษทั และรักษำกำร CEO นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์

    
 

ผู้รับมอบอ านาจ     

นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ กรรมกำรบริษทั  และรักษำกำร CEO นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์

  

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 1/13 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. นพ. บุญ วนาสิน 
80 

- วฒิุบตัรเพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพสำขำอำยรุศำสตร์ และทำงเดินอำหำร, John 
Hopkins University 

2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd. (N) 

ประธานกรรมการ  - แพทยศำสตรบณัฑิต, มหำวิทยำลยัมหิดล 2558 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป   

   2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจโรงพยำบำลธนบุรี (N) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

พฤษภำคม 2520  

 
Listed company (L)   1 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ทนัตสยำม (N) 

 1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี  2554 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสยำม 

 135/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 2535 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ สมำคมศิษยเ์ก่ำมหำวิทยำลยัมหิดล 

  2534 - ปัจจุบนั นำยกสมำคม สมำคมผูป้กครองโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

Non - listed company (N) 3   2520 - ปัจจุบนั ผูก่้อตั้ง และกรรมกำร บจก. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดษิฐ์ 52 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ Chief Hospital Business - 
International 

 - ศลัยกรรมทัว่ไป, แพทยสภำ เม.ย. 2561- ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. อุบลรักษ ์(N) 

 - แพทยศำสตรบณัฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั Chief Hospital Business - International บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง (N) 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร ARYU International Health Care Co., Ltd (N) 

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

125/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. รำชธำนี เรียลต้ี (N) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan  2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง (N) 

15 มิถุนำยน 2558  (HRP) รุ่นท่ี 11/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. สิริเวช จนัทบุรี  (N) 

  บริษทัไทย (IOD) 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี (N) 

Listed company     1  
Non - listed company 12  

  ม.ค. 59 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรีพฒันำท่ีดิน  (N) 

  2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจโรงพยำบำลธนบุรี (N) 

   2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd. (N) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 2/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

   2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถธ์นบุรี (N) 

   2558 - ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  (L) 

   2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์  (N) 

   มิ.ย. 2561 – ม.ค. 2562 รักษำกำร Chief Business Service/Support Officer บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

   2558 - มี.ค. 2561 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร 4 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

      

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี 62 - บญัชีมหำบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมกำรกำรเงินและงบประมำณ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
- กำรจดักำรมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป   

 - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2 ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร ARYU International Health Care Co., Ltd (N) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

29 เมษำยน 2559 

 - นิติศำสตรบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมกำรนโยบำย

สถำบนักำรเงิน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

  
ก.ย.2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำค

รำชกำร 
กลุ่มกระทรวงดำ้นบริหำร ฯ 

  ประวตัิการฝึกอบรม มิ.ย.2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์  (N) 

Listed company     2 
Non - listed company 4 

 
1. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

21/2545 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
พ.ค.2560 - ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์น วชิรำวธุวิทยำลยั 

 2. หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 3 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง (N) 

  3. หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรไทย (วปอ.) รุ่นท่ี 2552 
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
บมจ. สแกน อินเตอร์ (N) 

  4. ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 3156 พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  
5. หลกัสูตรกำรบริหำรกำรจดักำรภำครัฐร่วมเอกชน (ส ำนกังำน
ต ำรวจแห่งชำติ) 2550 บรอ.1 

มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ กองทุนประกนัสงัคม 

  
6. หลกัสูตร Advanced Strategic Management, IMD. 
Switzerland (2012) 

ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (L) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 3/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

  
7. โครงกำรหลกัสูตรประกำศนียบตัรกฎหมำยกำรคำ้ ระหวำ่ง
ประเทศ รุ่นท่ี 1 เนติบณัฑิตยสภำ 

เม.ย. - ต.ค. 2560 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
ดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรม ขนำดยอ่ม (บสย.) 

  
8. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

2559 – ก.พ. 2561 กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

   
ส.ค. 2559 - ส.ค. 2560 ท่ีปรึกษำ - หวัหนำ้โครงกำรปรับปรุงระบบกำร

ควบคุมภำยใน 
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์  

   มิ.ย. 2558 - ก.ค. 2559 รองผูจ้ดักำรใหญ่ ผูบ้ริหำรสูงสุดตรวจสอบ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์  

   เม.ย. 2556 - ต.ค. 2560 กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรตรวจสอบ บจก. บริหำรสินทรัพยสุ์ขมุวิท  

   
ก.พ. 2556 - เม.ย. 2558  กรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 
บจก. ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ  

   2554 - มิ.ย. 2557 กรรมกำรและเหรัญญิก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์

   
2554 – มิ.ย. 2558 ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส กลุ่มตรวจสอบและ

ก ำกบั 
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์ 

   2552 - 2558 กรรมกำร ธนำคำรวีณำสยำม ประเทศเวียดนำม  

      

4. รศ. นพ. วศิิษฎ์ วามวาณชิย์ 55 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ        

ศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
เม.ย. 2560 -ปัจจุบนั กรรกำร บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์  (N) 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

 
- Clinical Fellow in Spine Surgery ภำควิชำศลัยศำสตร์ ออร์

โธปิดิกส์ 
2560 -ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง (N) 

 
Special Spine Fellow in Orthopedic Surgery State 
University of New York, USA 

2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  - วฒิุบตัรเพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ  2556 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลศิริรำช 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

29 เมษำยน 2559 

 วิชำชีพ, ศลัยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหำวิทยำลยัมหิดล  กรรมกำรอ ำนวยกำร โรงพยำบำลศิริรำชปิยะมหำกำรุณย ์

  2554 – 2556 รองคณบดีฝ่ำยทรัพยำกรกำยภำพ และส่ิงแวดลอ้ม คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล, มหำวิทยำลยัมหิดล 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 4/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 

 ประวตัิการฝึกอบรม    

 
1. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

221/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

   

Listed company     1 
Non - listed company 2 

 
2. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate    

Leaders (RCL) รุ่นท่ี 8/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

   

  
3. The Executive Program: Strategy and Innovation for 

Businesses, Asia (SIBA)CMMU-SLOAN School of 
Management, MIT Hospital 

   

  
4. Management Executive Program, Singapore Management 

University (SMU) 
   

      

5. นายวรีะชัย ศรีขจร 66 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, South Eastern University 
Washington D.C. 

2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบและประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 

 
- วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต, วิศวกรรมเคร่ืองกล, 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
2534 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. พฒัน์กล  (N) 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2555 - 2560 ผูอ้  ำนวยกำร สถำบนัคุณวฒิุวิชำชีพ (องคก์ำรมหำชน) 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)รุ่นท่ี 9/2547 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
2554 - 2560 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
22 ธนัวำคม 2558 

 
2. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 102/2551 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
   

 3. หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 4 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    

Listed company     1 
Non - listed company 1   

 
4. หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) รุ่น 4/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

   

   
5. หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

รุ่น 30/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 

 
 

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


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 5/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

6. ดร. วกิรม คุ้มไพโรจน์ 73 - ดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ, สำขำมำนุษยวิทยำ, Schiller  
International University (London) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  (L) 

กรรมการอิสระ  
- ดุษฎีบณัฑิต, สำขำวิชำประวติัศำสตร์ควำมสมัพนัธ์ ระหวำ่ง

ประเทศ, Michigan State University 
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซี จ  ำกดั 
(มหำชน)  (L) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษำยน 2559 

 
- มหำบณัฑิต, สำขำวิชำประวติัศำสตร์ควำมสมัพนัธ์ ระหวำ่ง

ประเทศ, Michigan State University 
2553 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  (L) 

 
- อกัษรศำสตรบณัฑิต, คณะอกัษรศำสตร์, จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 
2553 - ปัจจุบนั ประธำนบริษทั บริษทั สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่ แมนเนจเมน้ท ์จ  ำกดั (N) 

Listed company     4 

Non - listed company 1 

  2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ หอกำรคำ้องักฤษ 

 ประวตัิการฝึกอบรม 
2550 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ, ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ,  
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (L) 

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63/2550 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ, กรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 

 

  
2. หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นท่ี 7/2556 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
2556 - 2559 กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรรษทัภิบำล บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

  
3. หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุ่นท่ี 22/2557 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

2555 - 2559 กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลำดหลกัทรัพย ์
(ส ำนกังำน ก.ล.ต.) 

  
4. หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 

39/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
   

  
5. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 23/2559 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

   

  
6. หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 14 สถำบนัวิทยำกำรตลำด

ทุน 
 

  

      
      



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 6/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

7. นายเฉลมิกลุ อภบุิณโยภาส 63 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

กรรมการ ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหาร 
Chief Hospital Business - Domestic 2 
และรักษาการ Chief Hospital 
Business - Domestic 1 

 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง (N) 

 - Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore 
มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจ และ Chief Hospital Business 
Domestic 2  

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  
 - Mini MBA in Health, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

  2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง (โรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง) (N)  

  ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. อุบลรักษ ์(N) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
พฤษภำคม 2536 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี (N) 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

125/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลภทัร (N)  

  
2. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุ่นท่ี 7/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

   2545 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนกำญจน์ (N)  

Listed company     1 

Non - listed company 7 
 

3.  หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 
11/2018 

2536 - ปัจจุบนั กรรมกำร 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   2536 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำลธนบุรี 2 

   2536 - ปัจจุบนั กรรมกำร  บจก. โมดูลล่ำ ซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส (N) 

   2558 - มี.ค. 2561 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร 1 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

   2544 - 2560 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร โรงพยำบำลธนบุรี 

      

      
      



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 7/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

8. รศ. นพ. อาศิส อุนนะนันทน์ 43 - Master of Science, Clinical Epidemiology and Health 
Service Researches, Weill Cornell University 

2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง (N) 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

- Certificate, Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special 
Surgery 

2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 

 
- Certificate, Adult Reconstructive Surgery, University 

Hospital Case Medical Center, Cleveland 

2555 – ปัจจุบนั Alternate member of Siriraj Institutional 
Review Board committee 

โรงพยำบำลศิริรำช 

Listed company    1 

Non - listed company 1 
 

- Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total Joint 
Replacement, Stanford Hospital and Clinics 

2554 - 2558 Assistant Director of Siriraj and Orthopaedic 
training program, Department of Orthopaedic 
Surgery 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล 

 
 - Thai Board of Orthopedic Surgery, มหำวิทยำลยัมหิดล    

 
- Doctor of Medicine (First Degree Honor), 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

   

      

  ประวตัิการฝึกอบรม    

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

128/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
   

      

9. น.ส. นลนิ วนาสิน 45 - ปริญญำมหำบณัฑิต, Engineering-Economic Systems and  ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั Chief Business Service/Support Officer   บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  Operations Research, Stanford University มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั Chief Commercial Officer บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการ กรรมการบริหาร  - ปริญญำมหำบณัฑิต, Business Administration, INSEAD   2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป   

Chief Commercial Officer 
และ Chief Business 
Service/Support Officer   

 - ปริญญำบณัฑิต, เศรษฐศำสตร์เชิงคณิตศำสตร์, Columbia ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ (N) 

 University 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไวน์ กำรำจ จ ำกดั (N) 

  2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร  บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
มิถุนำยน 2555 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2555 - 2561 กรรมกำร บจก. ฟู้ดโคออป  

 1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  2548 - 2551 ประธำนและะผูอ้  ำนวยกำรพฒันำธุรกิจ สถำบนัสุขภำพ และควำมงำมตรัยญำ 

Listed company    1 
Non - listed company 2 

 133/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 2543 - 2546 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด บจก. ยนิูลิเวอร์ (ประเทศไทย)  
     

      



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 8/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

10. ดร. ขจร ธนะแพสย์ 44 - ปริญญำดุษฎีบณัฑิต, สำขำกำรเงินและกำรบริหำรจดักำร, 
University of London UK 

ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถธ์นบุรี (N) 

กรรมการ  
- รัฐศำสตรมหำบณัฑิต, ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ, 

London School of Economics UK 
ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลร้อยเอด็-ธนบุรี (N) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
15 มิถุนำยน 2558 

 - เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต, Oxford University, UK ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ-ธนบุรี (N) 

 
- รัฐศำสตรบณัฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (เกียรตินิยม
อนัดบั 1 เหรียญทอง รำงวลัเงินทุนภูมิพล) 

2559 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

Listed company    1 
Non - listed company 3 

 
- วฒิุบตัร, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of 

New York 
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2553 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรส่วน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี 

125/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
   

  
2. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
230/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

   

      

11. นายศิธา เมฆสวรรค์ 43 - ปริญญำมหำบณัฑิต, Applied Psychology: Organization 
Psychology, Golden Gate University 

2559 - ปัจจุบนั นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนกังำน ก.พ. 

กรรมการ  
- สงัคมศำสตรบณัฑิต, จิตวิทยำคลินิก 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
15 มิถุนำยน 2558 

  2553 - 2559 นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ส ำนกังำน ก.พ. 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2547 - 2553 นกัทรัพยำกรบุคคลปฏิบติักำร ส ำนกังำน ก.พ. 

Listed company    1 

Non - listed company - 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

128/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

   

     

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


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 9/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

12. พญ. ลนิดา ไกรวทิย์ 46 - มหำบณัฑิต, MBA, Marshall School of Business, 
University of Southern California 

ก.พ. 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 

 - แพทยศำสตรบณัฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ (N) 

 - นิติศำสตรบณัฑิต, มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ซีพีไอ เอน็เตอร์ไพรซ์ N) 

  2560  ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

  ประวตัิการฝึกอบรม 2557 – 2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี125/2559 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
2555 – 2557 ท่ีปรึกษำ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

 
2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan(HRP) 

รุ่นท่ี 11/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

   

Listed company    1 

Non - listed company 2 

 
3. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) รุ่นท่ี 7/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

   

 
4. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 248/2560 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

   

  
5. หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) รุ่น 5/2018 
   

      

13.  นายทิมโมตี ้อีเมน เลิศสมิติวนัท์ 

กรรมการอิสระ 

51 - บริหำรธุรกิจบณัฑิต, กำรตลำด, Washington State 
University, USA 

มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

  
2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  2551 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บจก. ออยล ์อำร์ อำส (N) 
     

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


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 10/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษำยน 2559  

Listed company    1 
Non - listed company 1 

 ประวตัิการอบรม    

 
1.  หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP EN) รุ่นท่ี 135/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

   

      

14. Dr. Eugene Dyonisius 
Maria Bernadette Kroon 

53 
- Freshman journalism/Spanish, University of Kansas, 

USA 
มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการอิสระ 
และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจ 

 
- Pre-clinical Medicine, University of Amsterdam, 

Netherlands 
2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 
- Clinical Medicine (Internships), University of 

Amsterdam, Netherlands 
2555 - ปัจจุบนั Clinical Research Physician Thai Red Cross AIDS Research Centre 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษำยน 2559 

 - Board certification, American Board of Family Medicine 
2555 - 2558 Clinical Research Physician, Department of 

Retrovirology 
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences 

 - Family Medicine Specialty training, University of Hawaii    

Listed company    1 

Non - listed company - 

     

 ประวตัิฝึกการอบรม    

  
1.  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี 

135/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD)    

      

15. น.พ.สุทธิชัย โชคกจิชัย 58 - วิทยำศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัมหิดล ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการบริหาร  - แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลศิริรำช, มหำวิทยำลยัมหิดล ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลธนบุรี 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
25 ม.ค. 2561 

 
- Fellow of Thai Royal FRCP Internal medicine College of 

Physician 
มี.ค. 2561 - ม.ค. 2562 Chief Hospital Business - Domestic 1 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  ก.พ. 2561 - ม.ค. 2562 กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง  

   ก.ค. 2559 -ม.ค. 2560 รองผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลลำดพร้ำว 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 11/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

  ประวตัิการฝึกอบรม (ไม่มี) เม.ย. 2558 -มิ.ย. 2559 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำทำงกำรแพทย ์ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ 

   ม.ค. 2557 -มี.ค. 2558 รองผูอ้  ำนวยกำรแพทย ์ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ 

   ก.ย. 2551 -ธ.ค. 2556 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเจำ้หนำ้ท่ีวิทยำศำสตร์ บจก. โนวำร์ตีส (ประเทศไทย)  

      

16. ดร.เจษฎา ธรรมวณชิ 63 
- Doctor of Philosophy (Education Administration), Magadh 

University ประเทศอินเดีย 
ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร และรักษำกำร

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง  

Chief PPP Business  
- กำรศึกษำมหำบณัฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) มหำวิทยำลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั Chief PPP Business  บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

22 มีนำคม 2561 

 
- ประกำศนียบตัร โครงกำรพฒันำและเตรียมผูบ้ริหำรรัฐกิจ 
(Mini MPA) มหำวิทยำลยัมหิดล  

2557 - ปัจจุบนั ประธำนสภำอำจำรยม์หำวิทยำลยัดุริยำงคศิลป์  มหำวิทยำลยัมหิดล 

 
- ครุศำสตร์บณัฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) มหำวิทยำลยัรำชภฏั
สวนสุนนัทำ 

2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ วำระท่ี 2 กรมทรัพยสิ์นทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์

  - กำรศึกษำบณัฑิต (สุขศึกษำ) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรระงบัขอ้พิพำท ศำลแรงงำน จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

   2552 - ปัจจุบนั อำจำรยส์ำขำวิชำธุรกิจดนตรี        

  ประวตัิการฝึกอบรม (ไม่มี)  และผูจ้ดักำรงำนจดัหำรำยไดแ้ละสิทธิประโยชน์ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลยัมหิดล 

   
2546 - ปัจจุบนั อำจำรยป์ระจ ำ สอนดำ้นทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

ระดบับณัฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

    2558 - 2560 รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนยรั์งสิต 

   2556 - 2558 ผูช่้วยคณบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล วิทยำลบัดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลยัมหิดล 

      

17. น.ส.ทพิย์วรรณ รุจิโรจน์พพิฒันา 63 
- Master of Science (Human Resources) COPPIN STATE 

COLLEGE, MARYLAND, USA 
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการบริหาร  - บญัชีบณัฑิต, มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง (โรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง) 

 
  2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี 

 ประวตัิการฝึกอบรม 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ทนัตสยำม 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 12/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
25 มกรำคม 2561 

 
1. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
รุ่นท่ี 11/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
IOD) 

2535 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน โรงพยำบำลธนบุรี 

  2. Mini MBA 2556, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    

  
3. CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING Class 5   
Federation of Accounting Professions 

   

      

18. น.ส.อญัชล ีชวลติจารีธรรม 43 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต,  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถธ์นบุรี  

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี (สมห์ุบัญชี) 
และรักษาการผู้อ านวยการฝ่าย 
การเงิน (CFO) 

 - กำรบญัชีบณัฑิต,  สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล ต.ค. 2560 - ปัจจุบนั รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (CFO) บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. รำชธำนีเรียลต้ี จ  ำกดั  

 ประวตัิการฝึกอบรม 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจโรงพยำบำลธนบุรี  

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ CFO 
ตุลำคม 2560  

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

126/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรีพฒันำท่ีดิน  

 2. ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 6646 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  
3. กำรท ำ Financial Projection เพ่ือประเมินมูลค่ำบริษทั  

รุ่นท่ี 2 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2545 - 2558 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบบญัชี บจก.ไพร์ซวอเตอร์เฮำ้ส์คูเปอร์ส เอบีเอส 

      

19.  น.ส. สุวด ีพนัธ์ุพานิช 38 
- สำธำรณสุขดุษฎีบณัฑิต (Candidate), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 
ต.ต. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ  ำรุงเมือง  

เลขานุการบริษัท  
- นิเทศศำสตรมหำบณัฑิต (วำทวิทยำ),  จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 
2559 - ปัจจุบนั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
9 ธนัวำคม 2558 

 
- ศิลปศำสตรบณัฑิต (กำรส่ือสำรมวลชน), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
2558 - ปัจจุบนั เลขำนุกำรบริษทั บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

  2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรี เคหะภณัฑ ์

   เม.ย. - พ.ค. 2561 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โรงพยำบำลอบจ. ภูเก็ต 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

เอกสำรแนบ 1               รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                     หนำ้ 13/13 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

  ประวตัิการฝึกอบรม    

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี 
125/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

ต.ต. 2560 - 2561 รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร 2 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

  
2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
รุ่นท่ี 11/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

2559 - ม.ค. 2561 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

  
3. หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 
71/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

2559 - ม.ค.2560 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

  
4. หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 
17/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

2558 - 2560 กรรมกำร บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ 

  
5. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุ่นท่ี 7/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

2554 - 2558 เลขำนุกำรท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี  

   2553 - 2558 Personal Assistant (นพ.บุญ วนำสิน) บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 
 



บริษัท ธนบรีุเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)              

เอกสารแนบ 1.2                               รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ 1/1  

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษัทร่วมค้า  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

รายช่ือ 

บมจ. 
ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ 
กรุ๊ป 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมค้า 

บมจ. รพ.
ราษฎร์
ยินด ี

บจก. รพ.
อุตรดติถ์
ธนบุรี 

บจก. 
ศูนย์หัวใจ 

รพ. 
ธนบุรี 

บจก.  
พรีเมียร์
โฮม        

เฮลท์ แคร์ 

บจก. 
ทันตสยาม 

บจก.  
ราชธานี 
เรียลตี ้

บจก. 
ธนบุรี
พฒันา
ที่ดนิ 

บจก.โมดูลล่า
ซอฟท์แวร์ 
เอก็ซ์เปอร์ตสี 

บจก. รพ. 
ธนบุรี 

บ ารุงเมือง** 

บจก.  
ธนราษฎร์ 
ทุ่งสง 

บจก. 
อุบลรักษ์ 

บมจ. 
สิริเวช 
จนัทบุรี 

Weihai 
Thonburi 

Healthcare 
Investment 
Co., Ltd. 

ARYU 
International 
Health Care 

Co., Ltd. 

1. นพ. บุญ วนาสิน C   D  D        D  

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ D, E  D D D D  D D  D D D D D D 

3. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส D, E D       D  D D    

4. รศ. นพ. อาศิส อุนนะนนัทน ์ D, E         D      

5. น.ส. นลิน วนาสิน D, E    D           

6. นายขจร ธนะแพสย ์ D  D                  

7. นายศิธา เมฆสวรรค ์ D               

8. นายวีระชยั ศรีขจร D               

9. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ D     D           

10. นายทิมโมต้ี เลิศสมิติวนัท ์ D               

11. นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน D               

12. นางกรรณิการ์ งามโสภี D    D     D     D 

13. ดร.วิกรม คุม้ไพโรจน ์ D               

14. รศ. นพ. วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์ D    D     D      

15. น.ส. อญัชลี ชวลิตจารีธรรม E  D D   D D        

16. น.ส. ทิพยว์รรณ รุจิโรจนพิ์พฒันา E D    D     D     

17.ดร.เจษฎา ธรรมวนิช E         E      

18. น.ส. สุวดี พนัธุพ์านิช S         D      
 

หมายเหตุ C= ประธานกรรมการ (Chairman)         D = กรรมการ (Director)       I = กรรมการอิสระ (Independent Director)           E = ผูบ้ริหาร (Executive)       S = เลขานุการบริษทั (Corporate Secretary) 
** บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง เดิมช่ือ บจก. บ ารุงเมือง พลาซ่า  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

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

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษัทฯ 
ช่ือ - สกลุ / ต ำแหน่ง 
(วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง) 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนกำร
ถือหุน้ใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ระยะเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

นำงหทยัชนก ปำงนอ้ย 
 

40 ปี ▪ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต  สำขำกำรบญัชี
เพื่อกำรวำงแผนควบคุม
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

▪  
▪ ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต  
▪ สำขำกำรสอบบญัชี 
▪ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 - ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 
 

2560 – 2561 
 

2552 - 2560 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ 
 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 
 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  
 
 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  
 
บมจ. อินเตอร์ล้ิงค ์ 
เทเลคอม  

สถำนพยำบำลเอกชน 
 

สถำนพยำบำลเอกชน 
 
 

สถำนพยำบำลเอกชน 
 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบข่ำย
สำยสญัญำณคอมพิวเตอร์
และระบบข่ำยสำยสญัญำณ 

 
ในส่วนของหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ คือ นำงสำวสุวดี พนัธ์ุพำนิช ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัดว้ย โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยประวติัไวใ้นเอกสำรแนบ 1 แลว้  
หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน: ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำน
ก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ ส ำนกังำน ก.ล.ต.  ตลท. เป็นตน้  
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เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น หนำ้ท่ี 1 

รายละเอยีดการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

ทีต่ั้งทรัพย์สินทีม่กีารประเมนิราคา ไม่มีเลขท่ี ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 

รายละเอยีดทรัพย์สิน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
1. ท่ีดินจ ำนวน 6 แปลง เน้ือท่ีดินตำมเอกสำรสิทธ์ิรวม 8-1-93 ไร่ พร้อมทั้งอำคำร

ตึกสูง 11 ชั้น จ ำนวน 1 อำคำร (มีโครงสร้ำง 11 ชั้น ยงัไม่เสร็จ) และอำคำรตึกสูง 
16 ชั้น (มีโครงสร้ำง 11 ชั้น ยงัไม่เสร็จ) จ ำนวน 1 อำคำร 

ล ำดบั โฉนดท่ีดินเลขท่ี เลขท่ีดิน เน้ือท่ี (ไร่) 
1 3910 227 2-0-87 
2 13030 516 1-0-0 
3 13031 513 0-3-54 
4 36228 261 0-0-52 
5 36230 239 0-0-52 
6 36232 228 4-0-48 

รวม 8-1-93 
 

2. ท่ีดินจ ำนวน 2 แปลง เน้ือท่ีดินตำมเอกสำรสิทธิรวม 0-0-32.3 ไร่ พร้อมทั้งอำคำร
พำณิชย ์3 ชั้น จ ำนวน 2 คูหำ 
ล ำดบั โฉนดท่ีดินเลขท่ี เลขท่ีดิน เน้ือท่ี (ไร่) 

1 23189 259 0-0-16.1 
2 23190 260 0-0-16.2 

รวม 0-0-32.3  
ราคาประเมนิทรัพย์สิน มูลค่ำตลำดของทรัพยสิ์น 2,477.07 ลำ้นบำท 

1. รำยกำรท่ีดินจ ำนวน 6 แปลงและอำคำรตึกสูง 2 หลงั เท่ำกบั 334,412,143 บำท 
2. รำยกำรท่ีดินจ ำนวน 2 แปลง และอำคำรพำณิชย ์เท่ำกบั 7,650,000 บำท 
 

บริษัทผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน บจก.ชำเตอร์ แวลูแอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ ซ่ึงเป็นผู ้ประเมินท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เป็นกำรประเมินโดยวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

ผู้ประเมินหลักและผู้ลงนามใน
รายงานการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

นำยนฎัฐชยั สุขเกษม 
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

วตัถุประสงค์การประเมนิราคา เพื่อใหท้รำบรำคำตลำด 

วันที่ในรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

7 กมุภำพนัธ์ 2561 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซ่ึง
เป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติของควำมเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงครบถว้น ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ซ่ึงได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมีควำมอิสระตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย  

 1. นำงกรรณิกำร์  งำมโสภี * ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. นำยวรีะชยั  ศรีขจร  กรรมกำรตรวจสอบ 
 3. แพทยห์ญิงลินดำ  ไกรวทิย ์** กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงหทยัชนก ปำงนอ้ย ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
แทน นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ท่ีขอลาออกไปเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน  
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ ท่ีขอลาออกไปเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษทัและตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งตำมระเบียบบริษทัฯ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และ

แนวทำงปฏิบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปี 2561 

ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 16 คร้ัง และเป็นกำรร่วมประชุมกบัผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี 

และผูต้รวจสอบภำยใน สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน

ประจ ำปี 2561  รวมถึงรำยกำรระหวำ่งกนัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งและ

ผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมในวำระพิจำรณำงบกำรเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ือง

ควำมถูกตอ้ง ควำมครบถว้น กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเพียงพอของขอ้มูลท่ี

เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินไดแ้สดงรำยกำร

โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้กำร

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร เพ่ือหำรือกบัผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำบญัชีและรำยงำน

ทำงกำรเงิน ซ่ึงเห็นวำ่ผูส้อบบญัชีไดรั้บควำมร่วมมือท่ีดีจำกฝ่ำยบริหำร มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน รวมทั้งมีควำมรู้ 

ประสบกำรณ์และแนวทำงกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ

ผูส้อบบญัชี 
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2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน จำกกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯตำมผลกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2561 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24  
มกรำคม 2562 ไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ในดำ้นต่ำง ๆ  5 องคป์ระกอบ คณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่ 
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม ซ่ึงเม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบพบจุดอ่อนหรือ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจง้ให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและมีกำร
ติดตำมผลกำรแกไ้ขปรับปรุง 

3. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นชอบต่อขอบเขตกำรปฏิบติังำนกำร
ตรวจสอบภำยในและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมทั้งในปี 2561 บริษทัฯ ไดว้ำ่จำ้งบริษทั เวลแพลนน่ิง โซลูชัน่ จ ำกดั
เป็นผูใ้หบ้ริกำรตรวจสอบภำยใน ซ่ึงไดต้รวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยได้
พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรติดตำมผลกำรแกไ้ขตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน ให้ค  ำแนะน ำในกำร
พฒันำปรับปรุงกำรปฏิบติังำนตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภำพ ควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งพิจำรณำควำม
เหมำะสมของงบประมำณ อตัรำก ำลงัคน กำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร และกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษทัฯ มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิผล  

4. การปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  วำ่
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของบริษทัฯ และขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บั
บุคคลภำยนอก คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำเป็นไปตำมวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรดงักล่ำว ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่สอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บญัชี รวมทั้งมีควำมเห็นวำ่รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัไดรั้บกำรเปิดเผยและแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินแลว้อยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น  

6. การบริหารความเส่ียง มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงมีหนำ้ท่ีก ำหนดหลกัเกณฑน์โยบำยและกระบวนกำร
ในกำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั ทบทวนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมทั้ งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงในดำ้นกลยทุธ์ รำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินกำรและกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้ ำหน้ำท่ีสอบทำนและ
ติดตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงควำมเส่ียงของเหตุกำรณ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งส ำคญัอนัอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อำทิ เช่น ควำมเส่ียงของธุรกิจหลกั ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนโครงกำรทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เป็นตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงอยำ่งมีประสิทธิผล 

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือกเสนอแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและเสนอค่ำสอบบญัชี เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อเสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี ซ่ึง



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

เอกสำรแนบ 5   รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หนำ้ท่ี 3/3 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบติัควำมสำมำรถของผูส้อบบญัชี ผลกำรปฏิบติังำน ควำมเป็นอิสระ ควำม
เหมำะสมของค่ำสอบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ ำปี 2562 และเห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบี
เอ เอส จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงัต่อไปน้ี นำยสุดวิณ ปัญญำวงศ์ขนัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3534  หรือ นำงอนุทยั ภูมิสุร
กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3873  หรือ นำยกฤษณ์ ชัชวำลวงศ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี  5016 เป็นผูส้อบบญัชี
ส ำหรับระยะเวลำบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  ทั้ งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือผูส้อบบญัชีท่ี
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอ  

8.   อ่ืน ๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนเพ่ือให้มั่นใจว่ำกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัคงมีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และคู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2553 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้กไ้ขกฎ
บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบใหมี้ควำมเหมำะสมมำกข้ึน โดยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2561 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลำคม 2561  
 จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบระหวำ่งปี 2561 ตำมท่ีไดร้ำยงำนขำ้งตน้ ท ำให้เช่ือไดว้ำ่บริษทัฯ มี

กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิผล มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได ้

สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบระหว่ำงปี 2561 ไดรั้บควำมร่วมมือดว้ยดีจำกคณะกรรมกำร

บริษทั ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี 

 

          ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   
       นำงกรรณิกำร์  งำมโสภี 

    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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