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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  และแนวทางดําเนินการบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ไดพิ้จารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่า

ของแบรนด์ พร้อมกาํหนดกลยุทธ์ของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2563 – 2565) โดยมีมติว่าในปี 2563 บริษทัฯ ยงัคงใช้

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  และคุณค่าของแบรนด ์เช่นเดียวกบัปีก่อน ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพร้อมอยูเ่คียงขา้ง เป็นผูดู้แลสุขภาพท่ีทุกคนไวว้างใจ 

พนัธกิจ 

• ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ พร้อมทั้งนวตักรรม ในราคาท่ีเหมาะสม สาํหรับทุกคนและทุกความตอ้งการ 

• ทีมงานมุ่งมัน่เพ่ือคุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศ พร้อมดว้ยความเช่ียวชาญ และบริการอยา่งมืออาชีพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดสาํหรับ

ทุกคน 

คุณค่าของแบรนด์ 

TREASURE LIVES ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และมุ่งม่ันท่ีจะให้การดูแลทุกคนอย่างดท่ีีสุด โดยไม่แบ่งแยกหรือจาํกัด

เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

HONEST เรายืนหยัดในหลักของความสุจริตและโปร่งใส นาํเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการตามท่ีจาํเป็น

และเป็นท่ีต้องการ อีกท้ังยังดาํเนินงานด้วยความอ่อนน้อมและเคารพผู้ใช้บริการ 

OPTIMISTIC เรามองโลกด้วยทัศนคติเชิงบวก มุ่งหาหนทางใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการให้บริการและการดาํเนิน

ธุรกิจให้ดีย่ิงขึน้ 

NURTURING คนคือทรัพยากรท่ีสาํคัญย่ิง เราจึงดูแลและพัฒนาบคุลากรเพ่ือให้เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

อย่างมืออาชีพท่ีดีท่ีสุดสาํหรับผู้ใช้บริการ 

 

เป้าหมายระยะยาว และแนวทางดําเนินการ  

เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทศัน์ซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะยาว บริษทัฯ จึงมีแนวทางดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพฒันา

บุคลากรเพ่ือเข้าถึงมาตรฐานท่ีสูงขึน้ท้ังระดับประเทศและระดับสากล 

• บริษทัฯ บริหารจดัการโรงพยาบาลฯ ให้มีบริการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัมาตรฐานสากล โดยไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ มีการจดัระบบงานท่ีดี เอ้ือต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

และปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยงัมีการดาํเนินการรักษาระดับมาตรฐานเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนา

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกนั 

• บริษทัฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย ์โดยพฒันาขีดความสามารถในการรักษาใน 5 ศูนย์

ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง (2) ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ (3) ศูนยท์างเดินอาหารและ

ตบั (4) ศูนยห์วัใจ และ (5) ศูนยสู์ติ-นรีเวชกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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• บริษทัฯ จดัให้มีทีมท่ีปรึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วม

สนบัสนุนการเขา้ถึงมาตรฐานสูงสุดดา้นการดาํเนินงานแก่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ นาํไปสู่การให้บริการท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 

• บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมและให้ทุนเพ่ือพฒันาความรู้แก่บุคลากรทั้งดา้นวิชาการและดา้นการบริการอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2. แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการให้บริการท่ีรวดเร็ว 

แม่นยํา และตรงต่อความต้องการและความจําเป็นในการรักษา 

• บริษทัฯ พฒันาระบบบริการการจา้งเหมาบริการทางการแพทยใ์ห้แก่โรงพยาบาลรัฐในรูปแบบการให้บริการ

ทั้งระบบและการให้บริการศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) ทาํให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บบริการแบบ

โรงพยาบาลเอกชนโดยชาํระตามสิทธิท่ีมีเหมือนโรงพยาบาลรัฐทัว่ไป 

• บริษทัฯ มีนโยบายเน้นการขยายศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงบริการได้

อยา่งครอบคลุมเบด็เสร็จ  

• บริษทัฯ มีนโยบายในการแสวงหาและพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มุ่งเน้นนวตักรรมท่ีไดรั้บการยอมรับและ

รับรองในระดบัสากล อาทิ เทคโนโลยีการสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบติัการ อุปกรณ์การแพทย ์เทคโนโลยี

การฟ้ืนฟูผูป่้วย เป็นตน้ เพ่ือการให้บริการท่ีรวดเร็ว แม่นยาํ ตรงต่อความจาํเป็นในการรักษา และความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการ 

• บริษทัฯ เปิดให้บริการการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบครบวงจร (Senior Home Care) และพฒันาระบบการ

บริหารจดัการเพ่ือให้บริการท่ีตรงตามความต้องการของผูรั้บบริการ ซ่ึงประกอบไปด้วย การบริการทาง

การแพทย ์การบริบาล ท่ีพกัอาศยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอาย ุกิจกรรมท่ีพฒันาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตผูสู้งวยั เป็นตน้ โดยไดเ้ปิดให้บริการโครงการแรกไดแ้ก่ โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ต้ี และอยู่

ระหว่างการก่อสร้างโครงการท่ี 2 คือ โครงการ ธนบุรี เฮลท ์วิลเลจ 

• บริษทัฯ มีระบบสนับสนุนบริการทางการแพทยเ์พ่ือดูแลผูป่้วยและผูต้อ้งการรับบริการท่ีบา้น อาทิ การทาํ

กายภาพบาํบดั การเปล่ียนสายยางต่อท่อออกซิเจนและนํ้าเกลือ 

• บริษทัฯ พฒันาเทคโนโลยีเครือข่ายการดูแลผูป่้วยทางไกล รวมถึงกลไกการปรึกษา การติดตามและการ

ประเมินผลผูป่้วยภายหลงัหรือระหว่างการรักษา เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจและลดเวลาในการเดินทางมา

รักษาของผูป่้วยและญาติ  

• บริษทัฯ ไดพ้ฒันาโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้เป็นศูนยรั์กษาโรคเฉพาะทางท่ีแตกต่างจากโรงพยาบาลในกลุ่ม

บริษทัฯ เพ่ือให้ผูป่้วยมีทางเลือกในการรักษาจากเทคโนโลยีท่ีกา้วลํ้า อาทิ ศูนยรั์กษาแผลผูป่้วยเบาหวาน ศูนย ์

IVF ศูนยท์ันตกรรมดิจิตอล เป็นต้น โดยได้เปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม 

medical tourist ชาวจีนและชาวตะวนัออกกลาง 

3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

รักษา รวมไปถงึการพฒันาจิตบริการ (Service Mind) เพ่ือนําไปสู่ความไว้วางใจ และความมั่นใจ และความสุขของ

ผู้รับบริการ 

• ในปี พ.ศ. 2538 บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัสยามในการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงจะสามารถผลิต

บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทัฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ 

• บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัสยามในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการผลิตและ

พฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับความตอ้งการของโรงพยาบาลในเครือของบริษทัฯ 
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• บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมจริยธรรมและเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงให้ทุนบุคลากรเพ่ือ

พฒันาองคค์วามรู้และเสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

• บริษทัฯ บริหารจดัการโรงพยาบาลธนบุรีท่ีสามารถรักษาพยาบาลไดใ้นระดบัตติยภูมิ ซ่ึงครอบคลุมโรคและ

ความซับซ้อนท่ีสามารถรักษาในวงกวา้ง สามารถให้บริการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง และมีการ

ให้บริการศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือการให้บริการทางการแพทยท่ี์ผูรั้บบริการมั่นใจและ

ไวว้างใจ โดยมุ่งขยายระบบบริการศูนยค์วามเป็นเลิศไปยงัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ และพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ตอ้งการการรักษาพยาบาลของผูรั้บบริการ 

• บริษทัฯ จดัฝึกอบรมพฒันาบุคลิกภาพ พฒันาจิตบริการของบุคลากร และประเมินผลการดาํเนินงานของทุก

ฝ่ายอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในแผนกหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บการประเมินในระดบัสูง 

4. นําเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาท่ีประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้ 

• บริษทัฯ กาํหนดราคาการรักษาพยาบาลในระดบักลางโดยสามารถรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนไดเ้ม่ือเทียบกบั

โรงพยาบาลท่ีมีราคาใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี ผูป่้วยสามารถเลือกรับบริการทางเลือกของสถานพกัฟ้ืน หรือเขา้รับ

การรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ และโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษทัฯ ซ่ึงมีอยู่หลายแห่งทัว่ประเทศ 

ในโรคท่ีไม่มีความซบัซอ้นเพ่ือลดค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล  

• บริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย (Step-Down Care) โดยไดจ้ดัตั้งโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ซ่ึงตั้งอยู่

ในโครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี เพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีอยู่ในช่วงพกัฟ้ืนหลงัการผ่าตดั หรืออยู่ในช่วงบาํบดั 

รวมทั้งผูป่้วยสูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาว เช่นโรคอัลไซเมอร์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการพกัฟ้ืนใน

โรงพยาบาล โดยถือเป็นทางเลือกในการรับบริการดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีนอ้ยกว่า 

• บริษทัฯ เป็นผูรั้บจา้งเหมาบริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลเมืองพทัยา 

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน และศูนย์หัวใจ 

โรงพยาบาลพทัลุง ซ่ึงทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์ไดม้าตรฐานโดยชาํระ

ค่าใชจ้่ายตามสิทธิท่ีมีเช่นเดียวกบัโรงพยาบาลรัฐทัว่ไป  

 

  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ 4 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ  

พ.ศ. พฒันาการท่ีสําคัญ 

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

Hospital Management Co., Ltd. จดัตั้ง “กิจการร่วมคา้” ในช่ือ “ARYU International Health Care Company Limited” 

ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในสหภาพเมียนมา เพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล (Ar Yu International Hospital) โดยมีทุนจด

ทะเบียน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 เหรียญสหรัฐ) บริษทัฯ ถือหุ้น

ในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
31 พฤษภาคม บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 388,271,118 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

430,000,000 บาท โดยบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนใน บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นเงิน 83,421,429 บาท ทาํให้บริษทัฯ มี

สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมจากร้อยละ 55.87 เป็นร้อยละ 56.91 

 

1 พฤศจิกายน THG ไดด้าํเนินการซ้ือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ บจก. บาํรุงเมืองพลาซ่า จาก บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิ

เนียร่ิง และผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าบนพ้ืนท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของ

สภากาชาดไทย โดยการเขา้ซ้ือดงักล่าวถือเป็นการซ้ือสินทรัพยเ์ขา้มา เพ่ือพฒันาโครงการโรงพยาบาล ธนบุรีบาํรุง

เมือง  

 

9 พฤศจิกายน กิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัจาก “Weihai Thonburi Healthcare Investment Company 

Limited” เป็น “Weihai Welly Hospital Company Limited” และคณะกรรมการของกิจการร่วมค้า - Weihai Welly 

Hospital Company Limited มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 20.00 ลา้นเรนมินบิ เป็นทั้งส้ิน 250.00 ลา้นเรน

มินบิ บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเงินจาํนวน 11.60 ลา้นเรนมินบิ (เทียบเท่า 58.02 ลา้น

บาท) 

 
17 พฤศจิกายน บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากบั WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพ่ือซ้ือหุ้นกิจการร่วมคา้ 

ARYU International Health Care Co., Ltd. (“ARYU”) ในส่วนของ WJ International Hospital Management Co., Ltd. 

(“WJ”) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นใน ARYU ของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40  

 
7 ธนัวาคม บริษทัฯ นาํหุ้นเขา้ซ้ือขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป

เป็นคร้ังแรก (IPO) จาํนวน 85 ลา้นหุ้น โดยใช้ช่ือย่อ “THG” ระดมทุนจาํนวน 3,230 ลา้นบาท เพ่ือใช้คืนเงินกูยื้ม

ธนาคาร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2561 26 มีนาคม บริษทัฯ พิจารณาอนุมติัขายเงินลงทุนในหุ้น บจก. ราชธานี โรจนะ ให้แก่ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 

(โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บกาํไรจากการขายเงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 

52.5 ลา้นบาท 

 26 มีนาคม คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยอีก

คณะหน่ึง  

 
24 สิงหาคม ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดอ้นุมติัซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ จากบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงเพ่ือพฒันาเป็นโครงการ ธนบุรี เฮลท ์วิเลจ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูสู้ง

วยั พร้อมบริการทางการแพทย ์

 7 พฤศจิกายน บริษทัฯ ไดล้งทุนใน บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงเรียบร้อย โดย

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.12 และถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยออ้ม ผ่านบริษทัย่อย - บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

ในสัดส่วนร้อยละ 5.31 รวมทั้งส้ินร้อยละ 56.43 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ 5 

พ.ศ. พฒันาการท่ีสําคัญ 

2562 24 มกราคม เปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมืองอยา่งเป็นทางการ ดว้ยเงินลงทุนกว่า 4,000 ลา้นบาท เนน้เป็น

ศูนยสุ์ขภาพเฉพาะทางรักษาแบบ Personalized Care ระดบั 6 ดาว ดว้ยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ รับเทรนด์สุขภาพและ 

Aging Society รองรับกลุ่มลูกคา้ Medical Tourism ทัว่เอเชีย 

17 มีนาคม บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้บริการ Ar Yu International Hospital ณ เมืองย่างกุง้ สหภาพเมียนมา อย่างเป็นทางการ 

ให้บริการเต็มรูปแบบทั้งแผนกผูป่้วยนอก (OPD) และแผนกผูป่้วยใน (IPD) โรงพยาบาลแห่งน้ีเป็นโรงพยาบาล

เอกชนมาตรฐานสากลแห่งแรกในสหภาพเมียนมา เป็นการร่วมทุนระหว่าง บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป Ga Mone 

Pwint Company Limited ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน และ กลุ่มบุคลากรทางการแพทยเ์มียนมา  

30 พฤษภาคม บริษทัฯได้รับรางวัล Hospital of the Year จากงาน ‘Healthcare Asia Awards 2019’ ประเทศสิงคโปร์ 

ขณะท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง ท่ีรับรางวัลประเภท Clinical Service Initiative of the Year  

27 มิถุนายน บริษทัฯ ได้ขายเงินลงทุนในหุ้น บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (“RJH”) จาํนวน 12,000,000 หุ้น ทาํให้

บริษทัฯ คงเหลือหุ้น RJH ร้อยละ 3.07 

3 กรกฎาคม แจง้การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี THG ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 โดยเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ธนบุรี เวลบีอ้ิง จาํกดั เพ่ือให ้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

2 กนัยายน บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง (“RAM”) ไดเ้ขา้ถือหุ้น “THG” เพ่ิมเติมร้อยละ 2.217 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้

ทั้งหมดของ THG ส่งผลให ้RAM เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หน่ึงใน 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 RAM ถือหุ้น

รวมร้อยละ 10.051  

17 กนัยายน บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี THG ถือหุ้นร้อยละ 100 ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยช่ือ บจก. ธนบุรี 

พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์เพ่ือบริหารจดัการธุรกิจ Senior residence ของ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง โดยมีทุนจดทะเบียน 

4,000,000 บาท (หุ้นสามญั 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

18 พฤศจิกายน บริษทัฯ เปิดให้บริการ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อยา่งเป็นทางการ ในช่วง

แรกมีเตียงท่ีจดทะเบียนให้บริการรวม 50 เตียง และในอนาคตสามารถขยายกาํลงัการให้บริการเพ่ิมขึ้นเป็น 200 เตียง 

มีห้องตรวจ 12 ห้อง และห้องผา่ตดั 3 ห้อง 

18 ธนัวาคม หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (ตวัยอ่ THG) ไดรั้บคดัเลือก เขา้ในดชันี SET100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย นบัเป็นหน่ึงใน 100 หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาดและสภาพคล่องในการซ้ือขายสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

 

  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ 6 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : /1 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสงดังกล่าวนั้น รวมถึงสัดส่วนท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อย               

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีดว้ย 

/2 Weihai Thonburi Healthcare Investment  Co., Ltd. เป็นกลุ่มบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 58 ของ ทุนจดทะเบียน

กบั WEGO Holding Co., Ltd. (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42) โดย WEGO Holding Co., Ltd. จดัตั้งในประเทศจีน 

/3 บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง เดิมช่ือ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์  

/4 เงินลงทุนอ่ืน คือ เงินลงทุนทัว่ไปในหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 (ดูรายละเอียดในขอ้มูลทัว่ไป “นิติบุคคลท่ีบริษทัถือ

หุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป” 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 7 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ จําแนกตามธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจของกลุ่ม THG แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ   

1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ 

2. ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider)  

3. ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษทัฯ  

 

1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1.1 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

THG ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ โดยดําเนินงานผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้บริการ

รักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์การรักษาท่ีทันสมัยครบวงจร เปิด

ให้บริการทั้งผูป่้วยนอก และผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    
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โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ จาํนวน 3 แห่ง  

• โรงพยาบาลธนบุรี   

• โรงพยาบาลธนบุรี 2  

• โรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง  

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดจํานวน 4 แห่ง 

• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลา  

• โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี จงัหวดัอุบลราชธานี 

• โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  

• โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมกว่า 1,200 เตียง และสามารถรองรับผูป่้วยนอกไดม้ากกว่า 5,800  คนต่อวนั โดยเป็นหน่ึงใน

ผูน้าํดา้นการให้บริการทางการแพทยใ์นประเทศ มุ่งเนน้คุณภาพการรักษาพยาบาล ควบคู่กบัการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วย ในราคาท่ีผูใ้ช้บริการทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้โดยมีความพร้อมในสาขาการแพทยท่ี์กวา้งขวาง 

อาทิ  ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง ศูนยก์ระดูกและขอ้ ศูนยร์ะบบทางเดิน อาหารและตบั ศูนยห์ัวใจ ศูนยสู์ติ-นรีเวช  มีการ

ให้บริการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัมาตรฐานสากล โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) 

จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลภายใตก้ลุ่มบริษทัฯ มีการจดัระบบงาน

ท่ีดี เอ้ือต่อการให้บริการอยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั 

 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

1.1 ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

THG ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ โดยดําเนินงานผ่านบริษทัฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้บริการ

รักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมัยครบวงจร เปิด

ให้บริการทั้งผูป่้วยนอก และผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ จาํนวน 3 แห่ง  

• โรงพยาบาลธนบุรี   

• โรงพยาบาลธนบุรี 2  

• โรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง  

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดจํานวน 4 แห่ง 

• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลา  

• โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี จงัหวดัอุบลราชธานี 

• โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  

• โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมกว่า 1,200 เตียง และสามารถรองรับผูป่้วยนอกไดม้ากกว่า 5,800  คนต่อวนั โดยเป็นหน่ึงใน

ผูน้าํดา้นการให้บริการทางการแพทยใ์นประเทศ มุ่งเนน้คุณภาพการรักษาพยาบาล ควบคู่กบัการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วย ในราคาท่ีผูใ้ช้บริการทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้โดยมีความพร้อมในสาขาการแพทยท่ี์กวา้งขวาง 

อาทิ  ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง ศูนยก์ระดูกและขอ้ ศูนยร์ะบบทางเดิน อาหารและตบั ศูนยห์ัวใจ ศูนยสู์ติ-นรีเวช  มีการ

ให้บริการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัมาตรฐานสากล โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    
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จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลภายใตก้ลุ่มบริษทัฯ มีการจดัระบบงาน

ท่ีดี เอ้ือต่อการให้บริการอยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั 

 

• โรงพยาบาลธนบุรี 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 435 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 77 ห้อง ซ่ึงบริหารและดาํเนินงาน

โดยตรงภายใตบ้ริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ี 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ให้บริการ

รักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์การรักษาท่ีทันสมัย ครบวงจร เปิด

ให้บริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

ศูนยอุ์บติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกศลัยกรรมตกแตง่ 

ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง คลินิกศลัยกรรมหลอดเลือด 

ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ คลินิกศลัยกรรมมือ 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูและกายภาพบาํบดั 

ศูนยห์วัใจ ศูนยไ์ตเทียม 

ศนูยสู์ติ-นรีเวชกรรม ศูนยหู์ คอ จมูก 

ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบาํบดั ศูนยรั์งสีภาพวินิจฉยัและรังสีร่วมรักษา 

ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤต ศูนยท์นัตกรรม 

ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ คลินิกอายรุกรรมและเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

คลินิกผิวหนงั ศูนยอ์อกซิเจนบาํบดั 

ศูนยจ์กัษ ุ ศูนย ์Sleep Lab 

คลินิกศลัยกรรมหวัใจ คลินิกโรคติดเช้ือ 

ศูนยกุ์มารเวช คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ 

คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป คลินิกโรคปอด 

คลินิกศลัยกรรมเด็ก คลินิกศลัยกรรมประสาท 

คลินิกนิติเวช คลินิกต่อมไทรอยด ์เตา้นม (ศลัยกรรม) 

คลินิกโรคเลือด คลินิกต่อมไร้ท่อ  

คลินิกอายรุกรรมทัว่ไป คลินิกจิตเวช 

คลินิกโรคไขขอ้ คลินิกระงบัความเจ็บปวด 

คลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป คลินิกอายรุกรรมโรคความดนัโลหิต 

คลินิกอายรุกรรมโภชนาการ  

เวบ็ไซต ์www.thonburihospital.com 

 

• โรงพยาบาลธนบุรี 2  

เป็นโรงพยาบาลขนาด 95 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 45 ห้อง ซ่ึงดาํเนินงานเองโดยตรง

ภายใต้บริษทัฯ ตั้ งอยู่ท่ี 43/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ ให้บริการรักษาพยาบาล

ครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วย

ในตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

ศูนยอุ์บติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกผิวหนงั 

ศูนยส์มองและระบบประสาท คลินิกจิตเวช 

http://www.thonburihospital.com/


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    
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ศูนยก์ระดูกและขอ้ คลินิกสูติ-นรีเวช 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั คลินิกหู คอ จมูก 

ศูนยต์รวจสุขภาพ คลินิกกุมารเวช 

ศูนยห์วัใจ คลินิกศลัยกรรม 

แผนกทนัตกรรม คลินิกพฒันาการเด็ก 

คลินิกตา คลินิกอายรุกรรม 

แผนกกายภาพบาํบดั  

 เวบ็ไซต ์www.thonburi2hospital.com 

 

• โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 47 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ดาํเนินงานภายใต ้บจก. โรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง ตั้งอยูท่ี่ 611 ถนนบาํรุงเมือง แขวง

คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นศูนยบ์ริการสุขภาพแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล ให้บริการดว้ยวิทยาการ

ทางการแพทย ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และโปรแกรมการรักษา บาํบดั วินิจฉยั ตามมาตรฐานระดบัสากล โดยทีมแพทยช์าํนาญ

การเฉพาะทางจากนานาประเทศ เพ่ือยกระดบัการให้บริการดา้นสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ แม่นยาํ และเหมาะกบัสภาพร่างกายของ

ผูรั้บบริการแต่ละราย มุ่งเนน้นวตักรรมแห่งอนาคตของเทคโนโลยีการแพทย ์อีกทั้งยงัเป็นโครงการสาํคญัท่ีจะสร้างโอกาสในการ

เติบโต และขยายอาณาจกัรธุรกิจเฮลท์แคร์ภายใตก้ารดาํเนินงานของ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) โดยมีศูนยเ์ฉพาะทาง

ต่อไปน้ี 

ศูนยน์วตักรรม ศลัยกรรมความงาม ศูนยก์ระดูกและขอ้ 

ศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยก์ายภาพบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั ศูนยหู์ คอ จมูก และ แผนกจกัษุ 

ศูนยเ์วชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ ศูนยอ์ายรุกรรม 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั จิณณ์ เวลเนส คลินิก 

ศูนยห์วัใจ แผนกรังสีวินิจฉยั 

ศูนยส์มองและระบบประสาท แผนกผูป่้วยวิกฤต 

ศูนยต์รวจสุขภาพ แผนกฉุกเฉิน 

เวบ็ไซต ์www.thonburibamrungmuang.com 

 

• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

 เป็นโรงพยาบาลขนาด 196 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 36 ห้อง ดาํเนินงานภายใต ้บมจ. 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 56.91 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ตั้งอยูท่ี่ 119 ถนนราษฎร์ยินดี อาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีให้บริการผูป่้วยทั้ง

จากในพ้ืนท่ีหาดใหญ่และจงัหวดัใกลเ้คยีง รวมถึงการให้บริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จากประเทศเพ่ือนบา้น อาทิเช่น มาเลเซีย 

สิงคโปร์ เป็นตน้โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

แผนกรักษสุ์ขภาพ แผนกลูกรัก 

อายรุกรรม ศูนยไ์ตเทียม 

http://www.thonburibamrungmuang.com/
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แผนกผา่ตดัผา่นกลอ้ง แผนกเบาหวานและไทรอยด ์

แผนกสูตินรีเวชและมะเร็งนรีเวช แผนกระบบประสาทและสมอง 

แผนกรักษห์วัใจ แผนกสุขภาพเทา้ และกายอุปกรณ์ 

ศูนยเ์อกซเรยค์อมพิวเตอร์ ศูนยอุ์บติัเหตุฉุกเฉิน 

แผนกทนัตกรรม แผนกศลัยกรรม 

แผนกกระดูกและขอ้ แผนกหูคอจมูก 

ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูและกายภาพบาํบดั  

 เวบ็ไซต ์www.rajyindee.com 

 

• โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 24 ห้อง ซ่ึงดาํเนินงานภายใต ้

บจก. อุบลรักษ ์ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.04 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี 

ตั้งอยู่ท่ี 46/4 ถนนบูรพาใน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ให้บริการรักษาพยาบาลโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

ศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนยช่์วยการไดยิ้น 

แผนกรังสีวิทยา แผนกฉุกเฉิน 

แผนกกายภาพบาํบดั แผนกผา่ตดั  

แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน แผนกทนัตกรรม 

แผนกไตเทียม แผนกกระดูกและขอ้ 

แผนกผูป่้วยเด็ก แผนกอายรุกรรม 

แผนกศลัยกรรม แผนกหวัใจ 

แผนกสูตินรีเวช แผนกหูคอจมูก 

แผนกจกัษุ แผนกผิวหนงั 

 เวบ็ไซต ์ www.ubonrak.com  

 

• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 16 ห้อง ซ่ึงดาํเนินงานภายใต ้บมจ.  

สิริเวช จนัทบุรี ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 31.87 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาลสิริเวช ตั้งอยู่ท่ี 151 หมู่ 

7 ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

ศูนยอุ์บติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกจกัษุ 

ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง คลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป 

ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ คลินิกศลัยกรรม 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั คลินิกศลัยกรรมตกแต่ง 

ศูนยห์วัใจ คลินิกศลัยกรรมประสาท 

http://www.rajyindee.com/
http://www.ubonrak.com/
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ศนูยสู์ติ-นารีเวชกรรม คลินิกโรคไขขอ้ 

ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤต คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ 

ศูนยต์รวจสุขภาพ คลินิกต่อมไร้ท่อ  

ศูนยรั์งสีภาพวินิจฉยั คลินิกกุมารเวช 

ศูนยท์นัตกรรม คลินิกกายภาพบาํบดั 

คลินิกอายรุกรรม คลินิกโรคไต 

คลินิกจิตเวช  

เวบ็ไซต ์www.sirivejhospital.com 

 

• โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจ 12 ห้อง และห้องผ่าตดั 3 ห้องซ่ึงดาํเนินงานภายใต ้

บจก. ธนราษฎร์ ทุ่งสง ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56.43 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง 

ตั้งอยู่ท่ี 88/8 หมู่ท่ี 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิท่ีมีความสามารถรักษาโรคท่ีมีความ

ซบัซอ้นพร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง  

เวบ็ไซต ์www.thonburithungsong.com 

 

1.2 ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

THG ได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ร่วมมือกับพนัธมิตรในต่างประเทศ เพ่ือดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาล ปัจจุบนั มีโรงพยาบาล 1 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีก 1 แห่ง ในเมียนมา 

• Welly Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ดาํเนินการโดย Weihai Welly Hospital Company Limited จดทะเบียนจดัตั้งท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปัจจุบนัทุนเรียก

ชาํระแลว้ 250 ลา้นเรนมินบิ (เทียบเท่าประมาณ 1,350 ลา้นบาท) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง THG และ WEGO Holding Company 

Limited ซ่ึงดาํเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ทางการแพทยช์ั้นนาํของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 58 และ 42 

ของทุนจดทะเบียนตามลาํดบั เปิดให้บริการเบ้ืองตน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเต็ม

รูปแบบ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และมีพิธีเปิดดาํเนินการเตม็รูป ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบนั มีเตียงจดทะเบียน 150 

เตียง และเปิดให้บริการ 130 เตียง มีห้องตรวจรักษา 29 ห้อง 

โรงพยาบาล Welly Hospital ตั้งอยู่ท่ี เขตหวนชุย มณฑลซานตง เมืองเวยไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นเมือง

ชายทะเล ทางตอนเหนือเป็นเขตชุมชนและการคา้ ให้บริการรักษาโรคอย่างครอบคลุมครบวงจร โดยมีรูปแบบการบริการท่ีให้

ความสําคญัต่อผูป่้วย ดว้ยความเอาใจใส่ของบุคลากรทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีแตกต่างจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเวยไห่ ยงัเป็นเมืองท่ีได้รับความสนใจจากผูเ้กษียณอายุการทาํงานในการมาพกัอาศัยทาํให้

โรงพยาบาลมีผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากในมณฑลซานตง และจากมณฑลใกลเ้คียง เช่น เหอเป่ย ์เฮยห์ลงเจียง พินอิน เหลียวหนิง 

ปักก่ิง และซานซี เป็นตน้  

• Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมา 

THG ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ิน Ga Mone Pwint Company Limited (“GMP”) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการคา้ปลีกและ

อสังหาริมทรัพยท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศเมียนมา และปัจจุบนักาํลงัดาํเนินการสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง มูลค่า 75 ลา้น

http://www.sirivejhospital.com/
http://www.thonburithungsong.com/
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เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้เป็นโรงพยาบาลในประเทศเมียนมาท่ีมีมาตรฐานสากลโดยให้ช่ือว่า Ar Yu International Hospital โดย

ตั้งอยู่บนถนน Kyaikkasan เมืองย่างกุ้ง บนเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่ เร่ิมเปิดให้บริการในช่วงเร่ิมต้นสําหรับคนไข้นอกในเดือน

กนัยายน 2561 และเปิดให้บริการเตม็รูปแบบในวนัท่ี 17 มีนาคม 2562 

ทั้งน้ีบริษทัร่วมทุน ARYU International Health Care Company Limited จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ถือหุ้นโดย 

GMP ร้อยละ 50  ARYU Ananta Medical Services Company Limited (AMS) ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทยช์าวเมียนมา ถือ

หุ้นร้อยละ 10 และ THG ร้อยละ 40  

สถิติการดําเนินงานของโรงพยาบาลหลักในเครือ  

 2560 2561 2562 

สัดส่วนรายได้    

รายไดจ้ากผูป่้วยนอก 46% 45% 45% 

รายไดจ้ากผูป่้วยใน 54% 55% 55% 

ผู้ป่วยนอก    

จํานวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก (ห้อง) *    

กรุงเทพฯ  126 122 198 

ต่างจงัหวดั   65 73 76 

ต่างประเทศ 29 29 59 

จํานวนผู้ป่วยนอก (คร้ัง) 1,027,064 1,052,569 1,045,042 

กําลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด (คร้ัง/ปี) 1,682,280 1,686,390 1,702,950 

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก (%) 61% 62% 61% 

ผู้ป่วยใน    

จํานวนเตียงจดทะเบียน (เตียง) *    

กรุงเทพฯ 530 530 577 

ต่างจงัหวดั 386 386 386 

ต่างประเทศ 150 150 246 

จํานวนเตียงให้บริการ (เตียง) *    

กรุงเทพฯ 486 494 530 

ต่างจงัหวดั 339 346 339 

ต่างประเทศ 130 130 226 

การครองเตียง (วันนอน/ปี) 148,917 157,602 153,253 

กําลังการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุด (วันนอน/ปี) 230,330 234,794 233,699 

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยใน (%) 65% 67% 66% 

 
หมายเหตุ 

• สถิติการดาํเนินงานขา้งตน้ เป็นของโรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลหลกัในเครือ  

• รายการ * ท่ีกล่าวถึงจาํนวนห้องผูป่้วย จาํนวนเตียงจดทะเบียน และจาํนวนเตียงให้บริการ  จะรวมจาํนวนของโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด ทั้งใน

กรุงเทพฯ ต่างจงัหวดั และต่างประเทศ ดงัน้ี 

- กรุงเทพฯ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง (เร่ิมเปิดให้บริการปี 2562) 

- ต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี และโรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี 

- ต่างประเทศ ไดแ้ก่ Welly Hospital  และ Ar Yu International Hospital (เร่ิมเปิดให้บริการปี 2562) 
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1.3 ธุรกิจศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) 

• โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา 

เป็นโรงพยาบาลเพ่ือสุขภาพผูสู้งอายุอย่างครบวงจร ทั้งการดูแล การรักษาโรค และกายภาพบาํบัด เพ่ือเสริมสร้าง

สุขภาพและ คุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมป้องกนัการเกิดโรค ดว้ยทีมบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีประสบการณ์และอุปกรณ์ท่ีครบครัน 

โดยมีศูนย ์เฉพาะทางสาํหรับคนไขน้อก และยงัสามารถรองรับคนไขใ้นท่ีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยอลั

ไซเมอร์ หรือโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ  โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาแห่งแรก จะตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีของโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูสู้งวยั จิณณ์ เวลบี

อ้ิง เคาน์ต้ี จึงสามารถให้บริการไดส้ะดวกและทนัท่วงที 

1.4 ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์  

THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการรับจา้งบริหารจดัการ

โรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลในภาครัฐท่ีตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งเหมาบริการเพ่ือ

บริหารและดาํเนินงานโรงพยาบาลในสังกดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินจาํนวน 2 แห่ง และศูนยแ์พทยชุ์มชน 1 แห่ง ไดแ้ก่  

• โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขนาด 110 เตียง (เตียงจดทะเบียนและเตียงให้บริการ) ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป

และเป็นศูนยร์วมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่าง ๆ พร้อมกบัการให้บริการดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั ส่งผล

ให้โรงพยาบาลมีการให้บริการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัมาตรฐานสากล 

• โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงให้บริการจาํนวน 125 เตียง

ให้บริการ มีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนท่ีให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดบัประเทศและสร้างความ

ประทบัใจทุกคร้ังแก่ผูรั้บบริการ 

• ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน เป็นศูนยแ์พทยชุ์มชนท่ีสามารถช่วยชีวิตผูป้ระสบภยัฉุกเฉินตามชายฝ่ังทะเล สามารถ

พร้อมรับเหตุฉุกเฉินและโรคทัว่ไปได ้เพ่ือบริการประชาชนและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ มีการให้บริการพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

และโรคทัว่ไป โดยมีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินเป็นหลกั 

ดว้ยความพร้อมทางดา้นแพทยแ์ละบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความสามารถในการบริหารจดัการไดค้รอบคลุมทุกแผนกของ

โรงพยาบาล และความสามารถในการให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ทาํให้ผูป่้วยไดรั้บการการบริการในระดบัภาคเอกชน ในราคา

ระดบัโรงพยาบาลภาครัฐ และทั้ง 2 โรงพยาบาลมีทีมแพทยแ์ละพยาบาลดูแลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง  นอกจากน้ี THG ยงัรับจา้ง

เป็นท่ีปรึกษา บริหารจดัการและฝึกอบรมให้กบัโรงพยาบาลในต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

1.5 ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง  

THG เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง จึงไดก่้อตั้ง บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ดาํเนิน

ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารศูนยห์ัวใจให้แก่สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จดัหาทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคหัวใจท่ีมี

ช่ือเสียงเพ่ือความพร้อมในการดูแลรักษา ในปี 2562 ไดด้าํเนินธุรกิจรับจา้งเหมาบริการการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ    3 โครงการ ไดแ้ก่   

• คลิกนิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี 

ดาํเนินการภายใตสั้ญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลดา้นโรคหวัใจและหลอดเลือดกบั บจก. โรงพยาบาลภทัร โดย THG มี

หน้าท่ีจดัหาทีมแพทยเ์ฉพาะทางและบริหารจดัการตารางเวลาการทาํงานของแพทย ์โดยศูนยห์ัวใจแห่งน้ีเปิดให้บริการเม่ือเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2557  ประกอบดว้ยห้องสวนหลอดเลือดหวัใจ พร้อมเคร่ืองมือทนัสมยั ครบวงจร ดูแลดว้ยแพทยอ์ายรุกรรมหวัใจท่ี

เช่ียวชาญการสวนหัวใจ แพทยผ์่าตดัหัวใจพร้อมทีมงานท่ีไดรั้บการอบรมและฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผูป่้วยโรคหัวใจ มี
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หอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ และหอพกัผูป่้วยโรคหวัใจพิเศษ 18 เตียง และ หออภิบาลผูป่้วยวิกฤตโรคหวัใจ (CCU) 6 เตียง พร้อมดูแล

ผูป่้วยโรคหวัใจนบัตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะเร่ิมตน้จนถึงการรักษาท่ีมีความละเอียดซบัซอ้นขั้นสูงตลอด 24 ชัว่โมง 

• คลินิกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี 2  

เปิดให้บริการเม่ือ 26 มิถุนายน 2560 โดย บจก. ศูนยห์ัวใจโรงพยาบาลธนบุรี เป็นผูรั้บจา้งเหมาบริการโครงการศูนย์

หวัใจ มีหนา้ท่ีจดัหาทีมแพทยเ์ฉพาะทาง และบริหารจดัการตารางเวลาการทาํงานของแพทยใ์หเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของผูป่้วย

ดา้นหวัใจและหลอดเลือดอยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

• คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพทัลุง  

เป็นความร่วมมือของคณะผูบ้ริหาร โรงพยาบาลพทัลุง และ บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี การรับจา้งเหมาบริการ

และควบคุมคุณภาพการทาํงานดว้ยความเช่ียวชาญดา้นการแพทยเ์ฉพาะทาง คลินิกศูนยโ์รคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาล

พทัลุง เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 17 เดือนเมษายน 2561 และไดรั้บอนุมติัจากสํานกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติให้รักษาผูป่้วยสิทธิ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าได ้เม่ือวนัท่ี 1 เดือนตุลาคม 2561 โดยบริษทัฯ ดาํเนินการรักษาการทาํหตัถการผูป่้วยกลุ่มโรคหัวใจ

และโรคหัวใจขาดเลือด ประกอบดว้ย ห้องปฏิบติัการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด หอพกัผูป่้วยโรคหัวใจ ซ่ึงมีจาํนวนเตียง

ทั้งหมด 11 เตียง 

 

2. ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) 

เป็นธุรกิจท่ีให้บริการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการรักษาในสถานพยาบาล โดยมีบริการท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพในช่วงอายแุละสภาพร่างกายท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีบริการดงัต่อไปน้ี 

2.1 ธุรกิจการให้การบริบาลและบ้านพกัผู้สูงอายุ (Senior Care and Living) 

• โครงการจิณณ์ เวลบีอิง้ เคาน์ตี ้

เป็นโครงการพฒันาท่ีเก่ียวกบับริการทางการแพทยค์รบวงจร ภายใตแ้นวคิดท่ีนาํการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 

(Integrated Healthcare) และ แผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-Made Medicine) มาผนวกกับท่ีพกัอาศยั (Active 

Living) ท่ีออกแบบมาสําหรับผูสู้งวยัท่ีสามารถปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกไดต้ามความตอ้งการใน

แต่ละช่วงวยัของผูอ้าศยั และอาคารสําหรับผูสู้งวยัท่ีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ (Aged Care) ตลอดจนมีการจดักิจกรรมท่ี

ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูอ้ยู่อาศยั ทั้งผูท่ี้อยู่ในวยัเกษียณและวยัทาํงานท่ีใส่ใจในสุขภาพและวางแผนการใชชี้วิตในระยะ

ยาว ภายใตแ้นวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพ่ือวยัเกษียณ” โครงการน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 142 ไร่ ตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน (รังสิต)  

โครงการในเฟสแรก ประกอบดว้ย 

1) อาคารท่ีพกัอาศยัความสูงประมาณ 7 ชั้น จาํนวนประมาณ 1,380 ยูนิต ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือตอบโจทยผ์ูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง 

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพทางจิตใจของผูสู้งอาย ุภายในอาคารจะมีบุคลากรทางการแพทย์

เพ่ือช่วยดูแล และมีบุคลากรทางการแพทยฉุ์กเฉินตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงมีระบบตรวจสุขภาพต่อเน่ือง เช่น เคร่ืองตรวจจบั

สถานะสุขภาพ (Health Tracking System) และระบบดูแลสุขภาพจากส่วนกลาง (Centralized Health Monitor System) และ 

CCTV ทั้งน้ีเพ่ือให้ไวว้างใจไดว่้าผูสู้งอายจุะไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 

2) โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพ่ือรองรับการบริบาลผูสู้งอายุท่ีตอ้งการการดูแลแบบใกลชิ้ดจากบุคลากรทางการแพทย ์เช่น 

เร่ิมช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้บริหารจดัการโดยทีมแพทยแ์ละพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี กลุ่มเป้าหมายคือผูสู้งอายุท่ีอยู่

ภายในโครงการหรือผูป่้วยท่ีส่งต่อจากโรงพยาบาลใกลเ้คียง นอกจากน้ียงัมีการไปให้บริการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายถึงท่ีห้องของ
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ผูป่้วยท่ีพกัอยู่ในอาคารท่ีพกัอาศยัของโครงการ คลินิกแพทยท์ัว่ไป ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) รวมถึงบริการให้

คาํปรึกษาจากนกัโภชนาการและนกัจิตวิทยา 

3) สถาบนัจิณณ์ เวลเนส ซ่ึงมีบริการหลากหลายให้เลือกตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกัน ทั้งเวลเนส คลินิก มุ่งเน้นดูแล

สุขภาพเชิงป้องกนั ผสมผสานศาสตร์ธรรมชาติบาํบดั การแพทยทา์งเลือก และการแพทยแผนปัจจุบนั จิณณ์ เมดิฟิต มีคลาส

และโปรแกรมการออกกาํลงักายปรับตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และยงัมีกิจกรรมยามว่างต่างๆ เช่นดนตรีบาํบดั 

ศิลปะบาํบดั คลาสทาํอาหาร ฯลฯ เพ่ือสร้างสังคมใหม่ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ดูแลดา้นจิตใจและอารมณ์ 

• โครงการ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ  

ออกแบบมาเพ่ือการใช้ชีวิตภายใตแ้นวคิดท่ีตอ้งการให้ผูอ้ยู่อาศยั “อยู่อย่างสุขภาพดีและมีความสุข” ดว้ยบริการส่งเสริม

สุขภาพ พร้อมความสะดวกสบาย ความปลอดภยัรอบดา้น เพ่ือให้ผูอ้ยู่อาศยัมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแบบครบวงจรทั้งทางดา้นร่างกาย 

และจิตใจ ตอบโจทยคว์ามตอ้งการของผูสู้งวยัในทุกรูปแบบ ประกอบดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยั 11 ชั้น จาํนวน 2 อาคาร รวม 412 ยูนิต 

ตั้งอยู่บนทาํเลย่านสุขสวสัด์ิ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประชาอุทิศเพียง 5 กม. โดยมีจุดเด่นของโครงการอาทิ การออกแบบภายในท่ี

เขา้ใจผูอ้ยูอ่าศยัอย่างแทจ้ริง (Universal Design Concept) พร้อมรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูสู้งวยัโดยคาํนึงถึงการใช้

งานอยา่งแทจ้ริง และความปลอดภยั พร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งพ้ืนท่ีสีเขียว 

2.2 ธุรกิจรักษาพยาบาลนอกพื้นท่ีโรงพยาบาล (Home Healthcare) 

ดาํเนินธุรกิจผ่าน บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (เดิมช่ือ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์) เพ่ือให้บริการดูแลรักษาผูป่้วยถึงบ้าน 

การดูแลแม่และเด็ก กายภาพบาํบดัแก่ผูท่ี้ไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาท่ีโรงพยาบาล ผูสู้งอายท่ีุเคล่ือนยา้ยลาํบาก ผูป่้วย

โรคเร้ือรัง ดาํเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ อาทิเช่น พยาบาล นกักายภาพบาํบดั นกัโภชนาการ และนกัจิตวิทยา 

2.3 ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เคร่ืองเวชภัณฑ์ เคมีภณัฑ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 

ธุรกิจน้ีเป็นส่วนสนบัสนุนธุรกิจหลกั โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุ้นใน บจก. ทนัตสยาม ซ่ึงดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ทนัตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลกัษณะ “One Stop Service” เป็นตวัแทนจาํหน่ายเพียงรายเดียวของแบรนด์ชั้นนาํในดา้น

ทนัตกรรม เช่น Adec, W&H,  AO,  Heraeus,  Ivoclar,  Megagen,  SAM,  Melag และ Alpro นอกจากน้ี ยงัมีร้านจาํหน่ายยา 

ภายใตแ้บรนด ์Apex Health Care โดยมี สาขาตั้งอยูต่ามห้างสรรพสินคา้ 

 

3. ธุรกิจอ่ืน ๆ 

3.1 พฒันาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล 

บจก. โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ดาํเนินการพฒันาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล ทั้งสําหรับ

โรงพยาบาลในเครือและลูกคา้ท่ีเป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศ ดว้ยทีมผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน

ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปี ทาํให้ระบบซอฟตแ์วร์ของโรงพยาบาลไดรั้บการพฒันาใหท้นัสมยั

ตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสามารถรองรับการทาํงานครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล และรองรับการเช่ือมโยง

ขอ้มูลกบัระบบงานอ่ืน ๆ 

3.2 ธุรกิจพฒันาโครงการท่ีเกี่ยวข้องกบับริการด้านการแพทย์และสุขภาพ   

ดาํเนินการโดย บจก. ธนบุรีพฒันา ท่ีดิน และ บจก. ราชธานี เรียลต้ี โดยปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างศึกษาโครงการ และความ

เป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน  

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ พบว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมขยายตวัร้อยละ 2.4 ขยายตวันอ้ยกว่าปีท่ีผา่น แต่ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์มีเสถียรภาพดี ในส่วน

ของธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ยงัเติบโต และมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตต่อเน่ือง ดว้ยแรงหนุนจากการเปล่ียนแปลงเชิง

โครงสร้างทางสังคมของไทย เช่น การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการขยายตวัของชุมชนเมือง และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลาง ผนวกกบั

การท่ีประชาชนทัว่ไปมีแนวโนม้ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสาํคญักบัการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกนัดว้ย เช่น 

การตรวจสุขภาพ การชะลอวยั (anti-aging) กายภาพบาํบดั และการดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัมีความสนใจจากชาวต่างชาติ 

ท่ีเดินทางเขา้มารับบริการดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพในประเทศไทย ดว้ยคุณภาพการรักษาท่ีมีมาตรฐาน บุคลากรทางการแพทยมี์

ความสามารถสูง บริการดี และค่าใชจ้่ายเหมาะสม 

แมส้ถานพยาบาลของภาครัฐจะมีอยูจ่าํนวนมาก แต่ในบางพ้ืนท่ีก็ยงัไม่เพียงพอรองรับผูป่้วย จึงทาํให้ผูใ้ชบ้ริการต่าง

มองหาทางเลือก โดยเฉพาะชนชั้นกลางท่ีตอ้งการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว นบัเป็นโอกาสทางธุรกิจให้โรงพยาบาลเอกชน 

โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีมีลกัษณะเป็นเครือโรงพยาบาล ท่ีมีการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) สามารถใชศ้กัยภาพ 

แบ่งปันทรัพยากร ความรู้ และส่งต่อคนไขก้นัได ้นอกจากน้ี ดว้ยแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้เกิด

โอกาสทางธุรกิจสาํหรับการแพทยเ์ฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลท่ีรักษาโรคเฉพาะทาง ใหบ้ริการคนไขเ้ฉพาะกลุ่มบางโรค หรือ

มุ่งเนน้ใหบ้ริการคนไขต้่างชาติ 

นอกจากน้ี การท่ีเมืองไทยกาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ทาํให้มีความตอ้งการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งวยัมากยิ่งขึ้น จึงมี

ผูป้ระกอบการหลายราย หนัมาให้ความสาํคญักบัตลาดน้ี ตวัอยา่งเช่น การสร้างท่ีพกัอาศยัท่ีมุ่งเนน้ให้เหมาะกบัการดาํรงชีวิตของ

ผูสู้งวยั มีทั้งผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ท่ีสร้างโครงการโดยเนน้ในแงท่ี่พกัอาศยั ส่วนผูป้ระกอบการในดา้นการแพทยจ์ะ

สามารถเสริมบริการท่ีจาํเป็นในแง่การดูแลรักษาสุขภาพไดดี้ย่ิงขึ้น 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

(1) ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

บริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกัคือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการคู่สัญญา 

กลุ่มผู้ใช้บริการท่ัวไป 

- กลุ่มผูสู้งอาย ุบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นโอกาสในการรักษาผูป่้วยในกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีมากขึ้น จากการคาดการณ์การเติบโตของ

ประชากรผูสู้งอายใุนประเทศในอนาคต ดงันั้นบริษทัฯ จึงเนน้การให้บริการท่ีสําคญัต่อลูกคา้ กลุ่มน้ีโดยมีแผนกแพทย์

เฉพาะทางโดยเฉพาะแผนก สมอง หัวใจ กระดูก ซ่ึงมีบุคลากรทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์พร้อมรองรับ

การใชบ้ริการ 

- กลุ่มผูป่้วยวิกฤต เน่ืองจากผูป่้วยโรคท่ีมีความซับซ้อนและร้ายแรงมีจาํนวนมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงไดเ้ตรียม

ความพร้อมทั้งบุคลากรทางแพทยแ์ละสถานท่ีให้บริการโดยท่ีบริษทัฯ มีห้องบริการผูป่้วยวิกฤต ทั้งหมดมากกว่า 109  

เตียง โดยท่ีทุกเตียงมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสามารถรองรับผูป่้วยวิกฤตไดห้ลากหลายรูปแบบ 

- กลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาติ บริษทัฯ เห็นโอกาสดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ท่ีตลาดเติบโตสูงจากการท่ี

ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในชาวต่างชาติว่าคุณภาพการให้บริการทางการแพทยข์องประเทศไทยอยูใ่นมาตรฐานนานาชาติ 

บริษทัฯ จึงพฒันาแผนกตอ้นรับผูป่้วยชาวต่างชาติเพ่ือรองรับผูป่้วยชาวต่างชาติ โดยสามารถส่ือสารคาํศพัท์ทางการ

แพทยใ์นภาษาต่างชาติ อีกทั้งบริษทัฯ มีการใช้บริการนายหน้ารับหาลูกคา้ช่ือดงัในต่างประเทศ (Agency) เพ่ือดึงดูด
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ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเขา้มาใชบ้ริการกบัทางบริษทัฯ โดยบริการนายหน้าจดัหาลูกคา้นั้นเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับลูกคา้

ชาวต่างชาติเวลาพิจารณาใชบ้ริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

กลุ่มผู้ใช้บริการคู่สัญญา 

- กลุ่มบริษทัประกนัคู่สัญญา เน่ืองจากประชากรไทยนั้นมีแนวโน้มให้ความสําคญักบัการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบ

กบันโยบายการสนบัสนุนให้มีการทาํประกนัของรัฐบาล เช่น การอนุญาตให้นาํเบ้ียประกนัสุขภาพมาลดหยอ่นภาษีเงิน

ไดป้ระจาํปีส่งผลให้การเติบโตของกลุ่มผูท้าํประกนัสุขภาพและประกนัชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น บริษทัฯ จึงเล็งเห็นโอกาสการ

เติบโตจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีสูงขึ้น โดยท่ีบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัตวัแทนบริษทัประกนัต่าง ๆ ซ่ึงนาํไปสู่

การเขา้ทาํสัญญากบับริษทัประกนัเพ่ิมมากขึ้น และทาํให้ตวัแทนของบริษทัประกนันั้นแนะนําโรงพยาบาลในกลุ่ม

บริษทัฯ ให้ผูท้าํประกนัในการเขา้ใชบ้ริการเพ่ิมขึ้น อีกทั้งการทาํประกนัจะช่วยให้ผูมี้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

ประกนันั้น สามารถเขา้รับการรักษากบัโรงพยาบาลฯ ซ่ึงจะส่งผลให้มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการมากขึ้น 

(2) ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกัคือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการคู่สัญญา 

กลุ่มผู้ใช้บริการท่ัวไป 

สําหรับ Welly Hospital 

- กลุ่มผูสู้งวยั เน่ืองจากเมืองเวยไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองท่ีผูเ้กษียณอายใุห้ความนิยมมาพกัอาศยั จึงมีผูสู้งวยั

จาํนวนมากในบริเวณใกลเ้คียง โรงพยาบาลมีการพฒันาบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พ่ือรองรับการให้บริการแก่

ผูสู้งวยัซ่ึงมกัเป็นโรคท่ีมีความซบัซอ้นสูง 

- กลุ่มผูมี้ท่ีพกัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียง บริษทัฯ มีแผนให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูท่ี้พกัอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงเป็น

ประชากรท่ีมีแนวโนม้อายสูุงขึ้น ซ่ึงจะมีโอกาสเจ็บป่วยสูงขึ้นและเป็นโรคท่ีมีความซบัซอ้นสูงขึ้น 

- กลุ่มชาวต่างชาติ เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพฒันาการค้าการลงทุนกับประเทศเกาหลี เมืองเวยไห่จึงมี

ชาวต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น โรงพยาบาลจึงมีแผนการให้บริการผูป่้วยชาวต่างชาติเพ่ิม

มากขึ้นโดยการพฒันามาตรฐานการให้บริการและความสามารถของบุคลากรในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ 

สําหรับ Ar Yu International Hospital 

- เมียนมาเป็นสังคมท่ีกาํลงัเติบโต มีประชากรอยู่ในวยัทาํงาน (25-54 ปี) กว่าร้อยละ 40 ยงัไม่เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ผูม้าใช้

บริการโรงพยาบาลจึงมีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มวยักลางคนถึงผูสู้งอาย ุกลุ่มวยัทาํงาน และกลุ่มแม่และเด็ก 

กลุ่มผู้ใช้บริการคู่สัญญา 

- กลุ่มประกนัสังคมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปดว้ยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีกรมธรรมป์ระกนักลุ่มประกนัสังคม 

โดยโรงพยาบาลฯ ให้บริการตามสิทธิประกนัสังคม โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกนัตนจะมีท่ีพกัอาศยัหรือมีสถานท่ีทาํงานใน

บริเวณใกลเ้คยีง 

- ในเมียนมา ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมด ใชก้ารชาํระเงินสดดว้ยตนเอง มีผูใ้ชป้ระกนัสุขภาพนอ้ยมาก 

 

(3) ธุรกิจศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) 

ผูป่้วยในท่ียงัคงต้องใช้เวลาในการพกัฟ้ืนและทาํกายภาพบาํบัดในโรงพยาบาล แต่ไม่จาํเป็นต้องได้รับการดูแลท่ี

ซบัซอ้น รวมถึงผูสู้งอายท่ีุป่วยและตอ้งการการดูแลระยะยาว เช่นผูป่้วยอมัพาต ผูป่้วยอลัไซเมอร์เป็นตน้  
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 (4) ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์  

โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีความประสงคว่์าจา้งเอกชนในการรับจา้งบริหารโรงพยาบาลของรัฐ 

 

(5) ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 

บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีสําคญั 3 กลุ่ม คือ ผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการด้าน

สุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกนัสังคม ผูป่้วยตามโครงการสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สิทธิขา้ราชการ และ ผูป่้วยชาวต่างชาติ   

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

(1)   การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศ 

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 

จากการท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมายาวนานกว่า 40 ปีและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของสถาน

การศึกษาทางการแพทยช์ั้นนาํของประเทศไทยหลายแห่งจึงทาํให้บริษทัฯ สามารถแสวงหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ 

บริษทัฯ มีนโยบายพฒันาแพทยใ์ห้มีความสามารถท่ีสูงขึ้นโดยมีการให้แพทยเ์ขา้รับการฝึกอบรมวิชาอย่างต่อเน่ือง และยงัมี

นโยบายพฒันาพยาบาลเฉพาะทางโดยมีการสนบัสนุนให้พยาบาลสําหรับโรคเฉพาะทางไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 -  9 

เดือนเพ่ือให้ไดรั้บความรู้และความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ ไดดี้ยิ่งขึ้น 

การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์เป็นลกัษณะจดัซ้ือเป็นกลุ่มพร้อมกนักบับริษทัในเครือเพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความอาํนาจในการต่อรองกบัผูข้ายยาและเวชภณัฑ์ และลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายยาและเวชภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัฯ มีขั้นตอนการจดัซ้ือยา

และเวชภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยาเพ่ือพิจารณาการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ พิจารณาจาก

หลากหลายองคป์ระกอบเช่น ราคา คุณภาพ อีกทั้งความตอ้งการของแพทย ์ระยะเวลาในการจดัส่ง และระยะเวลาในการชาํระหน้ี 

เป็นตน้ 

การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์ป็นลกัษณะจดัซ้ือเป็นกลุ่มพร้อม ๆ กบับริษทัใน

เครือเพ่ือเป็นการเพ่ิมอาํนาจในการต่อรองกบัผูข้ายอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือทางการแพทยข์องบริษทัฯ ได ้

 

(2) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในต่างประเทศ 

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 

ในการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบับริษทัขนาดใหญ่ คือ WEGO Holding Company Limited ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Ga Mone Pwint ในเมียนมา) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดีในประเทศนั้น ๆ ส่งผลให้โรงพยาบาลมีฐานลูกคา้

ค่อนขา้งมาก มีความน่าเช่ือถือ จึงเป็นปัจจยัดึงดูดบุคลากรทางการแพทยใ์ห้มาร่วมงานกบัโรงพยาบาล และส่งผลให้โรงพยาบาลฯ 

สามารถเชิญชวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์จากผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีช่ือเสียงหลายราย ไม่มีการผูกขาดกบัผูจ้ดัจาํหน่าย

รายใดรายหน่ึง เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลายรายและเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการต่อรองกบัผูข้ายยาและ

เวชภณัฑ์และลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายยาและเวชภณัฑ์ของบริษทั บริษทัมีขั้นตอนการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยการ

อนุมติัการจดัซ้ือจะเป็นไปตามอาํนาจอนุมติั โดยผูอ้นุมติัจะพิจารณาจากหลากหลายองประกอบเช่น ราคา คุณภาพ อีกทั้ง

ความต้องการของแพทย ์ระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นตน้ 

การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

การจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยจ์ะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติั นอกจากน้ีการส่ังซ้ืออุปกรณ์และ

เคร่ืองมือทางการแพทย ์ตอ้งเป็นอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรอง โดยโรงพยาบาลฯ จะทาํการส่ังซ้ือผ่านบริษทัตวัแทน

จาํหน่ายในประเทศ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง เพราะจะทาํให้ไดรั้บการประกนั หากอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เหล่าน้ีมีปัญหาชาํรุดหรือเสียหาย และบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสามารถดาํเนินการแกไ้ขซ่อมแซมไดท้นัที 
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ปัจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงทางธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทยมี์แนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น จากการท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่

ในตลาดมีการควบรวมกิจการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทาํให้มีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการท่ีหลากหลาย และจาก

การท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้สู่ตลาดทาํให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผูป้ระกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิด

การต่ืนตวัในการแข่งขนัดา้นการให้บริการและการใชน้โยบายราคาเพ่ือดึงดูดลูกคา้นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้

และการบริการภายใตข้อ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อาจส่งผลให้มีคู่แข่ง

รายใหม่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนขยายขอบเขตการให้บริการเขา้มาในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัการแข่งขนัเหล่าน้ีอาจกระทบต่อ

บริษทัฯ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อกําลังซ้ือของผูบ้ริโภค แม้ว่าการรักษาพยาบาลจะเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ี แต่

ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเอกชนอาจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดการใชบ้ริการของโรงพยาบาลได ้เช่น ชะลอการเขา้รับการรักษา 

หรือการเขา้รับบริการทางการแพทยส์าํหรับโรคท่ีไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาเร่งดว่น หรือลดช่วงเวลาการพกัในโรงพยาบาลให้

ส้ันลง ลดการใชจ้่ายค่าบริการโดยเลือกเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนอื่นที่อาจมีค่าใชจ้่ายที่

น้อยกว่า เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดติ้ดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมและกาํหนดมาตรการสําหรับบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม 

อีกทั้งบริษทัฯ มีความสามารถในการรักษาโรคท่ีมีความซบัซ้อนไดม้ากกว่าเม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ท่ีคิดค่ารักษาพยาบาล

ใกลเ้คียงกนั และราคาท่ีโรงพยาบาลเสนอนั้นเป็นราคาท่ีประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ จึงเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้

โรงพยาบาลมีผูป่้วยเขา้รับการรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ และช่วยลดผลกระทบท่ีโรงพยาบาลจะไดรั้บจากการผนัผวนของเศรษฐกิจ 

 

2. ความเส่ียงจากการดําเนินงาน 

2.1 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ หรือการกาํหนดนโยบายใหม่ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีความเขม้งวดมากขึ้น และชดเชยความเสียหาย

ให้แก่ผูเ้สียหายในเวลาอนัรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ และโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ และปฏิบติัตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ  ท่ี

สําคญัคือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) และ ISO 9001 : 2015 โดยการดาํเนินการและ

การปฏิบติัตามแนวทางภายใตร้ะบบ HA กาํหนดให้มีคณะกรรมการดูแลคุณภาพการรักษาผูป่้วยให้เป็นไปตามมาตรฐานกาํกบั

ดูแลความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม รวมถึงครอบคลุมความเส่ียงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความเส่ียงเก่ียวกับการ

ให้บริการทางการแพทยแ์ละรักษาพยาบาล การดาํเนินการต่าง ๆ ดงักล่าว อาจช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลง

กฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มได ้

2.2 ความเส่ียงในด้านการแข่งขนัธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง นอกจากการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนในระดบัเดียวกนักบั

บริษทัฯ แลว้ ยงัตอ้งแข่งขนักบัการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลของรัฐ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาลเอกชน

ภายใตก้ารบริหารงานของโรงพยาบาลรัฐ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการดึงฐานลูกคา้ของบริษทัฯ ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจให้บริการทาง
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การแพทยมี์แนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น จากการท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทาํ

ให้มีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทางการบริการท่ีหลากหลาย และจากการท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้สู่ตลาด

ทาํให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผูป้ระกอบการรายเดิม ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัในการแข่งขนัดา้นการให้บริการและ

การใชน้โยบายราคาเพ่ือดึงดูดลูกคา้ 

  ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาบุคลากร

ทางการแพทยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้โรงพยาบาลสามารถรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นไดม้ากกว่าเม่ือเทียบกบัคู่แข่งท่ีเสนอราคาการ

รักษาพยาบาลที่ใกลเ้คียงกนั และบริษทัฯ ยงัมีแผนพฒันาศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย (Step Down Care) สําหรับผูป่้วยช่วงพกัฟ้ืนท่ีตอ้ง

คา้งคืนนานกว่า 2 คืน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ผูป่้วยและบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการเสนอบริการรักษาพยาบาลนอก

พ้ืนท่ีโรงพยาบาล  (Home Healthcare)  บริการบา้นพกัผูสู้งอายุ (Senior Care and Living) อีกดว้ย และเพ่ือรองรับความตอ้งการ

การรักษาพยาบาลสําหรับโรคท่ีมีความซับซ้อนสูง บริษทัฯ มีแผนงานขยาย Excellent Center ซ่ึงยงัมีความตอ้งการค่อนขา้งมาก

เม่ือเทียบกบับริการการรักษาท่ีมีการเสนอ นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการรับจา้งบริหารสถานรักษาโรงพยาบาลของภาครัฐเพ่ือเพ่ิม

อตัรากาํไรของบริษทัฯ เพราะการรับจา้งบริหารสถานพยาบาลบริษทัฯ ไม่ตอ้งลงทุนในเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

2.3 ความเส่ียงจากนโยบายการรักษาพยาบาลของภาครัฐบาล  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ประมาณร้อยละ 70 ของรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลรวม ซ่ึงหากภาครัฐมีการ

ส่งเสริมนโยบายการรักษาพยาบาลอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น การขยายขอบเขตสิทธิของโครงการประกนัสุขภาพถว้นหน้า อาจส่งผลให้มี

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปลดลง บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดมี้การติดตามการกาํหนดนโยบาย

ของภาครัฐอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงก่อนท่ีภาครัฐจะมีการประกาศใชห้รือประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายตา่ง ๆ จะมีการขอความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะมายงัผูป้ระกอบการโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และชมรมโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา

ประกนัสังคม เป็นตน้ ดงันั้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนยัสําคญั  และโรงพยาบาลมีการร่วมโครงการภาครัฐในการรับผูป่้วยในกลุ่ม

ขา้ราชการท่ีมีการเฝ้าติดตามนโยบายการเบิกจ่ายของกรมบญัชีกลาง นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัมีแผนเพ่ิมรายไดจ้ากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

ทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มผูช้าํระเงินเอง และกลุ่มคู่สัญญา โดยมุ่งเน้นในการพฒันาศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือกา้วสู่ความเป็นเลิศทาง

การแพทย ์พฒันาขีดความสามารถในการรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนสูง ซ่ึงเป็นโรคท่ีประชาชนมีแนวโน้มเป็นมากขึ้น ไดแ้ก่ 

ศูนยห์ัวใจ ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูกและขอ้ ศูนยส์มองและประสาทวิทยา และผูป่้วยกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งการการรักษาระดบัวิกฤต

พยาบาล ซ่ึงบริษทัฯ มีบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความชาํนาญในการรักษาผูป่้วยกลุ่มน้ีจาํนวนมาก และมีการปรับปรุงคุณภาพ

ของการรักษาพยาบาล และบุคลากรอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัธุรกิจ

อีกทางหน่ึง 

2.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  

การให้บริการทางการแพทย ์จะตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในปัจจุบนั

สามารถผลิตไดใ้นจาํนวนจาํกดั นอกจากน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์ทาํให้เกิด

ความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เขา้ร่วมงานในองคก์ร ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

พฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยใ์นดา้น

ต่าง ๆ ในอนาคต ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัสยามจดัการศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรีเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมี

ความรู้ความสามารถในการให้การบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับความตอ้งการของบริษทัฯ อีกทางหน่ึง  อย่างไรก็ตาม ในอดีตท่ี

ผา่นมา บริษทัฯ ยงัมิไดป้ระสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์เน่ืองจากบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมบรรยากาศและสุขอนามยัในการทาํงานท่ีดี มีนโยบายในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ

บริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเสริมทกัษะในการทาํงานและพฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ อนัจะส่งผลให้
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บุคลากรเกิดความผูกพนักบัองคก์ร จากนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือว่าจะสามารถช่วยลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร

ทางการแพทยล์งได ้

2.5 ความเส่ียงจากการพึง่พาบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน  

ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคให้กบัผูป่้วย ซ่ึงใน

ปัจจุบนับุคลากรสายการแพทยย์งัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้นในภาวะท่ีธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขนัสูง อาจส่งผลให้

ธุรกิจของโรงพยาบาลมีความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรทางการแพทยแ์ละการจดัหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น  

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลฯ ก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี เป็นโรงพยาบาลฯ ท่ีมีเครือข่ายมากพร้อมทั้งมีภาพลกัษณ์และ

ช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างสูงในวงการสาธารณสุข ประกอบกบัโรงพยาบาลฯ มีกลุ่มแพทยท่ี์มีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับ

อย่างกวา้งขวาง ทาํให้โรงพยาบาลฯ เป็นท่ีเช่ือถือในกลุ่มแพทย ์ทั้งดา้นวิชาการและกลุ่มผูบ้ริหาร รวมถึงฐานะความมัน่คงของ

บริษทัฯ สามารถให้ความมัน่ใจกบับุคลากรทางการแพทยท่ี์จะเขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาลฯ และบริษทัฯ อีกทั้ง

บริษทัฯ ไดมี้การร่วมมือในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์กบัมหาวิทยาลยัสยาม จึงเป็นการง่ายสําหรับโรงพยาบาลฯในการสรรหา

และพฒันาบุคลากรทางการแพทย ์  

นอกจากน้ี  โรงพยาบาลฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับบุคลากร และมีนโยบายพฒันาคุณภาพ

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัจดัให้มีระบบการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path System) รวมทั้งมีการฝึกอบรมเสริมสร้าง

ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือจูงใจให้บุคลากรเหล่านั้นทาํงานอยู่กบัโรงพยาบาลฯ ในระยะยาว เช่น การให้รางวลัแก่บุคลากรท่ี

ทาํงานกบัโรงพยาบาลฯ เป็นเวลานาน การให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และการให้ความใส่ใจต่อสวสัดิการและ

สวสัดิภาพของบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานต่อไป  

2.6 ความเส่ียงในการต่อสัญญารับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต สัญญาบริหารศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี โรงพยาบาลพทัลุง ซ่ึงอายุของสัญญามีระยะเวลาส้ัน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับจา้งบริหารโรงพยาบาลและบริหารศูนยห์ัวใจในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 

8.6 ของรายไดท้ั้งหมด ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถต่อสัญญาได ้อาจส่งผลให้รายไดข้องโรงพยาบาลฯ ลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 

เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในการรับจา้งบริหารโรงพยาบาลและมีประสบการณ์ในการบริหารศูนยก์ารรักษาเฉพาะทาง เช่น    

ศูนยห์วัใจ รวมทั้งผา่นการประเมินจากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือให้คนไขส้ามารถใชสิ้ทธิบตัรทองได้

อีกดว้ย โรงพยาบาลจึงมีความพร้อมในดา้นการจดัหาบุคลากรทางการแพทย ์ความสามารถในการประมาณการและบริหารตน้ทุน       

มีความชาํนาญและประสบการณ์ในการรับจา้งบริหารโรงพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลยงัมีประสบการณ์ในการบริหารศูนยก์าร

รักษาเฉพาะทาง เช่น ศูนยห์ัวใจ ทาํให้ยงัไม่มีคู่แข่งท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเพียงพอ อีกทั้งยงัหาโรงพยาบาลเพ่ือบริหารศูนยก์าร

รักษาเฉพาะทาง เช่น ศูนยห์วัใจ อยา่งต่อเน่ือง 

2.7 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์  

เน่ืองจากธุรกิจบริษทัฯ เป็นการให้บริการทางการแพทยจึ์งมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้องร้องคดีเน่ืองจากผูป่้วยหรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งไม่พอใจการรักษาของโรงพยาบาลฯ หรืออาจเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองจากการรักษาของแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญของ

โรงพยาบาลฯ ทั้งน้ีโรงพยาบาลฯ หรือแพทยจ์ะตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้กบัผูฟ้้องร้อง ซ่ึงอาจกระทบต่อผลการดาํเนินงานและช่ือเสียง

ของโรงพยาบาลฯ ในอนาคตได ้ 

จากความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดมี้การติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบอย่างสมํ่าเสมอ และปฏิบติัตาม

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พฒันาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการคดัเลือกและดึงดูดแพทย์

และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ  ประกอบบริษทัฯ ไดท้าํประกนัภยัท่ีคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายซ่ึง
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เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในสถานท่ีประกอบการที่เอาประกันภยั เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการ

ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไดใ้นระดบัหน่ึง  นอกจากนั้นยงัมีการประเมินคุณภาพการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะ

ประเมินผลการรักษาพยาบาลและความพึงพอใจในการเขา้มารับการบริการและตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลฯ เพ่ือให้สามารถรับรู้ถึง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานและยงัเป็นแนวทางป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไดอี้กทางหน่ึง 

2.8 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสําหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ดว้ยความซบัซอ้นและความรุนแรงของโรคท่ีเพ่ิมมากขึ้น การรักษาจึงจาํเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์

ทันสมัย ทั้ งน้ีบริษทัฯ ได้ให้ความสําคญัในคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บริการในการรักษาแก่ผูป่้วยของ

โรงพยาบาลฯสูงสุด จึงมีการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พ่ือให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ด้วย

เทคโนโลยีทางการแพทยใ์นปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และอุปกรณ์ทางการแพทยมี์มูลค่าท่ีสูง ดงันั้นอาจส่งผล

กระทบต่อความคุม้ค่าของการลงทุนได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีขั้นตอนการอนุมติัการลงทุนต่าง ๆ โดยเร่ิมจากศึกษาความคุม้ค่าของการลงทุน โดยคณะกรรมการ

บริหารจดัการเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึงเป็นคณะทาํงานท่ีประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขาดาํเนินงานร่วมกนั

ในการกาํหนดนโยบายการจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และจดัทาํงบประมาณการจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทยป์ระจาํปี รวมถึงแนวทางในการ

คดัเลือก และประเมินความคุม้ทุน ความคุม้ค่าในการจดัซ้ือ เพ่ือพิจารณาก่อนให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาทาํการลงทุนตาม

ขั้นตอน 

2.9 ความเส่ียงจากโครงการขยายการลงทุน 

บริษทัฯ ไดว้างแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจรักษาพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งธุรกิจ Healthcare 

Solution Provider ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการลงทนุของบริษทัฯ โครงสร้างรายได ้รวมทั้งผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ จากปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย การเปล่ียนแปลงทางการเมือง นโยบาย

เก่ียวกบัการให้บริการรักษาพยาบาลของภาครัฐ ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาลในประเทศ เป็นตน้ ซ่ึง

ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินตามแผนงานการขยายการลงทุนหรือผลสําเร็จของโครงการลงทุน

ดงักล่าวขา้งตน้  เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง บริษทัฯ ไดมี้การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการอยา่งถ่ีถว้น เป็นโครงการ

ท่ีทางโรงพยาบาลมีประสบการณ์ หรือสามารถนาํประสบการณ์ท่ีมีอยูไ่ปต่อยอดได ้ 

อีกทั้งการท่ีบริษทัฯ มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี พร้อมด้วย

บุคลากรท่ีมีช่ือเสียงในวงการแพทยแ์ละสาธารณสุขจาํนวนมาก ดงันั้นปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี  จะช่วยลดความเส่ียงในโครงการขยาย

การลงทุนให้กบับริษทัฯ 

2.10  ความเส่ียงจากการก่อสร้างของโครงการลงทุนของบริษัทย่อยอาจคลาดเคล่ือนจากแผนการท่ีกําหนดไว้  

บริษทัฯ มีการลงทุนขยายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ Healthcare Solution Provider ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงปัจจุบนั

มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างของ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง โครงการให้การบริบาลและบา้นพกัผูสู้งอายุ (Senior Care and Living) 

ไดแ้ก่ โครงการธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ซ่ึงโครงการมีความเส่ียงท่ีจะทาํให้การก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เป็นไปตามกาํหนดและหรือเกิน

งบประมาณ ดว้ยสาเหตกุารขออนุมติัการก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ความแตกต่างของพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ ความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีอาจเปล่ียนแปลง รวมทั้งการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาตน้ทุนโครงการตามระยะเวลาก่อสร้างท่ีขยายออกไป เป็น

ตน้ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีการบริหารจดัการความเส่ียงโครงการลงทุนดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

•  กาํหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) รายเดือน 

ในการน้ีหากเกิดความเส่ียงท่ีอาจทาํให้โครงการล่าช้าหรือเกินงบประมาณ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
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•  กําหนดให้บริษัทย่อย จัดทาํรายงานความคืบหน้าของแผนควบคุมความเส่ียงโครงการดังกล่าว ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือรับทราบและให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

 

3 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.1 ความเส่ียงด้านการรับชําระค่ารักษาพยาบาล  

ตามจรรยาบรรณในการให้บริการทางการแพทย ์โรงพยาบาลฯ จะให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บค่า

รักษาพยาบาลจากผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขา้มารับบริการ ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายหลงัการ

ให้บริการไดค้รบถว้น 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยทางฝ่ายการเงินจะดาํเนินการแจง้ค่าใชจ้่ายโดยประมาณให้

ผูป่้วยทราบล่วงหน้าพร้อมกับตรวจสอบสิทธิว่าสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลใดได้บ้าง เพ่ือให้ผูป่้วยรับทราบการประเมิน

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นไดล่้วงหน้าก่อนรับการรักษา และในกรณีท่ีให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยแล้ว บริษทัฯ จะแจง้ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นและการแจง้ค่ารักษาพยาบาลตามเวลาที่กาํหนดทุก ๆ 3 วนั เพื่อให้ผูร้ับผิดชอบค่าบริการไดท้ราบค่าใช้จ่ายในการ

รักษาทุกระยะตลอดช่วงการรักษา นอกจากน้ี ทางฝ่ายการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการบริหารลูกหน้ี จะพิจารณา

ถึงความเส่ียงรวมทั้งหาทางออกท่ีเหมาะสมให้ผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัฯ และดาํเนินการร่วมกบัฝ่ายกฎหมายในกรณีท่ีเกิดปัญหาการ

ชาํระค่ารักษาพยาบาล  

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยวงเงินกูยื้มดงักล่าวจะมีเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียแบบ

ลอยตวั ซ่ึงอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) เป็นหลกั ดงันั้น หากอตัราดอก

เบ้ียอา้งอิงของสถาบนัการเงินดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงิน และกาํไร

สุทธิของบริษทัฯ ได ้อย่างไรก็ตามบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูไ้ดทุ้กวงเงิน และยงัสามารถดาํรงเง่ือนไขทาง

การเงินได้ในระดับท่ีดีกว่าข้อกําหนดของสัญญา ทั้งน้ีบริษทัฯ จะมีการสํารองกระแสเงินสดเพ่ือการชําระหน้ีล่วงหน้าไว้

ตลอดเวลา จึงทาํให้ความเส่ียงดา้นการเงินของบริษทัฯอยูใ่นระดบัท่ีควบคุมได ้



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 26 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

รายละเอียดสินทรัพยข์องบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“THG”) 

1.  สินทรัพย์หลักของ THG 

หมายเหตุ:   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 14.2 ลา้นบาท มภีาระผูกพนัจากการทาํสัญญาเช่าการเงิน 

 

รายละเอียดของท่ีดินท่ีสําคัญของ THG 

ทําเลท่ีต้ัง พ้ืนท่ีใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลักประกัน 

การกู้ยืมเงิน 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 34/1 ซอยอิสรภาพ 44           

ถนนอิสรภาพ  แขวงบา้นช่างหล่อ            

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

12 ไร่ 1 งาน 

70.7 ตร.ว. 

64.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีตั้งโรงพยาบาลธนบุรี  ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 43/4  ถนนบรมราชชนนี  

เขตทวีวฒันา  แขวงศาลาธรรมสพน์  

กรุงเทพมหานคร 

6 ไร่ 2 งาน 

22 ตร.ว. 

4.5 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีตั้งโรงพยาบาลธนบุรี 2 ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/83-90  ถนนบรมราช

ชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร 

3 ไร่ 1 งาน 

87 ตร.ว. 

28.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังานโรงพยาบาล

ธนบุรี 2 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/2   ซอยบา้นช่างหล่อ   

ถนนอิสรภาพ   แขวงบา้นช่างหล่อ   

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 88 

ตร.ว. 

10.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน  

(หอพกัพรรัชดา) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/3  ซอยบา้นช่างหล่อ  

ถนนอิสรภาพ  แขวงบา้นช่างหล่อ  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 42 

ตร.ว. 

8.2 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน (หอพกั

ชวนชม) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 135/4   และ 135/9-11                

ซอยอิสรภาพ 44  แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 3.6 

ตร.ว. 

1.2 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังานชายและหญิง 

(หอพกัสุดซอย) 

ไม่ม ี

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 1,011.7 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ท่ีดินท่ียงัไม่ใชด้าํเนินงาน 155.5 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อาคาร 1,537.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 475.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 329.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 42.4 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 33.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 86.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 

ยานพาหนะ 8.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 55.3 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 3,735.6   



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 27 

ทําเลท่ีต้ัง พ้ืนท่ีใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลักประกัน 

การกู้ยืมเงิน 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 689/12  

ซอยอรุณอมัรินทร์ 29  แขวงบางเสาธง  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหนคร 

2 งาน 9.6 

ตร.ว. 

1.5 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน (หอพกัเสมียน

จ๋าย) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่โครงการเบลเลอวิว  

ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี  

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

4 ไร่ 1 งาน 

25.1 ตร.ว. 

37.9 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 

16 ตร.ว. 

11.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(อาคารจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลหนองเงาพราย  

อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

14ไร่ 3 งาน 

88 ตร.ว. 

3.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(โกดงัเก็บเอกสาร) 

ไม่ม ี

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

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน์ 

 อาํเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 

50 ตร.ว. 

14.7 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน์ 

 อาํเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

3 งาน  

81 ตร.ว. 

15.9 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน์ 

 อาํเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 9.2 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาดเขตตล่ิงชนั  

กรุงเทพมหานคร 

3 งาน  

81 ตร.ว. 

10.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาด  

เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

1 งาน  

32 ตร.ว. 

5.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(ถนน) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลศาลา-ธรรมสพน์ 

อาํเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

3 งาน 82 

ตร.ว. 

40.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอก

นอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 ไร่ 2 งาน 

33 ตร.ว. 

117.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

(อาคารและท่ีจอดรถ 7 ชั้น) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางเสาธง  

อาํเภอบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

1 งาน 71 

ตร.ว. 

41.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ อพาร์ทเมนต ์    

(P-House) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

48 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ อพาร์ทเมนต ์    

(P-House phase2) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

50.1 ตร.ว. 3.9 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

โรงพยาบาล 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

30 ตร.ว. 8.4 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินใชใ้นการก่อสร้างหอพกั ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้งช่างหล่อ  

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  

19 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังาน ไม่ม ี

 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลคลองหน่ึง  

(คลองซอยท่ี 1 ฝ่ังตะวนัตก)  

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

20 ไร่ 548.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินใชใ้นการสร้าง

โรงพยาบาล 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบา้งช่างหล่อ  61.7 ตร.ว. 11.7 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ไม่ม ี



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 28 

ทําเลท่ีต้ัง พ้ืนท่ีใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลักประกัน 

การกู้ยืมเงิน 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร (ท่ีจอดรถ) 

รวมท่ีดินท่ีใช้ในการดําเนินงาน  1,011.7    

ตั้งอยูท่ี่ กม. 210+200    

เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  

ตาํบลเนินพระ   จงัหวดัระยอง 

22 ไร่  3.5 

ตร.ว. 

22.1 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน

อนาคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ซอยสวนผกั 53 ถนนสวนผกั   

แขวงบางระมาด     เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร 

2 ไร่ 3 งาน 

95 ตร.ว. 

16.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน

อนาคต (บา้นและท่ีดินโครงการ

เบลเลอวิว) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/17    ซอยสวนผกั 53   

ถนนสวนผกั  แขวงบางระมาด             

เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหานคร 

2 งาน 106 

ตร.ว. 

3.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน

อนาคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางไทรใหญ่      

อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 

36 ไร่ 1 งาน 

16 ตร.ว. 

56.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน

อนาคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบางระมาด 

 เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

5 ไร่ 6 ตร.ว. 42.0 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน

อนาคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่โครงการสวน-เกษตรร่มพฤกษ ์

ถนนเพชรเกษม   ตาํบลวดัแกว้ อาํเภอ

บางแพ จงัหวดัราชบุรี 

 7 ไร่  33 

ตร.ว. 

14.8 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใน

อนาคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบา้นฆอ้ง อาํเภอโพธาราม   

จงัหวดัราชบุรี              

11 ไร่  81 

ตร.ว. 

    

รวมท่ีดินท่ียังไม่ใช้ดําเนินงาน  155.5    

 

รายละเอียดของท่ีดินท่ี THG เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2551 THG ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจาํนวนทั้งส้ิน 1 แห่ง ทั้งน้ี สัญญาเช่ามี

อาย ุ25 ปี ครบกาํหนดสัญญาเช่าในปี 2576 และ THG ตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมีอตัราค่าเช่าจาํนวนปีละ 720,000 บาท และ 

THG จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ทําเลที่ตั้ง พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลักประกัน 

การกู้ยืมเงิน 

ท่ีตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางระมาด  

อาํเภอตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

5 ไร่ 1 งาน 

43 ตร.ว. 

10.6 สัญญาเช่า 

ท่ีดินเพ่ือทาํประโยชน์ 

ท่ีตั้งโรงพยาบาลธนบุรี 2 ไม่มี 

 

รายละเอียดของท่ีดินท่ี THG เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า โดยการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 THG รับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่าบนพ้ืนท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสภากาชาดไทย

จาก บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกัด โดยการเข้าซ้ือหุ้นในบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกัด ผ่านผูถื้อหุ้นเดิม สิทธิดังกล่าวมี

รายละเอียดดงัน้ี  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 29 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่ามีระยะเวลา 19 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

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

THG ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งและจ่ายชาํระค่าเช่าทุกปีตามอตัราและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ทําเลที่ตั้ง พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลักประกัน 

การกู้ยืมเงิน 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 611 และ 613  

ถนนบาํรุงเมือง  แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

5 ไร่ 1 งาน 

33 ตร.ว. 

1,189.0 สัญญาเช่าท่ีดิน 

และอาคารเพ่ือทาํประโยชน์ 

เพ่ือประกอบกิจการ

สถานพยาบาล 

ไม่มี 

 

รายละเอียดของอาคารท่ีสําคัญของ THG 

รายละเอียดของอาคารท่ี THG เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

รายการ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธ์ิ 

การใช้เป็น 

หลักประกัน 

การกู้ยืมเงิน 

อาคารโรงพยาบาล อาคารจอดรถ หอพกั

พนกังาน ฯลฯ 

1,290.2 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

(สาํนกังานใหญ่ โรงพยาบาลธนบุรี) 

ไม่มี 

อาคารโรงพยาบาล  อาคารห้องประชุม อาคาร

วิศวกรรม อาคารโรงอาหาร ฯลฯ 

247.6 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ   

(สาขาท่ี 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2) 

ไม่มี 

รวมอาคาร 1,537.8   

 

  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 30 

รายละเอียดสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

i. บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จํากัด (มหาชน) (“RYD”) และบริษัทย่อยของ RYD  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 291.1 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

กบัสถาบนัการเงิน 

อาคาร 8.4 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

กบัสถาบนัการเงิน 

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค 

50.1 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 48.0 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 8.2 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5.2 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.4 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 3.4 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

งานระหว่างติดตั้ง 8.2 RYD และบริษทัย่อยของ RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 426.0   

ii. บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (“HCT”)   

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 14.3 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 53.1 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 0.4 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 2.0 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1.3 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 0.9 HCT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 

รวม 72.0   

หมายเหต:ุ  HCT นาํเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 ยานพาหนะของ HCT มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 31 

iii. บริษัท ทันตสยาม จํากัด (“DS”)   

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและระบบสาธารณูปโภค 4.1 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 2.7 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 0.5 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.6 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 7.9   

iv. บริษัท ธนบุรี เวลบอีิง้ จํากัด (“THW”)   (เดิมช่ือ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด)  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 495.0 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อาคาร 17.6 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 5.6 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 17.0 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 0.9 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3.5 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2.1 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 3.4 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 747.3 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 1,292.4   

หมายเหต:ุ  ยานพาหนะของ THW มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงิน 

รายละเอียดการทําสัญญาระยะยาวท่ีสําคัญของ THW 

 THWไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพ่ือเช่าท่ีดิน โดย  ตอ้งจ่ายชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน มูลค่า 5,625,000 บาท มีระยะเวลา 50 ปี 

นบัแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560  THW ไดช้าํระค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,625,000 บาท และ

ตอ้งจ่ายชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือปีละ 1,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 THW ตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินทุกปี โดยมี

อตัราค่าเช่าระหว่างปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จาํนวน ปีละ 2,400,000 บาท ระหว่างปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จาํนวนปีละ 4,800,000 บาท ระหว่าง

ปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 20 จาํนวนปีละ 4,944,000 บาท ระหว่างปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จาํนวนปีละ 5,092,320 บาท ระหว่างปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 40 

จาํนวนปีละ 5,295,960 บาท ระหว่างปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 จาํนวนปีละ 5,508,000 บาท และ THW จะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสิทธิการเช่าท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  THW ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจะให้เช่าท่ีดิน โดย THW ตอ้งจ่ายชาํระ

ค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน มูลค่า 4,000,000 บาท โดย THW ไดจ้่ายชาํระ 1,000,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2560 และจะตอ้งจ่าย

ชาํระอีกปีละ 1,000,000 บาท ทุกวนัท่ี 1 เมษายนจนกว่าจะครบ คู่สัญญาตกลงจะทาํสัญญาเช่าท่ีดินอีกคร้ัง ส่วนอตัราค่าเช่าจะ

ตกลงราคาดว้ยการนาํเอาอตัราค่าเช่าเดิมท่ีเคยมีอยูแ่ลว้มาเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดค่าเช่า โดยในการทาํสัญญาเช่าและส่งมอบ

การครอบครองทรัพยสิ์นตามสัญญาจะให้เช่าท่ีดิน ผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่าจะดาํเนินการภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้ช่าเดิมไดส่้ง

มอบการครอบครองทรัพยสิ์นตามสัญญาจะให้เช่าท่ีดินแก่ผูใ้ห้เช่าท่ีดินแลว้ 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 32 

v. บริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จํากัด (“MSE”)    

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 0.2 MSE เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.7 MSE เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 0.0 MSE เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 0.9   

vi. บริษัท  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี จํากัด (“UTT”)    

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 83.0 UTT เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 83.0   

UTT ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน กบั บริษทั ราชพฒันา เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคา 96.5 ลา้นบาท จึงไดม้ีการจดัประเภท

ท่ีดินจากเดิมท่ีแสดงเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

vii. บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากัด (“THB”) (เดิมช่ือ บริษัท  บํารุงเมืองพลาซ่า จํากัด) 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

อาคาร 1,016.4 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 74.4 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 450.5 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 18.9 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 64.6 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 52.2 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

ยานพาหนะ 2.3 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 322.9 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 2,002.2   

หมายเหตุ:  THB มีสิทธิการเช่าท่ีดิน (ดูเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “รายละเอียดของท่ีดินท่ี THG เป็นเจา้ของสิทธิการเช่า โดยการเขา้ลงทุนในบริษทัย่อย”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 33 

viii. บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จํากัด  (“TTH”) 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 62.8 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

กบัสถาบนัการเงิน 

อาคาร 311.2 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

กบัสถาบนัการเงิน 

ระบบสาธารณูปโภค 230.7 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 60.5 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 6.9 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 71.2 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.2 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 

ยานพาหนะ 3.8 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ดูหมายเหตุ 

งานระหว่างติดตั้ง 0.9 TTS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 751.2   

หมายเหตุ:   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ TTS มีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญาเช่าการเงิน 

ยานพาหนะของ TTS มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
2. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สิน พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ วัตถุประสงค์การถือครอง ภาระผูกพัน 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลวงัเยน็  อาํเภอบางแพ 

จงัหวดัราชบุรี 

1,538ไร่  

27 ตร.ว. 

343.2 บจ.ธนบุรีพฒันาท่ีดิน เป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการบา้นพกั

ผูสู้งอายแุละโรงพยาบาล 

(ปัจจุบนัอยูร่ะหว่าง

การให้เช่าทรัพยสิ์น) 

- 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลบ่อผุด  

อาํเภอเกาะสมุย  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

360 ไร่  

1 งาน  

29.0 ตร.ว. 

1,435.8 บจ. ราชธานีเรียลต้ี เป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการบา้นพกั

ผูสู้งอายุ 

- 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลตลิ่งงาม  

อาํเภอเกาะสมุย 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

21 ไร่  

0 งาน  

38.9 ตร.ว. 

31.5 บจ. ราชธานีเรียลต้ี เป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการบา้นพกั

ผูสู้งอายุ 

- 

ตั้งอยูท่ี่ 88/318, 88/320 ชั้นท่ี 3 อาคาร

ชุดวิภาวดีเซ็นเตอร์คอนโดเทล ซอย

วิภาวดีรังสิต 72 แขวงบางเขน เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 

80 ตร.ม. 0.9 บจ. ราชธานีเรียลต้ี เป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพ่ือโครงการใน

อนาคต 

- 

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลคลองแห 

อาํเภอหาดใหญ่  

จงัหวดัสงขลา 

38 ตร.ว. 0.9 บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์

ยินดี เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

ให้เช่าทรัพยสิ์น - 

รวม  1,812.3    

บจ. ธนบุรีพฒันาท่ีดิน ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินใหก้บับุคคลภายนอกราคา 4.23 ลา้นบาท จึงจดัประเภทท่ีดินดงักล่าวจากเดิมท่ีแสดงเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 34 

เดิมบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั มีท่ีดินท่ี ตาํบลบ่อผุด เกาะสมุย อยู่ทั้งหมด 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 จาํนวน 125-0-46.1 ไร่ แบ่งเป็น 5 แปลง คือ 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

ณ  31 ธนัวาคม 2560 

มูลค่าตามบญัชี 

ณ  31 ธนัวาคม 2561 

มูลค่าตามบญัชี 

ณ  31 ธนัวาคม 2562 

สถานะ 

นส.3ก. 4841 52-2-83 - - - ถูกเพิกถอนตดัจาํหน่ายแลว้ 

นส.3ก. 4842 7-3-50.1 - - - ถูกเพิกถอนตดัจาํหน่ายแลว้ 

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 ยงัไม่มีคาํสั่งศาลเพิกถอนสิทธิ 

นส.3ก. 4843 32-3-58 19,709,553.99 19,709,553.99 19,709,553.99 ยงัไม่มีคาํสั่งศาลเพิกถอนสิทธิ 

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

               : นส.3ก. 5266 และ นส.3ก. 4843 มีมูลค่าท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัท่ี 19 กันยายน 2560 เท่ากับ 95.37 ลา้นบาท และ 

131.58 ลา้นบาท 

 

บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีความเห็นว่า สาํหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 4843 และ นส.3ก. 5266 ปัจจุบนัยงัอยู่

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของกรมท่ีดิน โดยกรมท่ีดินตั้งคณะกรรมพิจารณาแต่ยงัไม่มีคาํส่ังเพิกถอน และเน่ืองจากยงัไม่

มีขอ้สรุปคดี THG จึงมิไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าหรือตดัจาํหน่ายใด ๆ อย่างไรก็ตาม ท่ีดินตาม น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ 

เลขท่ี 4843 ไม่ไดถื้อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของ บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั ในกรณีท่ีมีการเสียซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดินตาม 

น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ เลขท่ี 4843 จึงไม่ควรมีผลในการประกอบธุรกิจของบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั   

สําหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 5267 ศาลปกครองกลางมีคาํส่ังให้เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย อธิบดี

กรมท่ีดิน และกรมท่ีดิน ชดใช้ค่าเสียหายให้กบับริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาน 1.5 ลา้นบาท เน่ืองจาก

จาํเลยทั้งสามออก นส.3ก.โดยปราศจากความระมดัระวงั ทาํให้บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั ไดรั้บความเสียหาย โดยศาลตดัสิน

ให้จาํเลยชาํระค่าเสียหายให้บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั เป็นมูลค่า 1 ใน 3 ของมูลค่าท่ีดิน เน่ืองจากศาลมีความเห็นว่า การเพิก

ถอน นส.3ก. ไม่ไดมี้ผลในการเพิกถอนสิทธิครอบครอง ซ่ึงหมายความว่าบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั ยงัคงใชป้ระโยชน์ใน

ท่ีดินดงักล่าวได ้ปัจจุบนั คดีอยูใ่นระหว่างการรอพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั ไดมี้การตั้งค่า

เผื่อการดอ้ยค่าหรือตดัจาํหน่ายท่ีดินแปลงน้ี จาํนวน 3.16 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีดินน้ีไม่ไดถื้อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของ บริษทั ราชธานี 

เรียลต้ี จาํกดั หรือ THG จึงไม่ควรมีผลในการประกอบธุรกิจของบริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั หรือ THG อยา่งมีนยัสาํคญั  

ส่วนท่ีดินท่ีไม่มีคดีพิพาท จาํนวนทั้งหมด 295-3-16 ไร่ มีราคาทุนเท่ากบั 1,255.46 ลา้นบาท และมีราคาประเมินเท่ากบั 

2,536.57 ลา้นบาท ประเมินโดยบริษทั ซิมส์ พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแทนท์ จาํกดั โดยเป็นท่ีดินราบผืนติดกนั เช่ือมต่อกบัถนน

และติดกบัทะเล มีสภาพเหมาะสมกบัการนาํมาพฒันformaาเป็นโครงการในอนาคต 

 

3. สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีสําคัญ  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ THG และบริษทัยอ่ย ประกอบไปดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง

ติดตั้ง มีรายละเอียด ดงัน้ี 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ท่ี 35 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) 67.3 THG เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (RYD) 11.6 RYD เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บจ. ทนัตสยาม (DS) 0.8 DS เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บจ. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ (THW) 49.4 THW เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บจ. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง (THB) 44.8 THB เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บจ. ธนราษฎร์ทุ่งสง จาํกดั  (TTH) 7.8 TTH เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

บจ.โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส (MSE)    0.3 MSE เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

 182.0  

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้พิพาททางกฎหมาย  หนา้ท่ี 36 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

THG และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์อง THG หรือบริษทัยอ่ย เกิน

กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้มูลสาํคญัอื่น  หนา้ท่ี 37 

ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษทั :  บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107537002753 (เดิมเลขท่ี บมจ. 522) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700  

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

เวบ็ไซต ์  : www.thg.co.th   

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับจา้งบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาล  

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 849,080,000 หุ้น  

 ทุนจดทะเบียน :  849,080,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 849,080,000 บาท จาํนวน 849,080,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า 

บริษัทย่อย 

(1)  บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จาํกดั (มหาชน) 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107538000380 (เดิมเลขท่ี บมจ. 561) 

 วนัท่ีจดทะเบียน  : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 119 ถนนราษฎร์ยินดี ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110  

   โทรศพัท ์074-200-200 โทรสาร 0-7420-0292 

 เวบ็ไซต ์  : www.rajyindee.com 

 ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

 จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 430,000,000 หุ้น  

 ทุนจดทะเบียน : 430,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1บาท  

 ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 430,000,000 บาท จาํนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  

(2) บริษทั โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105559025720 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

  โทรศพัท ์0-2643-0921โทรสาร  0-2246-1796   

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 12,000,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

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

(3) บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557100490 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

  โทรศพัท ์0-2643-0921-5 โทรสาร  0-2642-0939   

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการและให้บริการรักษาเฉพาะดา้นโรคหวัใจ โดยจดัตั้ง

หรือเป็นส่วนหน่ึงของศูนยห์วัใจโรงพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 10,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 100,000,000 บาท จาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท 

(4) บริษทั ธนบุรี เวลบีอ้ิง จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จาํกดั) 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557165486 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศพัท ์0-2643-0921-5 โทรสาร  0-2642-0939 

เวบ็ไซต ์ : www.jinwellbeing.com 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสร้างท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งวยั ศูนยดู์แลและสถานบริบาลผูสู้งวยั ให้บริการดูแล 

สุขภาพครบวงจรสําหรับผูสู้งวยั ให้บริการทางการแพทย ์และดาํเนินธุรกิจศูนยฟ้ื์นฟู

ผูป่้วย (Step-Down Care)   

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 130,000,000 หุ้น 

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

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 1,300,000,000 บาท จาํนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 (5) บริษทั ทนัตสยาม จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105556199387 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 615 อาคารจิตตอุ์ทยั ชั้น 11 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240  โทรศพัท ์0-2375-1516 โทรสาร  0-2375-1517 

เวบ็ไซต ์  : www.dentalsiam.co.th  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท้างทนัตกรรม 

และธุรกิจร้านขายยา 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 3,193,265 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 31,932,650 บาท  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 31,932,650 บาท จาํนวน 3,193,265 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 10 บาท 

(6)  บริษทั ราชธานี เรียลต้ี จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105544092116 (เดิมเลขท่ี กท03-0159-44) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 20 กนัยายน พ.ศ. 2544 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/160 ซอยทวีมิตร 5 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2643-0921 โทรสาร 0-2246-1795 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดินบา้นพกัผูสู้งอาย ุ

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน  7,000,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 700,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 700,000,000  บาท จาํนวน 7,000,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
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(7)  บริษทั ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105533007996 (เดิมเลขท่ี 798/2533) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 19 มกราคม พ.ศ. 2533 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

  โทรศพัท ์0-2643-0921-5 โทรสาร  0-2642-0939 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดิน และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน  80,000,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 800,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 800,000,000 บาท จาํนวน 80,000,000หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

(8)  บริษทั โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส จาํกดั 

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

วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 333/2 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10700 

  โทรศพัท ์0-2882-5173 โทรสาร  0-2882-5175 

เวบ็ไซต ์ : www.mse-th.com 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหค้าํปรึกษาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 180,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 18,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

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

(9)  บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จาํกดั  (เดิมช่ือ บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั) 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105545057829 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 611 ถนนบาํรุงเมือง  แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร  10100 โทรศพัท ์ 02-220-7999 โทรสาร 02-223-1876  

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล (เปิดดาํเนินการเดือนมกราคม พ.ศ. 2562) 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 48,927,068 หุ้น 

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

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

(10) บริษทั  ธนราษฎร์ ทุง่สง จาํกดั  (เขา้มาเป็นบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ. 2561) 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0805557000618 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 88/8 หมู่ท่ี 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80110 

  โทรศพัท ์  093-579-1188 

เวบ็ไซต ์ : www.thonburithungsong.com 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล (เปิดดาํเนินการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน  60,000,000  หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 600,000,000 บาท จาํนวน 60,000,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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 บริษัทย่อยทางอ้อม 

(1)  บริษทั ราษฎรยินดี จาํกดั (เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จาํกดั (มหาชน))  

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0905558000581 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

วนัท่ีจดทะเบียนเลิกบริษทั : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัท่ีเสร็จการชาํระบญัชี : 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 69 ซอย 9 (ราษฎร์ยินดี) ตาํบล หาดใหญ่ อาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110  

โทรศพัท ์0-7420-0200 โทรสาร  0-7420-0292 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 50,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

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

(2) บริษทั ธนบุรี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ธนบุรี เวลบีอ้ิง จาํกดั) 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105562161663 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 17 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์02246-4694 

ประเภทธุรกิจ : บริหารจดัการธุรกิจ Senior residence 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 40,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 4,000,000 บาท จาํนวน 40,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

  บริษัทร่วม 

(1)  บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0345534000225 (เดิมเลขท่ี บอจ.อบ.111) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 46/4 ถนนบูรพาใน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

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

เวบ็ไซต ์ : www.ubonrak.co.th 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน  11,250,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 112,500,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

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

(2)  บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000117 (เดิมเลขท่ี 0107574700110) 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 151 หมู่ท่ี 7 ถนนตรีรัตน์ ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

22000  โทรศพัท ์0-3934-4339 โทรสาร  0-3932-2995-6 
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เวบ็ไซต ์ : www.sirivejhospital.com 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 370,909,375 หุ้น 

  หุ้นสามญัจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 541,818,750 หุน้ 

  จดทะเบียนลดทุน เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 จาํนวน 270,909,375 หุ้น 

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

ทุนจดทะเบียน : 370,909,375 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 325,091,250 บาท จาํนวน  325,091,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

บริษัทร่วมค้า 

(1)  Weihai Welly Hospital Company Limited 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 14 มกราคม พ.ศ. 2559 

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

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล Welly Hospital 

การถือหุ้น : บริษทัฯ ถือหุน้เป็นสัดส่วนร้อยละ 58 

ทุนจดทะเบียน : RMB 250,000,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : RMB 250,000,000 

(2)  ARYU International Health Care Company Limited 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 4 เมษายน พ.ศ. 2560 

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

Marlarnwe Street) Tamwe Township, Yangon 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล Ar Yu International Hospital        

  (เปิดให้บริการรักษาผูป่้วยนอก ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 และผูป่้วยใน ใน

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

การถือหุ้น : บริษทัฯ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40  (พ.ศ. 2560 : ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10) 

ทุนจดทะเบียน : USD 100,000,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : USD 70,000,000 

 

นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 

(1) บริษทั โรงพยาบาล ภทัร จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105538022772 

 วนัท่ีจดทะเบียน  : 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2538 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 32/410 หมู่ท่ี 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   

  โทรศพัท ์0-2901-8400 โทรสาร  0-2901-8508 , 0-2901-8082 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 15,000,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 150,000,000 บาท จาํนวน  15,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
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(2) บริษทั โรงพยาบาลธนกาญจน์ จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0715534000281 

 วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 20/20 ถนนแสงชูโต ต.บา้นใต ้อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

  โทรศพัท ์0-3454-0601-9 โทรสาร  0-3451-5886 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 7,500,000 หุน้ 

ทุนจดทะเบียน : 75,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 75,000,000 บาท จาํนวน  7,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

(3) บริษทั โรงพยาบาลร้อยเอด็-ธนบุรี จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0455538000075 

 วนัท่ีจดทะเบียน  : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 166 ถนนปัทมานนท ์ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 

  โทรศพัท ์0-4351-5191 โทรสาร  04351-3191 , 04351-2191 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 12,500,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 125,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 125,000,000 บาท จาํนวน  12,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

(4) บริษทั โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ-ธนบุรี จาํกดั 

 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0465558000216 

 วนัท่ีจดทะเบียน  : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 89 ถนนเล่ียงเมืองสงเปลือย ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 

  โทรศพัท ์0-4384-0444 โทรสาร  0-4384-0424 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาล 

จาํนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจดทะเบียน จาํนวน 30,000,000 หุ้น 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 300,000,000 บาท จาํนวน  30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 

2. บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้น : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร  0-2009-9992 

ผูส้อบบญัชี : นายสุดวิณ ปัญญาวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 3534 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120 

โทรศพัท ์0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-4440 

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

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นล่าสุด เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 849,080,000 บาท 

โดยเป็นหุ้นสามญัทั้งส้ิน 849,080,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 849,080,000 ลา้นบาท  

2. ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

รายช่ือ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1. นางจารุวรรณ  วนาสิน/3 94,436,262 11.122 

2. บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง 85,344,500 10.051 

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

4. นายแพทยอ์าํนวย อุนนะนนัทน ์ 43,510,970 5.124 

5. นางณวรา วนาสิน 21,912,663 2.581 

6. Global Health Investment Co., Ltd /2 /3 21,413,340 2.522 

7. คุณหญิงส่องแสง  เมฆสวรรค ์ 20,046,582 2.361 

8. นายเอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ 18,259,500 2.151 

9. บจก. ไทยเอน็วีดีอาร์  16,085,236 1.894 

10. นายอาษา  เมฆสวรรค ์ 9,695,255 1.142 

11. นายศิธา เมฆสวรรค ์ 8,415,063 0.991 

12. นายแพทยอ์าศิส อุนนะนนัทน ์ 6,811,300 0.805 

13. นายแพทยบ์ุญ  วนาสิน/3 5,801,848 0.683 

รวมจํานวนหุ้น  411,732,519 48.493 

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

60 จดัตั้งท่ีฮ่องกง 

2/ Global Health Investment Co., Ltd อยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมของครอบครัววนาสิน ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ จดัตั้งท่ีฮ่องกง 

3/ กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มนายแพทยบ์ุญ วนาสิน ประกอบดว้ย นายแพทยบ์ุญ วนาสิน นางจารุวรรณ วนาสิน นางณวรา วนาสิน 

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

และ Global Health Investment Co., Ltd. รวมประมาณ ร้อยละ 23.974 

3. การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาต ิ

การกระจายการถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งหมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

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

สัญชาติไทย 7,363 762,665,200 89.82 76 121,190,986 14.27 7,287 641,474,214 75.55 

สัญชาติต่างดา้ว 22 86,414,800 10.18 14 85,156,000 10.03 8 1,258,800 0.15 

รวม 7,385 849,080,000 100.00 90 206,346,986 24.30 7,295 642,733,014 75.70 

* ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูล โดยกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีหลายบญัชี และ/หรือมีท่ีอยูไ่ม่ซํ้ากนัจะนบัเป็นคนละราย 
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4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

หลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลงัจากหักเงินสํารอง

ตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน ๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย

จะขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นอ่ืน ๆ ในอนาคต 

โดยคณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 

และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

โดยการจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในคราวต่อไป  

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราวไป 
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โครงสร้างการจัดการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการจาํนวน 13 คน ประกอบดว้ย 

1)  นพ. บุญ วนาสิน 1) 2) ประธานกรรมการ 

2)  นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 1) 2)  รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

3)  นางกรรณิการ์ งามโสภี 3) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

4)  นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส 1) 2) กรรมการ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

5)  นายวีระชยั ศรีขจร 3) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

6)  ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน์ 3) กรรมการอิสระ 

7)  พญ. ลินดา ไกรวิทย ์3) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

8)  นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์4) กรรมการ 

9)  ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์4) กรรมการ  

10)  รศ. นพ.  อาศิส อุนนะนนัทน์  4) กรรมการ 

11)  นางสาวนลิน วนาสิน 2) กรรมการ 

12)  นายศิธา เมฆสวรรค ์1) 4) กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

13)  ดร. ขจร ธนะแพสย ์4) กรรมการ 
 

หมายเหตุ 1) กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

2) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3) กรรมการการอิสระ 

4) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการหรือผูท่ี้

ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ในเพศ อายุ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดรับกับ

ลกัษณะธุรกิจ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จํานวนคน คิดเป็นร้อยละ 

เพศ - ชาย 9 69.23 

 - หญิง 4 30.77 

 รวม 13 100.0 

อาย ุ - ไม่เกิน 50 ปี 6 46.15 

 - 50 – 60 ปี 1 7.70 

 - มากกว่า 60 ปี 6 46.15 

 รวม 13 100.0 

ความเช่ียวชาญ - การแพทย ์และการบริหาร 5 38.46 

 - การบริหาร 3 23.10 

 - การบญัชี 2 15.37 

 - วิศวกรรม 1 7.70 

 - บุคคล และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 2 15.37 

 รวม 13 100.0 
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2. ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31  มกราคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน ดงัน้ี 

 รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1)  นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการ Chief Executive Officer และ   

Chief Hospital Business International  

2)  นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส กรรมการบริหาร Chief Hospital Business - Domestic 2 และ รักษาการ 

Chief Hospital Business - Domestic 1 

3)  น.พ. สุทธิชยั  โชคกิจชยั กรรมการบริหาร 

4)  นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการบริหาร และ Chief Commercial Officer และ   

Chief Business Service/Support Officer   

5)  นางสาวทิพยว์รรณ รุจิโรจน์พิพฒันา กรรมการบริหาร  

6)  นพ.วสันต ์อภิวฒันกุล 1) กรรมการบริหาร  

7)  นพ. ศิริพงศ ์เหลืองวารินกุล 1) กรรมการบริหาร  

หมายเหตุ: 1)  นพ.วสันต์ อภิวัฒนกุล และ นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล  ได้รับแต่งตั้ งให้ เป็นกรรมการบริหาร จากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 

2)  รศ. นพ. อาศิส อุนนะนันทน์ กรรมการบริหาร ได้ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 

เน่ืองจากมีภารกิจอื่น ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เห็นว่า รศ. นพ. 

อาศิส ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ มาโดยตลอด จึงมีมติแต่งตั้ง รศ. นพ. อาศิส เป็นท่ี

ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร  

โดยมี ดร. สุวดี  พนัธ์ุพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

 

คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารตามนิยามสาํนกังาน ก.ล.ต.  จาํนวนทั้งส้ิน 5 คน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รักษาการ Chief Executive Officer  และ Chief Hospital Business - International  

2. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส Chief Hospital Business - Domestic 2 แ ล ะ รั ก ษ า ก า ร  Chief Hospital Business - 

Domestic 1 

3. คุณนลิน วนาสิน Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer   

4. ดร.เจษฎา ธรรมวนิช Chief Private Public Partnership Business 

5. นางสาวอญัชลี ชวลิตจารีธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (สมุห์บญัชี) 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (THG) ของกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายให ้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์THG (ทั้งทางตรง

และทางออ้ม) ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ  

เปรียบเทียบการถือครองหลกัทรัพย ์THG ของกรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 กบัปีก่อน มีการ

เปล่ียนแปลงระหวา่งปี ดงัน้ี 
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กรรมการและผู้บริหาร  ตําแหน่ง
 จํานวนหุ้นที�ถือ 

ณ 30 ธันวาคม 2562

 สัดส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัท

 (%)

  จํานวนหุ้นที�ถือ 

ณ 28 ธันวาคม 2561

 สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

 จํานวนหุ้นที�เปลี�ยนแปลง 

เพิ�มขึ�น/(ลดลง ) ระหว่างปี

1 นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ 5,801,848 0.68                 5,801,848 0.68                -                                          

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 94,436,262 11.12               89,947,862 10.022 4,488,400                               

บุตรที�บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น  Concert Party -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง 81,413,340              9.59                 103,813,340                       12.23              22,400,000-                             

2 นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริษัท 50,000 0.01                 1,390,000                           0.16                1,340,000-                               

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการบริหาร 6,500 0.00                 6,500                                  0.00                -

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง กรรมการบริหารความเสี�ยง - - - - -

 รักษาการ CEO 

และ Chief Hospital Business - International

3 นาง กรรณิการ์  งามโสภี กรรมการอิสระ -                           -                   -                                      -                 -                                          

 คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง กรรมการบริหารความเสี�ยง -                           -                   -                                      -                 -                                          

4 นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส กรรมการ 534,663.00              0.06                 526,663.00                         0.06                8,000                                      

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 5,418.00                  0.00                 5,418.00                             0.00                -

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง กรรมการบริหารความเสี�ยง, กรรมการบริหาร - - - - -

Chief Hospital Business - Domestic 2  

และรักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1

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

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง กรรมการตรวจสอบ -                           -                   -                                      -                 -                                          

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

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          

7 พ.ญ. ลินดา  ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ -                           -                   -                                      -                 -                                          

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง กรรมการตรวจสอบ -                           -                   -                                      -                 -                                          

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

8 นพ. เอื�อชาติ  กาญจนพิทักษ์ กรรมการ 18,259,500.00         2.15                 5,061,700.00                      0.60                13,197,800                             

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -                           -                   1,975,000.00                      0.23                1,975,000-                               

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          

9 ดร. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ กรรมการ -                           -                   6,000.00                             0.00                6,000-                                      

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          

10 รศ. นพ. อาศิส  อุนนะนันทน์ กรรมการ 6,831,300.00           0.80                 6,811,300.00                      0.80                20,000                                    

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          

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

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  กรรมการบริหาร, Chief Commercial Officer -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง และ Chief Business Service Support Officer -                           -                   -                                      -                 -                                          

12 นาย ศิธา  เมฆสวรรค์ กรรมการ 8,415,063.00           0.99                 5,416,663.00                      0.64                2,998,400                               

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          

13 นาย ขจร  ธนะแพสย์ กรรมการ 160,000.00              0.02                 100,000.00                         0.01                60,000                                    

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          

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

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          

15 น.ส. อัญชลี  ชวลิตจารีธรรม  ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 20,000                     0.00                 20,000.00                           0.00                -                                          

คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี -                           -                   -                                      -                 -                                          

นิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง -                           -                   -                                      -                 -                                          
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3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ ดร. สุวดี พนัธ์ุพานิช ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 

2558 รับผิดชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1)  จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3)  ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4) จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย (กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้นจากกรรมการและผูบ้ริหาร 

5)  ปฏิบติัหน้าท่ีขา้งตน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของกรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้

กรรมการดงัน้ี 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 

 (บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษทั 180,000 12,000 

กรรมการบริษทั 150,000 12,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  

- 12,000 

ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้กรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

(ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั ค่าเบ้ียประชุมผูถื้อหุน้ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระ) ค่าเบ้ียประชุม

คณะกรรมการชุดยอ่ย และค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 4,932,027 บาท โดยไม่มี

ค่าตอบแทนคา้งจ่ายในปีล่าสุด ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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  การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) 

รายช่ือกรรมการ 

 

ตําแหน่ง 

 
BOD AC RMC NRC CGC AGM NED Strategic 

1. นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ 9/9 - - - - 1/1 - 1/1 

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ ์  รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 9/9 - 0/3 - - 1/1 - 1/1 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเส่ียง  

9/9 12/12 5/5 - - 1/1 1/1 1/1 

4. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

9/9 - 5/5 - 3/3 1/1 - 1/1 

5. รศ. นพ. วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์1) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 0/1 - 0/1 - -  - - - 

6. นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

9/9 12/12 - 6/6 - 1/1 1/1 1/1 

7. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 6/9 - - - - 1/1 1/1 0/1 

8. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจ 

9/9 12/12 5/5 6/6 3/3 1/1 1/1 1/1 

9. นายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์2)               

 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

5/7 - - 5/6 2/2 1/1 1/1 1/1 

10. นพ. ยจีูน ดี.เอม็.บี. ครูน 2) กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 

6/7 - - - 1/2 1/1 1/1 1/1 

11. รศ. นพ.  อาศิส อุนนะนนัทน ์ กรรมการ 7/9 - - - - 1/1 - 1/1 

12. นางสาวนลนิ วนาสิน กรรมการ 7/9 - - - - 1/1 - 1/1 

13. นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 7/9 - - - 1/1 1/1 0/1 1/1 

14. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ 7/9 - - - - 0/1 1/1 1/1 

15. นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์3) กรรมการ 1/9 - - - - - - - 

16. ดร.ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ 4) กรรมการ 1/9 - - - - - - - 

หมายเหตุ :   1)  รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย ์ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ต่อวาระ เน่ืองจากมีภารกิจความรับผิดชอบมาก ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 

เมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 และมีมติอนุมติัในท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

 2)  นายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์และ นพ. ยจีูน ดี. เอม็. บี. ครูน ไดย่ื้นจดหมายลาออก เน่ืองจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก โดยมีผลวนัท่ี 

23 ตุลาคม 2562 

 3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทดแทนนายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์โดยมีผลวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 

 4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง ดร.ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทดแทน นพ. ยจีูน ดี. เอม็. บี. ครูน โดยมีผลวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562  

  5)  คาํอธิบายอกัษรยอ่    BOD :  คณะกรรมการบริษทั  AC : คณะกรรมการตรวจสอบ NRC: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

    RMC : คณะกรรมการบริหารความเส่ียง CGC : คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

  AGM: ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี NED :  คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร Strategic  : สัมมนา Strategic Planing  

2) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่า

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีให้กรรมการดงัน้ี                                                                                                                                             

• กรรมการ 100,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50% 

• บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จาํกดัวงเงิน 

• สามี/ภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 100,000 บาท 

โดยในปี 2562 กรรมการบริษทั ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งส้ิน 373,896 บาท 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการ BOD AC RMC NRC CGC AGM NED Strategic  
ค่าตอบแทน

รายปี 

*ค่าตอบแทน

จากบริษัทย่อย 
รวม 

1. นพ. บุญ  108,000 - - - - 12,000 - 12,000 180,000 - 312,000 

2. ธนาธิป  108,000 - - - - 12,000 - 12,000 150,000 87,000 369,000 

3. กรรณิการ์ 

  

108,000 144,000 60,000 - - 12,000 12,000 12,000 150,000 216,000 714,000 

 

4. เฉลมิกลุ 

 

108,000 - - - - 12,000 - 12,000 150,000 35,000 317,000 

 

5. วิศิษฎ์ - - - - - - - - 47,671 - 47,671 

6. วีระชยั  

 

108,000 144,000 - 72,000 - 12,000 12,000 12,000 150,000 - 510,000 

 

7. วิกรม  72,000 - - - - 12,000 12,000 - 150,000 - 246,000 

8. ลินดา 

 

 

108,000 

 

 

 

144,000 60,000 72,000 36,000 12,000 12,000 12,000 150,000 132,000 738,000 

 

 

9. ทิมโมต้ี  

 

60,000 - - 60,000 24,000 12,000 12,000 12,000 121,233 - 301,233 

 

10. ยจีูน  

 

72,000 - - - 12,000 12,000 12,000 12,000 121,233 - 241,233 

 

11. อาศิส  84,000 - - - - 12,000 - 12,000 150,000 - 258,000 

12. นลิน  84,000 - - - - 12,000 - 12,000 150,000 - 258,000 

13. ศิธา  84,000 - - - 12,000 12,000 - 12,000 150,000 - 270,000 

14. ขจร  84,000 - - - - - 12,000 12,000 150,000 - 258,000 

15 เอ้ือชาติ 12,000 - - - - - - - 27,945 - 39,945 

16  ฤกขจี 12,000 - - - - - - - 27,945 - 39,945 

รวม 1,224,000 432,000 120,000 204,000 84,000 144,000 84,000 144,000 2,026,027 470,000 4,932,027 

หมายเหตุ :   1) คณะกรรมการบริหารไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย และไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

 2) ผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

* ค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย หมายถึงค่าเบ้ียประชุมจากการไปประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมผูถ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ย  

3) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหาร (ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ไดพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั 

และค่าเบ้ียประชุมของผูบ้ริหาร ตามนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 26,172,078.13 บาท (รวม

ค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย) และไม่มีค่าตอบแทนคา้งจา่ยในปีล่าสุด    

4) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร (ตามนยิามของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ไดพิ้จารณาทบทวนและอนุมติั

ค่าตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล (อัตราเดียวกับกรรมการบริษัท) ค่าเบ้ียเล้ียง (กรณีเดินทางไป

ปฏิบัติงานในต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ) และค่าโทรศัพท์ โดยในปี 2562 ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ได้รับ

ค่าตอบแทนอ่ืน เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน  348,207 บาท   
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5. บุคลากร  

1) จํานวนบุคลากร 

สาํหรับปี 2560 - 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีจาํนวนบุคลากรทั้งหมดตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท 

จํานวนพนักงาน จํานวนพนักงาน จํานวนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ช่ัวคราว 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  2,746 182 2,776 225 3,315 385 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 584 82       571 92 598 84 

บจก. ทนัตสยาม  145 21 129 23 116 12 

บจก. ธนบุรี เวลบีอิง้  70 5 86 3 123 2 

บจก. ราชธานี เรียลต้ี  1 - 1 - 1 - 

บจก. ธนบุรีพฒันาท่ีดิน  - - - - - - 

บจก. โมดูลล่าซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส  36 - 31 3 30 1 

บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี  68 13 112 28 87 34 

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ธนบรีุ  - - - - - - 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  20 3 327 - 534 - 

บจก. โรงพยาบาลธนราษฎร์ทุ่งสง * N/A N/A 8 - 149 42 

รวม 3,650 306 4,033 374 4,953 560 

รวมทั้งหมด 3,976 4,415 5,513 

หมายเหตุ: จาํนวนพนกังาน ไม่รวมแพทย ์Part Time 

 * บริษทัฯ เขา้ลงทุนใน บจก. โรงพยาบาลธนราษฎร์ทุ่งสง เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561  

2) ค่าตอบแทนพนกังาน 

บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยแบ่งเป็น 

• ค่าตอบแทนในระยะส้ัน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส และเงินช่วยเหลือ

พิเศษ ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้าํหนดอตัราค่าตอบแทนพนกังานโดยเทียบเคยีงกบัอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน

ในธุรกิจเดียวกนั ส่วนการปรับเงินเดือนและโบนสัจะพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

โดยประเมินผลการปฏิบติังานแบบ Competency และ KPI  

• ค่าตอบแทนในระยะยาว ไดแ้ก่ เงินชดเชยยามเกษียณอาย ุเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (พนกังานท่ีมีอายุ

งานเกิน 5 ปี จะไดเ้งินสมทบเพ่ิมขึ้นอีก 2%) นอกจากน้ี ยงัมีการเพ่ิมสวสัดิการให้พนกังานท่ีทาํงานมานาน อาทิ 

การเพ่ิมวนัหยดุพกัร้อน ค่าตอบแทน เป็นตน้ เพ่ือรักษาและสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน  

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้า่ยผลตอบแทนให้แก่พนกังาน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนสั 

เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  1,566,280,686 1,442,566,818 1,831,841,936 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 231,772,991 239,103,020 256,280,506 
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เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บจก. ทนัตสยาม  56,694,686 54,905,090 51320058 

บจก. ธนบุรี เวลบีอิง้  30,203,423      62,528,349 76,534,670 

บจก. ราชธานี เรียลต้ี  126,240 126,240 126,240 

บจก. ธนบุรีพฒันาท่ีดิน  20,673 -ไม่มี- -ไม่มี- 

บจก. โมดูลล่า ซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส  19,412,802 19,877,554 20,159,665 

บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี  28,975,483 51,472,321 54,395,301 

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ธนบรีุ  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  N/A 51,576,658 242,394,618 

บจก. โรงพยาบาลธนราษฎร์ทุ่งสง  N/A 1,537,245.50 24,072,248 

รวม 1,933,486,984 1,852,239,084 2,294,570,959 

3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี – 

4) ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี – 

5) นโยบายในการพฒันาบุคลากร   

บริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสําคญัและมีคุณค่ายิ่งในการขบัเคล่ือนการดาํเนินธุรกิจ จึงได้กาํหนด

นโยบายการพฒันาบุคลากรขึ้น สําหรับใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

เพ่ิมความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้

และให้ผูป้ฏิบติังานมีความสุข ดงัน้ี 

(1) ส่งเสริมให้มีการพฒันาอย่างเป็นระบบ ทัว่ถึง และต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ 

และทกัษะการทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จตาม

เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กบับุคลากรตามตาํแหน่งงาน 

(2) จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรตามตาํแหน่งงาน 

(3) พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานให้กบัผูป้ฏิบติังานทุกระดบัตามตาํแหน่ง

งานอยา่งต่อเน่ือง 

(4) พฒันางานดา้นการจดัการความรู้ เพ่ือสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ 

และประสบการณ์ในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

(5) ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีการพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  
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การกาํกบัดูแลกจิการ 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

บริษทัฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่

ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดดงัน้ี 

1) สิทธิของผูถื้อหุ้น 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมั่นว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะทาํให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัให้กลุ่มบริษทัฯ เติบโต

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงกําหนดให้มีคู่มือการกํากับดูแลกิจการ รายละเอียดดังเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(www.thg.co.th) โดยมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลให้กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบาย และ

แนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจตามมาตรฐานสากล ซ่ึงมีการพิจารณาทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง และในปี 2562 ไดมี้การพิจารณาทบทวนและแกไ้ขคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรม พร้อมเสนอให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 พิจารณาอนุมติัเพ่ือถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษทัฯ โดยกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไดม้อบหมายให้คณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการคอยติดตาม ประสานงานกบักลุ่มบริษทัฯ และ

รายงานการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีผลประเมินการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

• บริษทัฯ ได้คะแนน 96 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 4 TIA (ช่วงคะแนน 90-99 คะแนน) จากโครงการการประเมิน

คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   

• บริษทัฯ ไดค้ะแนน 87 คะแนน อยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก”  หรือระดบั 4 ดาว (ช่วงคะแนน 80-89 คะแนน) จากโครงการ

สํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2562 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สูงขึ้นจากปีก่อนท่ีอยูใ่นระดบั 3 ดาว (ช่วงคะแนน 70-79 คะแนน) 

สาํหรับปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการดงัน้ี 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น  

(1) บริษทัฯ มีนโยบายให้ขอ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลาสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้น

ในแต่ละคร้ัง โดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการทราบวาระล่วงหนา้ก่อนการประชุม 21 วนั พร้อมทั้งเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุม  

ผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม

ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า และอาํนวยความสะดวกผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนต่างชาติ อน่ึง บริษทัฯ ไม่ไดน้าํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มูล

สําคญัเพ่ิมเติมระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัฯ ไม่ไดเ้พ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญัโดย        

ไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ 

http://www.thg.co.th/
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ทั้งน้ีในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ 15 วนั บริษทัฯ 

จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์                     

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุม 30 วนั  

(2) บริษทัฯ ไดโ้ฆษณาบอกกล่าวการนดัประชุมผูถื้อหุ้นในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม 

(3) การให้สิทธิผูถื้อหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจาํทุกปี  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณานโยบาย หลกัเกณฑ์ และจาํนวนเงิน

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งท่ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง รวมถึงค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็น            

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกบัผูบ้ริหารโรงพยาบาล  

(4) การให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาให้คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ     

ท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

(5) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง               

ท่ีเป็นอิสระ 

(6) การให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ส่งคาํถามล่วงหน้า รวมถึงส่งช่ือผูเ้ขา้รับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านโดยแจง้ในเวบ็ไซต์ ตลท. และเวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ เพ่ือให้เสนอระเบียบวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 และช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2562 รวมทั้งส่งคาํถามล่วงหนา้สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้น ตั้งแต่

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 19 เมษายน 2562 โดยสามารถส่งให้บริษทัฯ ไดท้างจดหมาย หรือ email  

(7) นโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง จดัเตรียมสถานท่ี เจา้หน้าท่ีคอยดูแลและบริการ     

ในจาํนวนท่ีเหมาะสม ใช้ระบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียนและการประมวลผลการนับคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวก

รวดเร็ว จดัเตรียมอากรแสตมป์ไวใ้ห้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นตน้ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี      

ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โดยจดัทาํหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ Custodian) ให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น 

หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงแทน 

(8) บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัของคุณภาพหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ดงัน้ี 

6.1 กาํหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นเร่ือง ๆ อย่างชดัเจน เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระการ

อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และค่าตอบแทนอ่ืน เป็นตน้ 

6.2 ให้ขอ้มูลประวติัท่ีสาํคญัของกรรมการท่ีตอ้งการเสนอแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ  

6.3 ให้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัผูส้อบบญัชี รวมทั้งค่าบริการ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเน้ือหาเป็นการล่วงหนา้ 

6.4 แจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผล จาํนวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบ  

6.5 แจง้วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของทุกวาระท่ีเสนอ 

(9) บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัของคุณภาพของรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ดงัน้ี 

7.1 บันทึกการแจง้วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ และให้มีการใช้     

บตัรลงคะแนน  

7.2  บนัทึกประเด็นคาํถามคาํตอบท่ีประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น      

ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 
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7.3  บนัทึกมติของท่ีประชุมแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งท่ี อนุมติั ไม่อนุมติั หรืองดออกเสียง 

7.4  บนัทึกการมีส่วนร่วมของกรรมการ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

7.5  เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปภายในเวลา 9.00 น.  โดยการแจง้เป็นจดหมาย

ข่าวไปยงั ตลท.  

7.6  หลงัการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะรวบรวมเน้ือหาการประชุมซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดวาระการ

ประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถื้อหุ้น จัดทาํเป็น “รายงานการประชุม           

ผูถื้อหุ้น” เผยแพร่ขึ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

และ ตลท. 

(10) การมีส่วนเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง 

บริษัทฯ ได้ย ํ้าให้กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านมีส่วนเข้าร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น โดยในปีท่ีผ่านมา ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเพ่ือพบปะและตอบคาํถามของ         

ผูถื้อหุ้นโดยพร้อมเพรียง 

(11) บริษทัฯ เลือกสถานท่ีจดัประชุมซ่ึงอยูติ่ดกบัสํานกังานใหญ่ มีรถโดยสารผ่านไดส้ะดวก เดินทางมาไดท้ั้งทางรถยนต์ เรือ 

รถส่วนตวั ทั้งยงัมีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ ทาํให้ผูถื้อหุ้นเดินทางไปร่วมประชุมไดส้ะดวก และง่ายต่อการเดินทาง 

(12) บริษทัฯ มีสัดส่วนหุ้น Free Float ณ 30 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.24 (เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกแลว้ทั้งหมด) 

 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

(1) บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยสิทธิในการออกเสียงหุ้น แจง้กฎเกณฑ ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทราบใน

หนงัสือเชิญประชุม และในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้การบนัทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละขั้นตอนการออกเสียงลง

มติดงักล่าวลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทกุคร้ัง 

(2) บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในแก่ผูบ้ริหาร พนกังาน และกรรมการซ่ึงเป็นท่ีรับทราบ

และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนักรณีการซ้ือขายหุ้นโดยใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัไม่ให้สารสนเทศท่ียงั

ไม่เปิดเผยกบัผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษหรือแตกต่างจากผูถื้อหุ้นอ่ืนของบริษทัฯ และมีความเท่าเทียมกนัในขอ้มูล

เก่ียวกบับริษทัฯ เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบและไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัทราบ 

(3) บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ 

และความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น  

(4) รายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอยา่งยติุธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 

(5) บริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสาร/หลกัฐานรวมถึงคาํแนะนาํขั้นตอนในการมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุม และ

อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตวัเอง โดยไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อม

กบัหนงัสือนดัประชุม และยงัให้บริการอากรแสตมป์แก่ผูรั้บมอบฉนัทะ บริเวณหนา้ห้องประชุมโดยไม่มีค่าใชจ้่าย รวมทั้ง

ไม่ไดก้าํหนดกฎเกณฑพิ์เศษท่ีทาํให้เกิดความยุง่ยากในการเขา้ร่วมประชุม 

(6) บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ 
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หมวดท่ี 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั 

ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้  คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ทั้งสิทธิท่ีกาํหนดโดย

กฎหมายหรือโดยขอ้ตกลงท่ีทาํร่วมกนั โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็น

ธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี   

1. กาํหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แต่ละกลุ่มโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมาย หรือ

ตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ โดยไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น และกาํหนดมาตรการ

ชดเชยกรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

2. กาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มให้ชดัเจน และจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละ

กลุ่มอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  

3. พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสร้างเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่าง

ย ัง่ยืนให้กบักิจการ และเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทาํ

หนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. กาํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย 

ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไก คุม้ครองสิทธิของ

ผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

5. กาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถว้น เพ่ือให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งมัน่ใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษทัไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

 

นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและข้อร้องเรียน 

บริษทัฯ เปิดโอกาสให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อยสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการกระทาํความผิด

ทางกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง การทุจริตคอร์รัปชัน หรือความบกพร่องของระบบควบคุม

ภายในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯ จะนาํเบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงเพ่ือ

กาํหนดมาตรการกาํกบัดูแลต่อไป โดยสามารถแจง้ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

ทางโทรศัพท์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 081-613-3539  

ทาง E-mail  BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  IA@thg.co.th 

ทางเว็บไซต์บริษัท  www.thg.co.th  

ทางจดหมาย  ส่งแบบแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน  

ถึง "ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน"  

คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อาคารโรงพยาบาลธนบุรี  

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
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กระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน  

โดยเบ้ืองตน้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูดู้แล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มูล พิสูจน์หาขอ้เทจ็จริงและสรุปเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ  

ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือกลัน่กรองข้อมูลและ

สอบสวน โดยตวัแทนคณะกรรมการสอบสวนท่ีเขา้ร่วมในการพิจารณา ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคลหรือตวัแทนจากหน่วยงาน, 

ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานของผูร้้องเรียนซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลผูไ้ม่มีความขดัแยง้หรือผลประโยชน์ใดกบัผูร้้องเรียน, ตวัแทนจาก

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมเพ่ือ

สังเกตการณ์  

ภายหลงัการสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานในการดาํเนินการต่อขอ้ร้องเรียน

และการแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของ

บริษทัฯ หรือเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้ขดัแยง้กบันโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผิดและผู้ร้องเรียนรวมท้ังการรักษาความลับ  

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดและผูร้้องเรียน โดยจะ

เก็บรักษาขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดและผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั โดยผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดและผูร้้องเรียนไวเ้ป็น

ความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

หมวดท่ี 4: การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง

การเงิน และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลท. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือใหทุ้กฝ่ายมีโอกาสไดรั้บขอ้มูล

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

บริษทัฯ มีนโยบายในการป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือพิจารณา

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษทัย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ จะดาํเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจ

ท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนั ซ่ึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ลดลง หรือมีการทาํรายการระหว่างกนัโดย

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดี

ท่ีสุดของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้บริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินงานคลา้ยคลึงกบับริษทัฯ จะตอ้งรายงานตอ่บริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุน้

ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ หรือไม่ หากกรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักับกิจการของบริษทัฯ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดใน

ห้างหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ

ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

http://www.thg.co.th/
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บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะ

และจดัทาํรายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือการบริหารงานและจดัทาํแผนงานของนกัลงทนุสัมพนัธ์ประจาํปี รวมถึงการ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทัฯ อย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลธุรกิจ ผล

ประกอบการ ความคืบหน้าของโครงการ และแนวโน้มธุรกิจ อนัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจสําหรับนักลงทุน โดยไดเ้ปิด

โอกาสให้ผูบ้ริหารไดพ้บนกัลงทุนท่ีหลากหลาย ทั้งนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ ต่างประเทศ นกัลงทุนรายยอ่ย นกัวิเคราะห์ และ

ผูแ้นะนาํการลงทุน เพ่ือให้ส่ือสารขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ย่างทัว่ถึง และโปร่งใส ทั้งน้ี กิจกรรมต่าง ๆ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นอย่างดี ทั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) เป็นผูท่ี้พบนักลงทุนและ       

ให้ขอ้มูลร่วมกบัหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์อยา่งสมํ่าเสมอ ดงัน้ี 

รูปแบบการเข้าพบ จํานวนคร้ัง 

1. แถลงผลประกอบการประจาํไตรมาส 4 

2. ร่วมงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุนโดย ตลท. (SET Opportunity Day) 4 

3. การนาํเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุในประเทศ (Domestic roadshow/conference) 3 

4. การนาํเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุต่างประเทศ (International roadshow/conference) 1 

5. การจดัประชุมพบนกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศพัท ์และการเย่ียมชมกิจการ (Company 

visit, conference call and site visit) 

16 

รวม 28 

 ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถติดต่อ “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์” ไดท่ี้ 

  อีเมล: ir@thg.co.th     

 โทรศพัท:์ 095-3705728 

 

หมวดท่ี 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบของ

กรรมการ โดยมีนโยบายสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าท่ีความรับผิดชอบ วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรม ซ่ึงมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562ไดมี้การทบทวนและแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎบตัรคณะกรรมการ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระ ซ่ึงจะตอ้งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและ

ผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุม ตลอดจนไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ ในลักษณะท่ีจะทาํให้มีข้อจาํกัดในการแสดง

ความเห็นท่ีเป็นอิสระทั้งยงัไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ ให้มีวาระดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ

ติดต่อกนั หรือรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  

mailto:ir@thg.co.th


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 59 

ประธานกรรมการ เป็นผูก้าํหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกาํหนดตารางการประชุม

ไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ตน้ปีเพ่ือวางแผนเขา้ร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละคราว จะส่ง

หนังสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็น

รีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้ 

 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

 บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกาํหนดใหป้ระธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพ่ือเป็น

การแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ และหนา้ท่ีในการบริหารการปฏิบติังานบริษทัฯ  

 

สรุปอํานาจอนุมัติท่ีสําคัญระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  

รายการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร* 
ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

งบประมาณประจาํปี ไม่จาํกดัวงเงิน ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ให้ความเห็นชอบ 

การลงทุน หรือการขยายธุรกิจใหม่ เกินกว่า 100 ลา้นบาท ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

การซ้ือหรือจาํหน่ายส่ิงของพสัดุนอกงบประมาณประจาํปี เกินกว่า 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

การไดม้า จาํหน่าย โอนสินทรัพยถ์าวร เกินกว่า 50 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

อาํนาจลงนามในเช็ค ไม่จาํกดัวงเงิน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ: การอนุมติัรายการเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี  ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 

2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

คณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการนาํเป้าหมาย กลยุทธ์  และมาตรการดาํเนินการท่ีกาํหนดไปปฏิบติั ผ่านการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 4 คณะ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้กาํกบัดูแลงานของฝ่ายบริหารดา้นต่าง ๆ ซ่ึงในปี 2562 ได้

มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 9 คร้ัง เพ่ือให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดาํเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการต่าง ๆ  

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   

 ประธานคณะกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดส่ื้อสารกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการกาํหนด ให้

หน่วยงานและบริษทัย่อยรับทราบ กาํกบัดูแล และบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนด ซ่ึงในปี 2562 ไดมี้การประชุม

คณะกรรมการบริหารรวม 11 คร้ัง เพ่ือให้ Business Unit ไดเ้ขา้มารายงานการดาํเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการต่าง ๆ 

ซ่ึงจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหา และติดตามเพ่ือกาํกบัดูแลกิจการอยา่งใกลชิ้ด  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดป้ระชุมวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ  เพ่ือกาํหนดแผนกลยุทธ์ ระยะส้ัน 

ระยะกลาง ระยะยาวในวนัท่ี 23 – 24 สิงหาคม 2562 ซ่ึงรักษาการประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดน้าํยุทธศาสตร์ท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนด ไปจดั Workshop ร่วมกบัหน่วยงานและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดแผนธุรกิจสาํหรับปี 2563 ต่อไป 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ท่ี 60 

การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ี

เป็นผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการเขา้ร่วมในการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจของบริษทัฯ หรือ 

เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจไดอ้ย่างอิสระ โดยปี 2562 ไดมี้การประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 4 

กรกฎาคม 2562 

 

การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 

บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้

แนวทางตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบักฎบตัร

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบติังาน ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในรอบปีท่ีผา่นมา และปรับปรุง

การทาํงาน  

กระบวนการประเมินผลงาน 

1. เลขานุการบริษทัจดัส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการบริษทัตามตาํแหน่งและหนา้ท่ี โดยแบง่เป็น 3 แบบ คือ 

1.1 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ  

1.2 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ 

1.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบุคคล  

2. กรรมการบริษทัทาํแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษทั สาํหรับการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล เลขานุการบริษทั

จะรวบรวมและแยกเป็น 2 ส่วน โดย  

2.1 แบบประเมินรายบุคคลของกรรมการสรรหาฯ ส่งให้ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาทบทวนก่อนส่งให้

เลขานุการบริษทัสรุปผล 

2.2 แบบประเมินรายบุคคลของของกรรมการท่านอ่ืนท่ีเหลือ ส่งให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนก่อนส่งให้เลขานุการบริษทัสรุปผล 

3. เลขานุการบริษทั สรุปผลการประเมินของกรรมการบริษทั และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ เพ่ือ

เปิดเผยในรายงานประจาํปี และ/หรือระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อไป 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงาน 

หวัขอ้ประเมิน 
คณะกรรมการบริษทั

ทั้งคณะ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย

รายคณะ 

กรรมการ 

รายบุคคล 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ √ √ √ 

(2) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  √ √ √ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ  √ √ √ 

(4) การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  √ - - 

(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  √ - - 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร √ - - 

การวดัผลของแบบประมินทั้ง 3 แบบ แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 

0 คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งย่ิง หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

1 คือ ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นนอ้ยมาก  

2 คือ เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

3  คือ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี/บ่อยคร้ัง 

4 คือ เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเย่ียม/เป็นประจาํ 
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สรุปผลการประเมินของแต่ละคณะในปี 2562 

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 4) 

คณะกรรมการบริษทั (แบบทั้งคณะ) 3.37 

คณะกรรมการบริษทั (แบบรายบุคคล) 3.42 

คณะกรรมการตรวจสอบ 3.8 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3.2 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3.9 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 3.8 

 

การประเมินการปฏิบัติงานของรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประจาํทุกปี โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือประเมินการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผนงานประจาํปี โดยใชเ้กณฑ์การ

ประเมินตามแนวทางของ ตลท. ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ความเป็นผูน้าํ -  การกาํหนดกลยทุธ์ 

- การปฏิบติัตามกลยทุธ์ -  การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

- ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ -  ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 

- การบริหารงาน และความสัมพนัธ์กบับุคลากร -  การสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

- ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ -  คุณลกัษณะส่วนตวั 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในปี 2562 โดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดี”   

  

การพฒันากรรมการ  

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ัง และจดัให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

สําหรับการเป็นกรรมการ รวมถึงการบรรยายแนะนาํการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2562 มีการปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562  

บริษทัฯ ประสงคใ์ห้กรรมการพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ทั้งในลกัษณะธุรกิจ

ของบริษทัฯ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี โดยบริษทัฯ ส่งเสริมให้

กรรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และสถาบนัอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และไดส่้งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วมสัมมนาและเขา้รับการอบรม

หลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลท. หรือสถาบนัอิสระอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการ หลักสูตรอบรม จัดโดย 

นางสาวนลิน วนาสิน 1) Strategic Board Master Class (SBM) 6/2019 IOD 

 2) Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 13/2019 IOD 

 3) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 16/2019 IOD 

 4) THON’s TOP Executives Acceleration Program Sasin* 

นายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ์ THON’s TOP Executives Acceleration Program Sasin* 
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รายนามคณะกรรมการ หลักสูตรอบรม จัดโดย 

แพทยห์ญิงลินดา ไกรวิทย ์ THON’s TOP Executives Acceleration Program Sasin* 

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส THON’s TOP Executives Acceleration Program Sasin* 

นายแพทยอ์าศิส อุนนะนนัทน ์ THON’s TOP Executives Acceleration Program Sasin* 

*Sasin: สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 

 

การสืบทอดตําแหน่ง 

บริษทัฯ มีแผนการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งงานท่ีสําคญัทุกระดบั ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัฯ ได้ผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผูจ้ดัทาํแผนสืบทอด

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา

ตามนโยบายโครงการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ เพ่ือกลัน่กรองและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เฉพาะ

เร่ือง ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้ งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ  

3. พญ. ลินดา  ไกรวิทย ์ กรรมการตรวจสอบ  

หมายเหตุ:  คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. กาํหนด เพ่ือทาํหน้าท่ีสอบ

ทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี 

รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกนั โดยมี นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้

และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

โดยมี นางหทยัชนก ปางนอ้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

(1.1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดร้วมถึง

การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและบริษทัฯมีการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 
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(1.2)  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบรายงานทางการเงินท่ีสําคัญ ผลการตรวจสอบและหารือเก่ียวกับปัญหา

อุปสรรคท่ีอาจพบจากการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 

(2) การควบคุมภายใน 

(2.1) สอบทานให้บริษทัฯมีระบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

(2.2) สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

(2.3) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของ

บริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

(2.4) สอบทานและกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีกระบวนการเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและรับขอ้ร้องเรียน 

(3) การตรวจสอบภายใน 

(3.1) สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งกาํกบัให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

(3.2) พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 

(3.3) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และประเมินผลการปฏิบติังานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

รวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อตัรากาํลงัคน และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3.4) พิจารณาอนุมติักฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3.5) อนุมติัและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี เพ่ือให้แผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและ

ระดบัความเส่ียงของบริษทัฯ 

(3.6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหาร

ท่ีมีต่อประเด็นการตรวจสอบท่ีไดมี้การเสนอและรายงานไว ้รวมทั้งติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการ

ตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวอยา่งเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

(3.7) ให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกาํหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผูใ้ห้บริการตรวจสอบภายใน (Outsource) 

กรณีว่าจา้งหน่วยงานภายนอก 

(4) การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4.1) สอบทานให้บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าดว้ย หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ ตลท. และ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4.2) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของ ตลท. ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(4.3) ดาํเนินการตรวจสอบเม่ือไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายบริหาร 

หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯกระทาํความผิดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 

308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("สํานักงาน ก.ล.ต.") และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 

วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

(5) หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

(5.1) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแกไ้ขในประเด็นท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเหมาะสม

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ืออนุมติั 
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(5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทัฯ 

เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

(5.3) สามารถเขา้พบผูบ้ริหาร ติดต่อพนกังานและเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน  ดงัน้ี 

1.        พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

2.        นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.        นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการบริหารความเส่ียง  

4.        นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นางหทยัชนก ปางนอ้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

(1) กาํหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(2) รับทราบและให้ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดบั  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(3) กาํหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงระดบับริษทัฯ และบริษทัย่อย และจดัให้มีการรายงานการบริหารความ

เส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

(4) พิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีสําคญัของการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ความเส่ียงดา้นการลงทุน ดา้นการ

ประกอบธุรกิจ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล ดา้นกฎหมาย

และกฎระเบียบ เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีบริหารความเส่ียงดงักล่าวให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้

โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหาร 

ความเส่ียง 

(5) กาํหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงและสอบทานแผนจดัการความเส่ียง รวมทั้ง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวม และติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถึง

ผลการจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(6) กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ โดยมุ่งเน้นการคาํนึงถึงความเส่ียงในแต่ละ

ปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีติดตามและประเมินผล

การปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดาํเนินงานเพ่ือลด

ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองให้เหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(7) รับทราบถึงความเส่ียงท่ีสําคญัๆ และรายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

(8) พิจารณาว่าฝ่ายจดัการไดต้อบสนองต่อความเส่ียงอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

(9) ผลกัดนัให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(10) ผลกัดนัให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุมของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

(11) ปฏิบติัตามหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 2 คน ดงัน้ี 

1.        นายวีระชยั ศรีขจร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2.        พญ. ลินดา ไกรวิทย ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

โดยมี  ดร. สุวดี พนัธ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ :   นายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท์ ได้ย่ืนจดหมายลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก มีผลวนัท่ี 23 ตุลาคม 2562  

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

(1) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

(2) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดค่าตอบแทนทั้ งท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และสภาวะตลาด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และขออนุมัติต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น  

(3) สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด แลว้นาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

(4) กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพ่ือจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ 

(6) กาํหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณาปรับ

ผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ความสําคญั

กบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

(7) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย

ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั

เป้าหมาย การดาํเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ ดว้ย 

(8) แต่งตั้ง หรือขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

(9) ปฏิบติัตามหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

1.        นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

3. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ 1) กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

4.  นายศิธา เมฆสวรรค ์3) กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
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โดยมี นางละไมพรรณ กฤตสวนนท ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

หมายเหตุ :   1)   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ไดมี้มติแต่งตั้ง พญ. ลินดา ไกรวิทย ์เป็น

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

2)  นายทิมโมต้ี อีเมน เลิศสมิติวนัท ์และ นพ. ยจีูน ดี. เอม็. บี. ครูน ไดย่ื้นจดหมายลาออกจากตาํแหน่งกรรมการและ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก มีผลวนัท่ี 23 ตุลาคม 2562  

3)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายศิธา เมฆสวรรค ์เป็น

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ แทนกรรมการท่ีลาออก 

 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

(1) กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากล หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

(2) กาํหนดแนวทาง และกาํกบั ดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่า กลุ่มบริษทัฯ มีการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบติั

ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้

(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษทัฯ เข้าใจนโยบาย และ

แนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ และมีผลในทางปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

(4) ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สมํ่าเสมอ หรืออย่างน้อยปีละ          

1 คร้ัง เพ่ือพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ  

(5) แต่งตั้งคณะทาํงานชุดย่อย เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจตาม

ความจาํเป็นเหมาะสม 

(6) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ ปฏิบติัตามหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

(7) แต่งตั้ง หรือขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายท่ี

ปรึกษาไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

 

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบตาม

มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษทั 

คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ

และปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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(2) กรรมการตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ.บริษทัมหาชน") พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์") รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั 

และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความ

ไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ใน

ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ี

ออกหลกัทรัพย ์

(3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบริษทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุม         

ผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้

แต่การเป็นกรรมการบริษทัดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษทัฯ และ

ตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.) และ ตลท. กาํหนดไว ้

(4) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัฯ ทาํขึ้นไม่ว่าโดยตรง 

หรือโดยออ้ม หรือถือหุ้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ 

กรรมการอิสระตอ้งไม่ทาํหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุม 

เป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีจะทาํให้มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็น

อิสระและตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดไว ้คือ:     

(1) ถื อ หุ้ น ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  1 ข อ ง จํา น วน หุ้ น ท่ี มี สิท ธิอ อ ก เ สีย ง ทั้ ง ห ม ด ใ น บ ริ ษัท ฯ  บ ริ ษัท ใ ห ญ่   

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือ

โดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนเข้าดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ      

ผูข้ออนุญาต หรือบริษทัยอ่ย  

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตั้งให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
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ตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการ

บริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้

ขาดความเป็นอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการค้าท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือ

รับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนั

ไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ นอกจากน้ีแล้วยงัต้องสามารถแสดง

ความเห็นหรือรายงานไดอ้ยา่งมีอิสระ ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ 

ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ี

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามคุณสมบติัท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด    

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1) - 10) แลว้ กรรมการอิสระ

อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมี

การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 

1. กรณีคดัเลือกกรรมการรายใหม่ 

1.1. พิจารณาความเหมาะสมของจาํนวน องคป์ระกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการท่ี

หลากหลาย  (Board Diversity) โดยคาํนึงถึงทกัษะจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ เช่น ทกัษะวิชาชีพ 

เพศ อาย ุความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดรับกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ  และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสามารถ

นาํพาบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.2. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หน่วยงานกาํกบัดูแล และบริษทัฯ  ประกาศ

กาํหนด 

1.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผูน้าํ  กลา้แสดงความคิดเห็น  ตดัสินใจดว้ย

ขอ้มูลและเหตุผล  มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีไม่ด่างพร้อย 

2. กรณีต่ออายกุรรมการรายเดิม  พิจารณาประวติัและผลงานท่ีผา่นมาขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ คือ  

2.1. ไดศึ้กษาขอ้มูลบริษทัฯ วาระการประชุม และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

2.2. การอุทิศเวลาให้กบัองคก์ร และเขา้ร่วมกิจกรรม / การประชุมต่าง ๆ  
 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

ในการสรรหาหรือคดัเลือกกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัทาํ Board Skill Matrix เพ่ือกาํหนดคุณสมบติักรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการ

สรรหากรรมการบริษทั 

2. พิจารณาคดัเลือกจากบคุคลท่ีมีคณุสมบติัท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งรอบ

ดา้น และโปร่งใส ดงัน้ี  

2.1. จากการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัล่วงหน้าจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ มีการแจง้ให้     

ผูถื้อหุ้นรับทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

2.2. จากรายช่ือบุคคลในฐานขอ้มูลกรรมการอาชีพจากทาํเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD Chartered Director) 

2.3. จากผูบ้ริหารภายใน และบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ  

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดาํเนินการทาบทาม สัมภาษณ์ และหารือกบับุคคลท่ีมีคุณสมบติั

สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวยินดีท่ีจะเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัหากไดรั้บ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลท่ีผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทั           

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย  

4.1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

4.2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้    

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4.3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูท่ี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
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5. ดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนท่ีนอกจากการครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง เช่น ลาออก 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือหน่วยงาน

กาํกบัดูแลกาํหนด โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. 

1. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ

และปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 

2. ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งตอ้ง

ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีประชาชนเป็น   

ผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

3. ผูบ้ริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัฯ ทาํขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดย

ออ้ม หรือถือหุ้น เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 
 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารตามคาํนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีทกัษะ ประสบการณ์ และมีความเขา้ใจใน

ธุรกิจท่ีตรงความตอ้งการ พร้อมดาํเนินการทาบทามบุคคลดงักล่าว เพ่ือให้มัน่ใจว่ายินดีจะมารับตาํแหน่งผูบ้ริหาร หากไดรั้บการ

แต่งตั้งจากผูมี้อาํนาจ โดย 

1) กรณีแต่งตั้งตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งนาํเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

พิจารณาคดัเลือก ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

2) กรณีแต่งตั้งผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ และประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ให้เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

อนุมติัแต่งตั้ง  

 

4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ และเพ่ิมความสามารถในการทาํกําไรของบริษทัฯ ทั้งน้ี              

จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาํไรท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ก่อนการ

ตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดงักล่าวนั้น จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากผูมี้

อาํนาจตามระเบียบอาํนาจอนุมติั และบริษทัฯ จะแต่งตั้งตวัแทนท่ีมีคุณสมบติั และประสบการณ์เหมาะสม เขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการในบริษทันั้น ๆ เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสําคญั และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม

ดงักล่าว 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บริษทัฯ กาํหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและ

บริษทัร่วม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม อีกทั้งเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามแนว
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ทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม และของผูถื้อหุ้นอ่ืนโดยรวม  

2) บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพ่ือสามารถควบคุมดูแลการจดัการ และ

รับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทัฯ รวมทั้งมีมาตรการ

ในการติดตามการบริหารงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

(2)  กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

3) กรรมการบริษทั จะติดตามฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตาม

แผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง และติดตามให้บริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลรายการเก่ียวโยง และรายการไดม้าหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการ ตลท. 

4) กรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้บริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพ่ือป้องกนัการทุจริตท่ี

อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ สามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัยอ่ยในการติดตาม

ดูแลผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินการทาํรายการระหว่างบริษทัย่อยกบักรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย 

และการทาํรายการท่ีมีนยัสําคญัของบริษทัย่อยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน 

โดยให้ทีมงานผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัย่อยมีการปฏิบติัตาม

ระบบงานท่ีจดัทาํไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

5) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวข้องในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอาจคาดหมายไดว่้าจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อ่ืนใด (Conflict of Interest) กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษทัย่อย หรือผูท่ี้คณะกรรมการของ

บริษทัย่อยมอบหมายภายในกาํหนดเวลาท่ีบริษทัย่อยกาํหนด โดยคณะกรรมการของบริษทัย่อยมีหน้าท่ีแจง้เร่ือง

ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษทัฯ ทราบภายในกาํหนดเวลาท่ีบริษทัฯ กาํหนด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาตดัสินหรืออนุมติั  ใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะคาํนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัย่อยและของบริษทัฯ 

เป็นสําคญั กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มีหน้าท่ีแจง้ให้

คณะกรรมการของบริษทัย่อย ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการทาํธุรกรรมกบับริษทัย่อยในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัยอ่ยดงักล่าว 

โดยคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ ทราบ  

อน่ึง การกระทาํดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ยไดรั้บ

ประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัยอ่ยไดรั้บความเสียหาย ให้สันนิษฐาน

ว่าเป็นการกระทาํท่ีขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก) การทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือ 

(ค) การใชท้รัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์

หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
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7) บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ 

ต่อบริษทัฯ ผ่านรายงานผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส บริษทัฯ มีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจง หรือนาํส่งเอกสาร

ประกอบการพิจารณาดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

8) กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยช้ีแจง และ/หรือ นําส่งเอกสารเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของบริษทัฯ ได ้

9) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อยจะกระทาํธุรกรรมกบับริษทัย่อยไดต้่อเม่ือธุรกรรม

ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ  บริษทัฯ ตามแต่ขนาดรายการท่ี

คาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลง

ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรอง

ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 

และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการ

บริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

 

นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหนา้ท่ีนาํส่งผลการดาํเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

ให้กบับริษทัฯ พร้อมยินยอมให้บริษทัฯ ใชข้อ้มูลดงักล่าวนั้น เพ่ือประกอบการจดัทาํงบการเงินรวมหรือรายงานผล

ประกอบการของบริษทัฯ ประจาํไตรมาสหรือประจาํปีนั้นแลว้แต่กรณี  

2. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีจดัทาํงบประมาณผลการดาํเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตาม

แผนการดาํเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษทัฯ 

3. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษทัฯ เม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บ

การร้องขอจากบริษทัฯ ให้ดาํเนินการตรวจสอบและรายงาน 

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

เพ่ือให้แน่ใจว่านกัลงทุนไดรั้บสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดอ้ย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการใช้

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  และประกาศโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ   

(1) คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลนโยบายฉบบัน้ี เพ่ือให้

มัน่ใจว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตาม หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีกาํหนดไว ้

(2) เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการ

ปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี ตลอดจนมีหน้าท่ีในการส่ือสาร ให้ความรู้ความเขา้ใจ และช้ีแจงตอบขอ้ซักถาม

และตีความในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้ทราบไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 

เพ่ือช่วยให้บุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

(3) ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและ

มีความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี  

(4) กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ีอย่างเคร่งครัดในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัใน ตลท. หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งส่ือสาร

นโยบายฉบบัน้ีให้แก่คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนไดรั้บทราบ  
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2. แนวทางปฏิบติั 

(1) ขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน   

บุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึง

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซ้ือหรือขายซ่ึง

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ห้ามมิให้บุคคล

ใด ทาํการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือ

เสนอขาย ซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์   

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบตอ่บุคคลภายนอกโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู้มาใน

ตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือนาํ

ขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน”  

(2) ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) 

แนะนําบุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดให้ระมดัระวงัการซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ก่อนการ

เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่สาธารณชน 

3. แนวทางในการเก็บรักษาความลบั การเก็บรักษาขอ้มูล และการป้องการใชข้อ้มูลภายใน 

บุคลากรของบริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งทราบถึงการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลอนัเป็นความลบั รวมทั้งป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 

(1) แนวทางการเก็บรักษาความลบั 

ก) กาํหนดลาํดบัชั้นความลบัของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้และขอ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ได ้ทั้งน้ี การใช้

ขอ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

ข) การเก็บรักษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลทางการคา้ โดยบริษทัฯ ตอ้งรักษา และปกปิดขอ้มูลลูกคา้ 

และข้อมูลทางการค้าไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงานของบริษทัฯ และบุคคลภายนอกท่ีไม่

เก่ียวข้อง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวตัถุประสงค์ทางการ

ฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริหารอนุมติัให้มีการเปิดเผย 

(2) การเก็บรักษาขอ้มูล 

หากขอ้มูลนั้นยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลท่ีบริษทัฯ กาํหนดเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่

บุคคลภายนอกเองโดยพลการ เพ่ือก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 

อนัเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัฯ กาํหนดเป็นขอ้ห้ามมิให้

บุคคลท่ีบริษทัฯ กาํหนดท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เป็นขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือ

ชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรือผ่านนายหน้า 

ทั้งน้ี ไม่ว่าการกระทาํดังกล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น บริษทัฯ จะถือว่าการใช้ขอ้มูล

ภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการซ้ือขาย

หลกัทรัพยเ์พ่ือเก็งกาํไร หรือสร้างความไดเ้ปรียบให้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงถือเป็นการกระทาํความผิดตาม 

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ และถือเป็นความผิดทางวินยั  
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(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

ก) รายงานการถือหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน มีหน้าท่ี

ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ของข้อบังคบัของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง ต้องส่งผ่าน

รายงานดงักล่าวมายงัเลขานุการบริษทัก่อนนาํส่งสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. โดยให้เลขานุการบริษทั 

ทาํรายงานสรุปต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 

ข) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

บริษทัฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้ ํารงตาํแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน 

ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าว รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และจดัส่งสําเนา

รายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษทั ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ทุกคร้ัง 

4. มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศ 

(1) จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และ

เปิดเผยต่อพนกังานของบริษทัฯ ตามความจาํเป็นเพียงเท่าท่ีตอ้งทราบเทา่นั้น และแจง้ให้พนกังานทราบว่าเป็น

สารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้

(2) จัดระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพ่ือป้องกันการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การใช้แฟ้มข้อมูลและ

เอกสารลบั 

(3) เจา้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชับผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฏิบติั ตามขั้นตอนการรักษาความ

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

5. บทลงโทษสาํหรับการใชข้อ้มูลภายใน 

ผูฝ่้าฝืนมีโทษตามกฎหมาย    

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ผู ้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นเงินรวม 

12,720,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  สํานักงานผู้สอบบัญชีอ่ืน 

• บริษทัฯ 4,200,000 บาท - บาท 

• บริษทัยอ่ย 8,500,000 บาท 20,000 บาท 

รวมค่าตอบแทน 12,700,000 บาท 20,000 บาท 

(2)    ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

 -ไม่มี- 
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7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

(1) ปี 2562 บริษทัฯ มีเร่ืองท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

(1.1) การเลือกให้กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั  มิได ้เลือกให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษทั 

เนื่องจากยงัไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติั ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซ่ึง

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ  

(1.2) การเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO 

ผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ประสงคท่ี์จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  

(1.3) การกาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย

เก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือขาย 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเป็นแนวปฏิบติัท่ีขาดความยืดหยุน่ และยากต่อการปฏิบติั 

(1.4) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่า 

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีจะลงมติ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จะมีความยืดหยุน่ในการปฏิบติัมากกว่า อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมา กรรมการ

บริษทัจะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 มาโดยตลอด 

 

(2) การปฏิบติัตามหลกั CG Code ใหม่ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ไดรั้บทราบหลกัปฏิบติั 8 ขอ้และ

แนวปฏิบติัต่าง ๆ ของ CG Code ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และเห็นชอบให้นาํหลกัและแนวปฏิบติัของ CG Code มาปรับใช้

กับบริบทของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไปพิจารณานั้ น 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไดป้ระเมินการปฏิบตัิตามหลกั CG Code พร้อมปรับแกคู้่มือ

การกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีการกาํหนดกระบวนการและแผนงานท่ีจะนาํไปปรับใช้ให้เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอขอ

อนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแลว้ เพื่อให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัถือปฏิบติัต่อไป 
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การพฒันาอย่างยั่งยืน 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นแบบอย่างท่ีดี และพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

โดยมีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ 

มุ่งพฒันาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกบัการสร้างมูลคา่เพ่ิมให้กบัสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คู่แข่งขนั ลูกหน้ี เจ้าหน้ี ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษทัฯ ให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ รวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่

ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกนั เพ่ือการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ประกอบดว้ยทั้งส่วนท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจปกติ (in-process) และ

ส่วนท่ีนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ (after-process) 

คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบั

การมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้าํความเช่ียวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกบัความรับผิดชอบทาง

สังคม เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์การดาํเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมดงัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะ

นาํไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ดงัน้ี 

 

กลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน 

ดา้นเศรษฐกิจ 

1. การสร้างแบรนด์ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัลูกคา้ให้เกิดความประทบัใจ ทาํให้ลูกคา้มีความสุข และ

รู้สึกผกูพนักบับริษทัฯ 

2. ร่วมกับพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ สร้างภาพลกัษณ์ และแสดงถึง

ศกัยภาพและมาตรฐานบริการทางการแพทยข์องประเทศไทยให้ประจกัษต์่อชาวต่างชาติ 

3. มุ่งมัน่สร้างสรรค์และพฒันาธุรกิจ เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดยมิใช่แค่การรักษาเยียวยา แต่ยงั

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนทุกชนชั้น และทุกช่วงอายใุห้มีสุขภาพท่ีดี  

4. พฒันาบุคลากรทั้งดา้นวิชาการ ความชาํนาญเฉพาะดา้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา ควบคู่ไปกบัดา้นจริยธรรม  

5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพ่ือเสริมความแขง็แกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

ดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

1. ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริหารจดัการการกาํจดัของเสีย ทั้งจากกระบวนการ การใชง้านทัว่ไป 

รวมถึงส่ิงปนเป้ือนต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและติดตามเฝ้าระวงัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือไม่ให้กระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. สนบัสนุนกิจกรรม/โครงการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามยัและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

3. สนบัสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยั 

4. สนบัสนุนมูลนิธิและองคก์รสาธารณกุศล เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสให้มีชีวิตท่ีดีขึ้น  

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการอนุรักษว์ฒันธรรม และการทาํนุบาํรุงศาสนา  

6. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม 

7. ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข 
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8. รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ โดยให้มีระบบร้องทุกขเ์น่ืองจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีผลกระทบต่อ

ชุมชน โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข และแจง้ผลในเวลาอนัควร 

9. ปลูกฝังจิตสาํนึกบุคลากรของบริษทัฯ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการจณิณ์ เวลบีอิง้ เคาน์ตี ้

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะน้ีประเทศไทย

กลายเป็นสังคมสูงวยัแลว้ เพราะมีสัดส่วนผูสู้งอาย ุร้อยละ 17 “และคาดว่า 

ปี 2562 น้ี จะเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีสัดส่วนผูสู้งวยัจะมีมากกว่า

เด็ก และภายในปี 2565 ไทยจะเขา้สู่สังคมสูงวยัโดยสมบูรณ์” คือมีสัดส่วน

สูงถึงร้อยละ 20 มีผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีขึ้นไปถึง 4.6 ลา้นคน 

บริษทัฯ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้ผูสู้งอายุไดมี้อายุยืนยาวอยู่ไดด้ว้ย

ตัวเอง ด้วยสุขภาวะท่ีดีโดยไม่ต้องพ่ึงพาใครไปจนถึงอายุ 80 ด้วยการ

พฒันา “โครงการจิณณ์ เวลบีอิง้ เคาน์ตี ้บ้านหลังใหม่…มีหมออยู่

ในบ้าน” แนวคิดสาํหรับ Generation ใหม่ ท่ีตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีต่อไปอีกอยา่งนอ้ย 30 ปีหลงัเกษียณ โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาใคร 

 

อยู่ท่ี จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เหมือนอยู่บ้าน

หลังใหญ่ท่ีมีหมออยู่ในบ้าน ใช้ชีวิตแบบไร้ซ่ึง

ความกังวล เพราะมีโรงพยาบาล มีทีมแพทยแ์ละ

พ ย า บ า ล  มี นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า  มี นั ก

โภชนาการ มีทุกส่ิงพร้อมฟ้ืนฟูร่างกาย ใจ และจิต

วิญญาณให้รู้สึกมีความสุขและมีคุณค่า ท่ามกลาง

บรรยากาศแบบรีสอร์ทท่ีโอบลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้้อย

ใหญ่ สระว่ายนํ้ า พร้อม Wellness และ Club House 

ท่ีพร้อมทาํให้คุณผ่อนคลายและมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 

เต็มไปดว้ยเพ่ือน ๆ ท่ีคุยภาษาเดียวกนั เขา้อกเขา้ใจ

กัน คอยปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน…สถานท่ีท่ี

ออกแบบมาเพ่ือให้คุณสามารถเดินไปไดทุ้กท่ีใน

โครงการดว้ยตวัคุณเอง ไม่ตอ้งกงัวลัเร่ืองอุบติัเหตุ 

เพราะเรามีทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและพยาบาลพร้อม

ให้ความช่วยเหลือ 

จิณณ์ เวลบีอิง้ เคาน์ตี ้ให้บริการดูแลผูสู้ง

วยัท่ียงัมีพลงั และตอ้งการพฒันาศกัยภาพ (Active 

Living) ดว้ยกิจกรรมท่ีออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองคร์วม ช่วยพฒันาดา้นอารมณ์ สมอง และความจาํ 

ป้องกนัภาวะสมองเส่ือมและอลัไซเมอร์ รวมถึงฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือให้แข็งแรง ออกแบบโดยมีความปลอดภยัเป็นหัวใจหลกั ปลอด

จากอุบติัเหตุ ทุกตารางน้ิวจะเป็นเหมือนพ้ืนท่ีรักษาฟ้ืนฟูทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพ่ือสร้างสมดุลให้กบัชีวิต จึงมัน่ใจและอุ่นใจ

ท่ีมา : กรมอนามยั/สาํนกัวิชาการ สาํนักงานเลขาธิการ
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ไดว่้า ห้องทุกห้องท่ีน่ีมีความปลอดภยัสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจบัตลอดทาง ประตูห้องท่ีกวา้งขวาง เขา้ออกสะดวก ท่ีนัง่อาบนํ้า

ในห้องนํ้า ตลอดจนเซ็นเซอร์ตรวจจบั เม่ือมีอุบติัเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณไดท้นัท่วงที 

Healing Environment ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. สังคม…อยูก่บัเพ่ือนบา้นรุ่นราวคราวเดียวกนั พูดภาษาเดียวกนั ปรึกษาหารือ ทาํกิจกรรมท่ีช่ืนชอบดว้ยกนั 

2. โรงซ่อม…คือโรงพยาบาล เพ่ือเยียวยารักษาเม่ือมีการเจ็บป่วย ให้กลบัมาแขง็แรงเหมือนเดิม 

3. โรงสร้าง…คือ Wellness และ Club House ต่าง ๆ ท่ีมีหลายกิจกรรมท่ีออกแบบเพ่ือส่งเสริมให้สุขภาวะดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งกาย 

ใจ และ จิตวิญญาณ เช่น จะจดัการกบันํ้าหนกัท่ีเกิน ลงพุง ตอ้งใชอี้กหลายกรรมวิธี ทั้งเร่ืองอาหาร การออกกาํลงักาย กิจวตัร

ประจาํวนั การนอน หรือทาํให้ความฝันของผูสู้งวยับางคนเป็นจริง เช่นจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต ์ตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร 

ทาํอยา่งไรท่ีจะไปให้ถึงฝันนั้น เป็นส่วนท่ีจะเติมชีวิต เติมความฝันให้เป็นจริง มีสหวิชาชีพท่ีมีองคค์วามรู้ในหลาย ๆ ดา้นมา

ประกอบกนั มีความฝันท่ีจะทาํให้ชุมชนน้ีดีขึ้นไปดว้ยกนั คาํว่าชุมชนไม่ไดห้มายถึงเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรอย่างเดียว มนั

หมายถึงเพ่ือนห้องขา้ง ๆ ท่ีมีการแลกเปล่ียน เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนั  

 โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี จึงเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของบริษทัฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการความเช่ียวชาญในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มาพฒันาต่อยอด เพ่ือสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ พฒันาสังคม และส่ิงแวดลม้ไปพร้อมกนั ให้เติบโต

ควบคู่กนัไปอย่างย ัง่ยืน จนไดรั้บรางวลั Honorable Mentioned สาขาการออกแบบส่ิงแวดลอ้มสําหรับผูสู้งอายุ (Environment for 

Aging Design Showcase) จากงาน EFA Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกา หน่ึงเดียวจากเอเชียในเวทีโลก 

 (รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.jinwellbeing.com/)  

 

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจ พร้อมแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรม โดย

สามารถ download ได้จาก https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20190912-thg-cg-ethics-th.pdf  ซ่ึ งก ลุ่ม

บริษทัฯ ไดน้าํไปปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไวเ้ป็นรูปธรรม ดงัต่อไปน้ี  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1 กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงไม่มีคดี หรือขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อสินทรัพย ์ความ

เช่ือมัน่ และภาพลกัษณ์ของ THG  

1.2 กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อาทิ โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์

ต้ี และนวตักรรม “ภูเก็ตแคร์” ท่ีนาํความเช่ียวชาญของกลุ่มบริษทัฯ มาพฒันาต่อยอด เพ่ือสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

พฒันาสังคม และส่ิงแวดลม้ไปพร้อมกนั ช่วยรองรับปัญหาสังคมสูงวยัท่ีกาํลงัเป็นปัญหาระดบัโลกไดอ้ยา่งลงตวั 

1.3 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบอย่างถูกตอ้ง เท่าเทียม และทนัต่อเหตุการณ์ ทั้งยงั

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการจดัส่งสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนตามท่ี ตลท. และ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

1.4 กลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี

ไม่ชอบธรรม ทั้งน้ี การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นจุดท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตมาก บริษทัฯ จึงกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจนและโปร่งใส เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   โดยมีแนวปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้ 

ดงัน้ี 

- จดัทาํทะเบียนขอ้มูลผูข้ายเม่ือเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกผูข้ายรายใหม่ โดยไม่ทาํธุรกรรมกบับุคคลหรือนิติบุคคล

ท่ีกระทาํผิดกฎหมาย หรือทุจริต 

https://www.jinwellbeing.com/
https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20190912-thg-cg-ethics-th.pdf
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- ฝ่ายจดัซ้ือพิจารณาขอ้มูลสินคา้/บริการ ความน่าเช่ือถือ การบริการก่อน/หลงัการขาย การรับประกนั ประสบการณ์ 

ผลงาน และราคาสินคา้ ก่อนเสนอคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งพิจารณา 

- ทาํการประเมินคุณภาพของผูข้ายทุกปีจากใบประเมินสินคา้ ความบกพร่องจากการตรวจรับสินคา้ และแนวทาง

แกไ้ขเม่ือแจง้ขอ้บกพร่องให้ผูข้ายทราบ  

1.5 กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็น

ความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต  

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะไม่กระทาํหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด  ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้

กาํหนดแนวทางปฏิบติั ให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีบริษทัไดส่ื้อสาร และเผยแพร่ผา่นช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น การอบรมพนกังาน บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

2.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัการรับหรือให้การเล้ียงรับรอง รวมถึงการใหห้รือรับของขวญั 

โดยตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการให้ หรือรับของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเคร่งครัด และไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2.3 การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของบริษทัฯ ซ่ึงมี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้และปฏิบติัตามนโยบายการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนบัสนุน

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม สามารถทาํให้กิจการเป็นไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

2.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือช่องทางตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและ

ขอ้ร้องเรียนของบริษทัฯ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  

2.5 ผูท่ี้กระทาํคอร์รัปชนั เป็นการกระทาํผิดท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบริษทัฯ และอาจจะตอ้งรับ

โทษตามกฎหมาย หากเป็นการกระทาํผิดต่อกฎหมาย 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และส่งเสริมให้พนกังานมีความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปี 2562 บริษทัฯ ไดส่ื้อสารนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชนั และจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานไปยงัพนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

ซ่ึงไดรั้บการตอบรับและความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากหน่วยงานและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

- โรงพยาบาลธนบุรี ไดจ้ดัทาํหนงัสือเวียนให้พนกังานศึกษา ทาํความเขา้ใจ และลงนามรับทราบ 100%   ทั้งยงับรรจุเป็น

แผนการปฐมนิเทศ ให้พนกังานใหม่ทราบและบนัทึกลงนามเพ่ิมเติมดว้ย 

- โรงพยาบาลธนบุรี 2 จดัอบรมหลกัสูตร Anti – Corruption & Code of Conduct ทั้งหมด 10 รุ่น รวม 649 คน (พนักงาน

ทั้งหมดของโรงพยาบาล) 

- บมจ. ราษฎรยินดี ไดป้ระกาศนโยบายให้พนกังานทราบโดยทัว่กนัแลว้ พร้อมให้พนักงานทาํขอ้สอบประเมินความรู้ 

ความเขา้ใจ 

- บจก. ธนราษฎร์ ทุ่งสง ไดป้ระกาศนโยบายให้พนกังานทราบโดยทัว่กนัแลว้ 

- บจก. อุบลรักษ์ ไดป้ระกาศนโยบายให้พนกังานทราบโดยทัว่กนัแลว้ อยู่ระหว่างให้พนักงานลงนามรับทราบและให้

คาํมัน่ว่าจะปฏิบติัตาม และเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม ให้ครบ 100% 
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- บมจ. สิริเวช จนัทบุรี ไดป้ระกาศนโยบายให้พนกังานทราบโดยทัว่กนัแลว้ และจะเร่ิมประเมินความรู้ความเขา้ใจใน ปี 

2563 

 

3. การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน 

คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม และ

คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานในสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจาก

กิจกรรมทางธุรกิจ และมุ่งมัน่ในการพฒันากระบวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมีตวัอยา่งการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

3.1 ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการรักษาความปลอดภัย 

- โรงพยาบาลไดรั้บการรับรองความปลอดภยัดา้นโครงสร้างตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารตาม พรบ. ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2535 จากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตรวจสอบอาคารจากกรุงเทพมหานครต่อเน่ืองทุกปี 

- ติดตั้งระบบควบคุมการเขา้ออกพ้ืนท่ีเส่ียงสําคญั โดยการติดตั้งประตูระบบล็อคอตัโนมติัโดยใชร้หัสผ่าน หรือระบบ

สแกนน้ิวในหน่วยงานท่ีสาํคญั 

- แจง้ขอ้มูลการเกิดเหตุให้พนกังานในโรงพยาบาลทุกคนทราบทางระบบส่ือสารภายใน Intranet 

- มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยดูแล และเดินสํารวจในพ้ืนท่ีเส่ียง พร้อมกับการเฝ้าระวงัด้วยระบบ CCTV 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด 

- มีการตรวจสอบความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ดบัเพลิงทุกเดือน และมีมาตรการป้องกนัอคัคีภยัและฝึกซ้อมแผนเดือนละ 

1 คร้ัง นอกจากน้ี โรงพยาบาลร่วมกบัชุมชนขา้งเคียงและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัซ้อมแผนอคัคีภยัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

และไดติ้ดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล 

- มีการควบคุมการใช้สารเคมีร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือจนกระทัง่การทาํลาย พร้อมทั้ง

กาํหนดมาตรการเคล่ือนยา้ยสารเคมีอนัตรายร่วมกบัหน่วยงาน เช่น ยาเคมีบาํบดั  

- มีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าสาํรองอยา่งเพียงพอกรณีเกิดไฟฟ้าดบั 

- มีนํ้ าประปาสํารองแต่ละอาคารเพียงพอต่อความตอ้งการทั้งโรงพยาบาล และเม่ือระบบประปาหลกัขดัขอ้งสามารถ

ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและบริษทัเอกชนตลอด 24 ชัว่โมง 

- มีการให้ความรู้เพ่ือเตือนภยั กาํหนดมาตรการ และจดัวสัดุ/อุปกรณ์ในการป้องกนัโรคอุบติัใหม่ ซ่ึงตั้งแต่ปลายปี 2562 

เป็นตน้มา ประเทศไทยประสบกบัการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ใหม่ (COVID-19) กลุ่มบริษทัฯ จึงมีมาตราการร

ป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19 เพ่ือความปลอดภยัในสุขอนามยัของพนกังาน ผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงผูม้าติดต่อโรงพยาบาล ดงัน้ี 

 รณรงคใ์ห้พนกังานกินร้อน ชอ้นกลาง หมัน่ลา้งมือ 

 จาํกดัทางเขา้-ออกโรงพยาบาล และตั้งจุดตรวจวดัไขห้นา้ทางเขา้-ออก 

 ให้พนกังานงดเดินทาง หรือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินในประเทศกลุ่มเส่ียง อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง 

มาเก๊า ไตห้วนั สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้มาเลเซีย ฯลฯ แต่หากมีความจาํเป็นโดยหลีกเล่ียงไม่ได ้ให้พนกังาน

ลาหยดุงานโดยใชว้นัลาพกัผอ่นประจาํปี เพ่ือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วนั 

3.2 การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน 

- อุบติัภยัหมู่ มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน สถานท่ีในการรองรับผูป่้วย และจดัให้มีการซอ้มแผน 

- อุทกภยั โรงพยาบาลมีการทบทวนแผนโดยกาํหนดผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานทาง

ราชการรวมถึงโรงพยาบาลท่ีไม่เกิดอุทกภยัท่ีสามารถรองรับผูป่้วยได ้มีการสต๊อกวตัถุดิบในการทาํอาหารและสาธารณูปโภคต่าง 

ๆ ตลอดจนแก๊สทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์
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- แผ่นดินไหว เน่ืองจากปัจจุบันพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย จึงนําเหตุการณ์ดังกล่าวมา

ทบทวนและวางแผนป้องกนั 

บริษทัฯ ใส่ใจดูแลความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน ในปี 2562 มีการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานท่ีทาํให้

พนกังานตอ้งหยดุงานจาํนวน 1 คน (เจา้หนา้ท่ีเปล หยดุงาน 3 วนั เน่ืองจากขาพลิกขณะทาํงาน)  

 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ากิจการตอ้งเคารพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทกุคนซ่ึงนบัเป็นรากฐานของการบริหาร

และการพฒันาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในสังคม 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ให้มีการปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและความเสมอ

ภาค โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาติพนัธ์ุ

หรือพ้ืนเพทางสังคม ทรัพยสิ์น ชาติกาํเนิด หรือสถานะ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังาน ในการ

แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล อาทิ 

• คณะผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต ์และอิสลาม ซ่ึงสามารถทาํงาน

ร่วมกนัโดยสมานฉนัท ์ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นสาํคญั 

• เม่ือมีการเล้ียงรับรองพนกังานในโอกาสสําคญั เช่น วนัครบรอบจดัตั้งบริษทัฯ จะให้ความสาํคญัในการเลือกอาหาร

สาํหรับทุกศาสนา หรือผูท่ี้รับประทานมงัสวิรัติทกุคร้ัง 

• บริษทัฯ ไม่ขดัขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายของ

พนกังานทุกคน ทุกระดบั 

 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ เช่ือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่

กิจการ เน่ืองจากการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและ

แรงใจในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผูบ้ริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม 

บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง สนบัสนุนในการสร้างศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 

และปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุจริตใจดว้ยการรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

5.1 จดัการตรวจสุขภาพประจาํปีให้พนักงาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัอายุของพนักงาน 

รวมทั้งมีโปรแกรมให้สมาชิกในครอบครัวของพนกังานในการเขา้รับการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ 

5.2 สวสัดิการพนักงาน เช่น  สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเล่าเรียนบุตร สวสัดิการเงิน

ช่วยเหลือและอ่ืน ๆ  เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ เงินกูเ้พ่ือการศึกษาบตุร เป็นตน้ 

5.3 จดัอบรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพนกังานทั้งในทกัษะดา้นการบริหารจดัการ ทกัษะดา้นวิชาชีพ และการเสริมสร้าง

ความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ทั้งท่ีจดัขึ้นภายในองคก์ร และจดัโดยสถาบนัต่าง ๆ โดยเฉล่ียชัว่โมงการ

ฝึกอบรมเทา่กบั 29 ชัว่โมง/คน/ปี  

5.4 จดักิจกรรมต่าง ๆ และเชิญชวนให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายท่ีกลุ่มบริษทัฯ จดัขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น 

งานทาํบุญใส่บาตรในวนัสําคญัทางศาสนา กิจกรรม "สานรัก...วนัพ่อ"  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดนํ้ าดาํหัว

ผูสู้งอาย ุกิจกรรมปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 
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5.5 พนกังานสามารถร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธิ การกระทาํทุจริต รวมถึงการกระทาํ

ผิดกฎหมาย นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ทาง 

E-mail ท่ี BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th เพ่ือตรวจสอบตามขั้นตอนและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

6.1 ให้บริการ / สินค้าท่ีลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและราคา ภายใต้ความปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 โรงพยาบาลทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงราคายา และเวชภัณฑ์ ไวท่ี้จุดชาํระเงินโดยสามารถใช้

โทรศพัท์มือถือแสกน QR Code เพ่ือดูรายละเอียด และแสดงในเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือให้คนไข้สามารถ

ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา โดยโรงพยาบาลเครือข่ายธนบุรีในประเทศ จาํนวน 9 แห่ง จากทั้งหมด 16 แห่งท่ีเปิด

ดาํเนินการในปี 2562 ไดรั้บการประกาศช่ือเป็นโรงพยาบาลค่ายาสีเขียว (โรงพยาบาลท่ีคิดราคาไม่แพง) จากกระทรวง

พาณิชย ์ซ่ึงแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกคา้ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี 

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ธนบุรี โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลภทัร ธนบุรี โรงพยาบาลสิริเวชจนัทบุรี โรงพยาบาล

ธนบุรี ชุมพร โรงพยาบาลนครคริสเตียน และโรงพยาบาลตรังรวมแพทย ์

6.2 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกนั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้

ตอ้งรีบเจรจากบัลูกคา้ล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

6.3 จัดระบบการบริการลูกคา้ และเปิดช่องทางการส่ือสาร ให้คาํปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับขอ้ร้องเรียน 

เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และให้ความมัน่ใจว่าลูกคา้ไดรั้บการบริการอยา่งมีคุณภาพท่ีดีเลิศ 

6.4 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้งทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้ง

รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน 

6.5 ให้ความสําคญัในการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ และไม่นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เ พ่ือ

ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

6.6 บริษทัฯ มีการซ้อมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ ซ้อมอุบติัภยัหมู่ เพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุมีผูเ้ขา้รับการรักษาตั้งแต่ 5 

คนขึ้นไปพร้อม ๆ กนั และมีการซอ้มรับมือกบัโรคอุบติัใหม่ เช่น COVID 19   

 

mailto:BOD@thg.co.th
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6.7 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืนยาและคืนเงินให้ในกรณีท่ีลูกคา้แพย้า โดยยาท่ีรับคืนมาโรงพยาบาลจะนาํไป

ทาํลายไม่นาํกลบัมาใชอี้ก เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

6.8 ประชาสัมพนัธ์ และจดักิจกรรมให้ความรู้ท่ีบรรยายโดยแพทย ์และบุคลากรทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลในเครือทั้ง

ในและต่างประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และเพ่ือสุขภาพท่ีดีในระยะ

ยาว ตวัอยา่งเช่น โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 จดัเสวนาให้ความรู้เก่ียวกบัโรคท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น งาน

เสวนาสัปดาห์โรคกระดูกพรุน โรคน้ิวล็อค โรคตอ้หิน และโรคมะเร็งรังไข่ ไขมนัพอกตบั ฯลฯ โรงพยาบาลธนบุรี 

บาํรุงเมืองจดักิจกรรมซึมเศร้ารักษาไดแ้บบองคร์วม (Depress Away by Integrative Medicine) 

  
 

  
 

โรงพยาบาลอายุ อินเตอร์เนชัน่แนล ณ กรุงย่างกุง้ สหภาพเมียนมา ไดจ้ดักิจกรรมให้ความรู้เร่ืองสุขภาพแก่ประชาชนชาว

เมียนมา โดยหัวขอ้ในการบรรยายเนน้ท่ีโรคท่ีพบไดบ้่อย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเส่ือม โรคมะเร็ง หรือ โรคท่ี

ยงัมีการแพร่ระบาดในสหภาพเมียนมา ไดแ้ก่ โรคไวรัสตบัอกัเสบ ซ่ึงเป็นโรคท่ีชาวเมียนมายงัมีความรู้ และความเขา้ใจใน

อตัราท่ีค่อนขา้งตํ่า 

 

6.9 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้การบริการดว้ย “Service by heart “ มีการสาํรวจความพึงพอใจและจดัทาํมาตรฐาน

การบริการโดยใช้ โปรแกรม AIDET ซ่ึงถูกสร้างและพฒันาขึ้นเพื่อช่วยส่ือสารและให้ขอ้มูลระหว่างผูใ้ห้บริการ 

และผูป่้วยหรือครอบครัว เพ่ือนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ ระบุปัญหา และนาํมาปรับปรุงการให้บริการ สร้างความประทบัใจ
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ให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก โดยมีการติดตามวดัความพึงพอใจต่อเน่ืองทุกเดือน โดยในปี 2562 อตัราความพึงพอใจ

ของผูป่้วยนอกเท่ากบั 88.98 %  และผูป่้วยในเท่ากบั 89.47 % ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์บริษทัฯ ตั้งไว ้

   

7. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสังคมปัจจุบนัเร่ิมตระหนกัถึง

ความสาํคญักบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั และมีการดาํเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 

ไม่ให้การดาํเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด บริษทัฯ มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะควบคุมมลพิษทั้งทางนํ้าและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยนํ้ าเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจาก

ท่อไอเสีย นอกจากน้ีทางบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีการคดัแยกขยะและส่งเสริมให้มีการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ เพ่ือลดปริมาณขยะ 

โดยมีตวัอยา่งการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

7.1 มีระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการตรวจคุณภาพนํ้ าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ มีการ

ติดตั้งป๊ัมหมุนเวียนตะกอนจากบ่อตกตะกอนเขา้ไปยงับ่อเกรอะอีกคร้ังและทาํการเปิดป๊ัมสัปดาห์ละคร้ัง ทั้งยงัมีการสูบ

ตะกอนบ่อเกรอะปีละคร้ัง เพ่ือเป็นการลดตะกอนสะสมและเพ่ือเป็นการกาํจดัขยะ เพ่ือไม่ให้หลุดเขา้ไปยงัระบบบาํบดั

นํ้าเสีย 

7.2 โครงการหลงัคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึงพา(ภา)ยามยากโดยการแยกทิ้งกล่อง UHT เพ่ือนาํไปสร้างหลงัคาและ

อุปกรณ์การศึกษาให้ผูย้ากไร้ 

7.3 โครงการคดัแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยการจดัให้มีถงัขยะแยกประเภทตามพ้ืนท่ีรอบนอกอาคารและบริเวณ

ลานจอดรถ เพ่ือรณรงค์ให้มีการทิ้งขยะ และแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง เพ่ือการจัดเก็บได้สะดวกปลอดภยัต่อ

ผูป้ฏิบติังาน 

7.4 โครงการ “ENV มีส่ิงดีมาบอก” โดยจัดทีมงานของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมร่วมกับ ENV NETWORK สํารวจ

หน่วยงานทุกพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลครอบคลุมหวัขอ้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงานไดรั้บประโยชน์ พร้อมทั้งเกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

7.5 โครงการไม่รับถุง..ไดผ้ลบุญ เป็นส่วนหน่ึงจากกิจกรรมครบรอบ 42 ปีโรงพยาบาลธนบุรี ดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 10 

พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562  โดย 1 ใบเสร็จรับเงินของผูม้าใชบ้ริการตรวจสุขภาพ มีค่า 42 บาท และ 1 ใบเสร็จรับเงิน 

เม่ือบอกรับบุญไม่รับถุงใส่ยา มีค่า 4.20 บาท ช่วยลดปริมาณขยะ รวมเงินบริจาคได้ทั้งส้ิน 875,344.40 บาท และ

โรงพยาบาลธนบุรีร่วมบริจาคส่วนต่างให้ครบ 1,000,000 บาท บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช สมทบทุนสร้าง

อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา  เพ่ือผูป่้วยโรงพยาบาลศิริราช ศิริราชมูลนิธิ และซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์โรงพยาบาลศิริ

ราช ศิริราชมูลนิธิ 
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7.6 โครงการ Say No to Plastic Bag 

   

• รณรงคใ์ห้เลิกใชก้ล่องโฟมในการบรรจุ

อาหาร และเปล่ียนมาใช้กล่องท่ีทาํจากชาน

ออ้ยแทน และรณรงค์ให้บุคลากรนาํภาชนะ

มาใส่อาหารในห้องอาหารของโรงพยาบาล

แทนการใชถุ้งพลาสติก 

• โรงพยาบาลธนบุรี 2 รณรงคใ์ห้พนกังาน

ลดการสร้างขยะ โดยให้พนักงานนาํภาชนะ 

อ า ทิ  ป่ิ น โ ต ม า ใ ส่ อ า ห า ร แ ท น ก า ร ใ ช้

ถุงพลาสติก หรือกล่องโฟม และรณรงค์ให้

หนัมาใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก โดยจดัเตรียม

ถุงผา้ให้นาํไปใชห้มุนเวียน 

 และนาํมาคืนได ้  

• โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ปลูกฝังจิตสาํนึก และตระหนกัถึงความจาํเป็นในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม โดยจดักิจกรรมเชิญ

ชวนให้พนกังานประกวดคาํขวญัและแนวคิดโครงการลดการใชข้วดนํ้ าพลาสติก ชิงรางวลั และมีการประชาสัมพนัธ์

ภายใน เพ่ือให้พนกังาน เป็นตน้ 

7.7 โครงการทอดผา้ป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” 

โรงพยาบาลธนบุรี ไดจ้ดักิจกรรมรณรงคส์ร้างความรู้เพ่ือให้คนในชุมชน

และลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรู้จกัการคดัแยกขยะ ร่วมรับบริจาควสัดุรีไซเคิล และนาํ

รายไดส่้วนหน่ึงสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กบันกัเรียนโรงเรียนวดับางขนุนนท ์ 

นอกจากน้ี ไดมี้การจดัอบรมภายในองคก์ร เพ่ือให้ความรู้และฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน ในเร่ืองท่ีสาํคญัต่าง 

ๆ ดังน้ี สารเคมีและวสัดุอนัตราย อคัคีภยัเบ้ืองต้น ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบติัให้กับหน่วยงานท่ีเป็นจุดเส่ียง และ ENV 

Network 

 

8. การประหยัดพลังงาน 

บริษทัฯ ตระหนักถึงการใช้พลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่าโดยการ

รณรงคแ์ละส่งเสริมให้ใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่า และเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ไดเ้ปล่ียนระบบปรับอากาศให้เป็นระบบ Magnetic ซ่ึงเป็นระบบ 

Oil Free สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างน้อย 30% และลดตน้ทุนในการ

บาํรุงรักษา ให้ความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังานแก่พนกังาน เช่น ปิดแอร์ระหว่าง

พกักลางวนั รณรงคใ์ห้พนกังานเดินขึ้นบนัไดแทนการใชลิ้ฟท ์ลดการใชก้ระดาษ 

โดยใชก้ระดาษ 2 ดา้น รณรงคก์ารเป็น Paperless office อีกทั้งโครงการโครงการท่ี

เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพ่ือประหยดั

พลงังานควบคู่กนัไป 
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9. การร่วมพฒันาชุมชมหรือสังคม 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักับกิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของสังคม ด้วย

บริษทัฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจ ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไดจ้ดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้น โดย

สนบัสนุนให้พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการ ตลอดจนลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมดว้ยกนั โดยกิจกรรมท่ี

จดัขึ้น จะมุ่งเนน้การใชท้รัพยากร ความรู้ความสามารถท่ีมี เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนรอบขา้ง ให้ความรู้ดา้นสุขภาพ จดักิจกรรมเพ่ือให้บุคคลทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงการดูแลสุขภาพ อนัจะทาํให้

ทุกภาคส่วนเติบโตไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ตวัอยา่งของกิจกรรมในปีท่ีผา่นมา มีดงัต่อไปน้ี 

 

การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองแก่ชุมชน 

• กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

 

 

การช่วยเหลือชีวิตของผูอ่ื้นเป็นบญัญติัของการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลท่ีดี บริษทัฯไดมี้จุดมุ่งหมายในการให้ความรู้

เบ้ืองตน้สําหรับประชาชนทัว่ไป เพ่ือให้มีความรู้และทกัษะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้ง รู้จกัวิธีปฏิบติัตวัในการปฏิบติั

อย่างถูกตอ้งเพ่ือการกูฟ้ื้นคืนชีพ (CPR) ให้ผูท่ี้เขา้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบติัจริง เพ่ือให้ไดมี้ทกัษะพ้ืนฐานในการ

ช่วยชีวิตผูห้มดสติก่อนนาํส่งโรงพยาบาลไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยไดจ้ดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 

โรงเรียน องคก์รเอกชน เป็นตน้ ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์จริง และผูป้ฏิบติัสามารถปฐมพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้งก่อนส่งโรงพยาบาล 

จะมีโอกาสช่วยลดอตัราการเสียชีวิตหรือลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยลงได ้
 

• กิจกรรมให้ความรู้ป้องกนัโรคระบาดในโรงเรียนแก่ผู้ปกครองและครู
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การให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไปเก่ียวกับการดูแลตนเองในสภาวะมีโรคระบาดนั้นยงัมีขอ้มูลท่ีค่อนข้างตํ่า ทาํให้

ประชาชนเกิดการประพฤติตนท่ีผิด ทางบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัจึงไดมี้การจดัตั้งโครงการการให้ความรู้วิธีการป้องกนั

ในสภาวะโรคระบาด ตวัอย่างเช่น การจดักิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้ อนุบาลสร้างสรรค ์และ อนุบาลนานาชาติเคนซิง

ตนั โดยส่งเสริมให้ผูป้กครอง ดูแลสุขภาพอนามยัของเด็กให้ถูกวิธี กิจกรรม อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อในเด็กอนุบาล และ

ปฐมวยั, มือ เทา้ ปาก และ ภูมิแพใ้นเด็กซ่ึงเป็นโรคติดต่ออนัดบัตน้ ๆ ท่ีเกิดขึ้นในวยัเด็กยคุปัจจุบนั  

 

• โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้งต้นให้กบัชุมชน  

  
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ไดมี้การให้บริการตรวจคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้โดยไม่มีค่าใชจ้่าย เพ่ือลดความเส่ียงในการดูแล

สุขภาพของกลุ่มวยัทาํงาน ผูสู้งอาย ุรวมไปถึงประชาชนท่ีมีภาวะเส่ียง เพ่ือเพ่ิมองคค์วามรู้และสร้างความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ

แบบองคร์วม โดยไดร่้วมมือกบัสาํนกังานเขตทวีวฒันา เพ่ือสนบัสนุนให้ประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงไดมี้สุขภาพท่ีสมบูรณ์และ

แขง็แรง  

 

การบริจาค เพือ่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ท่ีขาดแคลนหรือประสบเหตุภัย 
 

• ร่วมสมทบทุนเพ่ือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบกึ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บริษทัฯ ร่วมดว้ยโรงพยาบาลในเครือ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่ง

สง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และพนัธมิตรทางธุรกิจ บจก. เอ๊กซ์เรยค์อมพิวเตอร์ 

อุรุพงษ ์ไดร่้วมให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพายปุาบึก โดยนาํเงินบริจาคท่ี

รวบรวม จาํนวน 1,200,000 บาท มอบให้ผูว่้าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลมหาราช และชุมชนพ้ืนท่ีประสบภยั 

 

• ร่วมสมทบทุนเพ่ือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี

บริษทัฯ มอบเงินบริจาคและผลิตภณัฑย์ารักษาโรคนํ้ากดัเทา้ เพ่ือนาํไป

ให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดัอุบลราชธานี  หลงัไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วมคร้ังใหญ่ในรอบ 17 ปี 

 

 

• กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

โรงพยาบาลธนบุรีไดจ้ดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกบัศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วตัถุประสงคห์ลกั

เพ่ือนาํโลหิตท่ีไดรั้บบริจาคไปสมทบให้กบัสภากาชาดไทยเพ่ือนาํไปช่วยเหลือชีวิตผูอ่ื้นในยามฉุกเฉินและช่วยเหลือผูป่้วยในการ

รักษาพยาบาลโดยมีทีมแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ี และประชาชนให้ความสนใจเขา้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจาํนวนมาก  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  หนา้ท่ี 88 

การสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับชุมชน 

• โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งแก่เยาวชนเพ่ือให้เติบโตมาเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพในอนาคตใน

ภายภาคหน้า โดยบริษทัฯไดร่้วมกบัหน่วยงานราชการและภาครัฐเพ่ือรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด เน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม

ไดรั้บรู้ และเห็นถึงความสําคญัของการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้หมดส้ินไปจากชุมชน เช่น การร่วมกิจกรรมเดิน

รณรงคใ์นวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก ซ่ึงจดัขึ้นโดยศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทพัเรือ  

  
 

• โครงการจิตอาสา เพ่ือช่วยพฒันาชุมชน 

บริษัทฯ ช่วยพัฒนาชุมชนในด้านการทําสภาพแวดล้อมให้

สะอาด น่าอยู่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น โรงพยาบาล

ธนบุรี ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในย่านบางกอกน้อย ธนบุรี ดงัเช่น โครงการ 

จิตอาสาทาํความสะอาด อนุเสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช กิจกรรม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในย่านถนนพรานนก พุทธมณฑลสาย 4 

กิจกรรมทาํความสะอาด เก็บขยะ ขดุลอกคูคลอง กาํจดัวชัพืช เพ่ือปรับปรุงทศันียภาพและสภาพแวดลอ้ม   
 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  หนา้ท่ี 89 

• การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

โรงพยาบาลในเครือ มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เช่น การเดิน-ว่ิง เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนออกกาํลงักาย 

ส่งเสริมสุขภาพ และยงัสนบัสนุนรถพยาบาลพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุใน

ระหว่างการแข่งขนั เช่น กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศล Sai2 minimarathon 2019 ท่ีโรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกบัสาํนกังานเขตทวีวฒันา 

สนบัสนุนรถพยาบาลพร้อมหน่วยปฐมพยาบาล 

 

• กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและความสัมพนัธ์ในชุมชน 

ในวนัสําคญัต่างๆ โรงพยาบาลในเครือบริษทัฯ มีการจดักิจกรรมเพ่ือเชิญชวนคนในชุมชน และลูกคา้ มาร่วมงานซ่ึงจะช่วย

เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างโรงพยาบาล ชุมชน และระหว่างคนในครอบครัว และสืบสานวฒันธรรมอนัดี เช่น การจดั

กิจกรรมวนัพ่อ กิจกรรมวนัเด็ก กิจกรรมประเพณีสงกรานต ์กิจกรรม “ชอ้ป ชิม ชิลล”์ จาํหน่ายสินคา้และอาหารเพ่ือสุขภาพ  

 

10. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ จะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการทาํงานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง

องค์กรซ่ึงหมายถึงการทาํส่ิงต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทาํให้ส่ิงต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมขึ้น 

ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบ

ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารของบริษทัเขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนได้

เสียของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

ตวัอยา่งนวตักรรมท่ีบริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานมีความคิดริเร่ิม เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 

1) ผา้คลุม Super Safe ใชก้บักลุ่มผูรั้บบริการตรวจสุขภาพซ่ึงมีจาํนวนมาก ช่วยให้ผูรั้บบริการรู้สึกมิดชิดเป็นส่วนตวั

และปลอดภยัในการเขา้รับบริการ ส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการเตรียมก่อนรับบริการ และลดระยะเวลาในการรอคอย 

ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ และไดมี้ปรับปรุงพฒันาต่อยอดมาใชก้บัผูป่้วยในรูปแบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และขยายผลไปท่ี

ห้อง Treatment OPD 

2) การดูแลคุณภาพชีวิตผูป่้วยมะเร็ง ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบาํบดัจดัระบบการดูแลคุณภาพชีวิตผูป่้วยมะเร็งทุกคน ดว้ย

พยาบาลประจาํตวั 

3) การให้ความรู้ในการดูแลผูป่้วยกลุ่มต่อเน่ือง ผ่าน Home Health Care Channel และปัจจุบนัขยายผลเป็นการ Scan 

QR Code เพ่ือส่ือสารคาํแนะนาํในการดูแลผูป่้วยแต่ละราย 

4) หอไอเฟล อุปกรณ์แขวนถุงเก็บปัสสาวะ ท่ีช่วยไม่ให้ถุงปัสสาวะสัมผสักบัพ้ืน ช่วยให้ผูป่้วยหลงัผ่าตดัสะดวกใน

ทาํกิจวตัรประจาํวนั และทาํกิจกรรมเดินออกกาํลงักายได ้ขยายผลใชใ้นสายพยาบาล และฝ่ายกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

5) กางเกงจิงโจ ้ไดรั้บรางวลันวตักรรมรางวลัท่ี 1 ดา้นการพยาบาลผูป่้วยโรคระบบประสาท ใชก้บัผูป่้วยท่ีคาสายสวน

ปัสสาวะ ช่วยให้ผูป่้วย Ambulate หรือฝึกเดินไดส้ะดวก ไม่ดึงร้ัง ป้องกนั Hematuria ส่งผลให้ UTI ลดลง ผูป่้วยพึงพอใจและ

ร่วมมือในการ Ambulate ไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัรเรียบร้อยแลว้ 

6) เส้ือกนัตก ไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร เม่ือมกราคม 2557 และขยายผลใชใ้นสายพยาบาล 

7) นวตักรรมยืดอายุการใช้งานของ Board Control Main Power On-Off ไฟผ่าตดั ให้มีอายุการใช้งานไดย้าวมากขึ้น 

โดยการยา้ย Main Power ออกมาดา้นขา้งเคร่ืองแลว้ติดตั้ง Breaker On-Off ทาํให้ใชง้านไดง้่ายสะดวกขึ้น และไม่พบการแจง้ซ่อม

โคมไฟผา่ตดัในส่วนของ Board Control อีกเลย ไดข้ยายผลติดตั้งใน OR ทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งท่ีห้อง Sleep Lab 

8) Miracle Hand (มือปาฏิหาริย)์ อุปกรณ์หยิบ Filter ของแกนนํ้ายาลา้งไต 
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9) ส่ือสารตา่งภาษาดว้ยฉลากยา ให้บริการชาวต่างชาติ พม่า เขมร จีน ทั้ง OPD & IPD  

10) กระติกช่วยชีวิตเม็ดเลือดแดง ปรับเวลาในการรักษาเลือดให้คงสภาพจากเวลา 30 นาที เป็น 8 ชั่วโมง ทาํให้ลด

จาํนวนการสูญเสียเลือด  

11) KOL (YUTH): Knowledge Out Lab (Yearly Update Thonburi Hospital) ส่ือความรู้การวิ เคราะห์โรคส่งนอก

โรงพยาบาลผา่น Intranet ส่งผลทั้งความถูกตอ้งและลดเวลาการส่ือสารทางโทรศพัท ์

12) ประเมินภาวะโภชนาการดว้ยผล lab ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ปรับอาหารให้สัมพนัธ์กบัอาการผูป่้วยรายบุคคล ตาม

แผนการรักษาของแพทย ์เช่น ผูป่้วยท่ีมี Cholesterol สูง, ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และมีการประเมินติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

13) Nutrisurvey นาํส่ือให้ความรู้ Low Cholesterol โดยโปรแกรม มาใช้กบัผูป่้วย ไดรั้บรางวลัทุนวิจยัและพฒันาสุข

ภาวะของคนไทยท่ีมีสุขภาพท่ีดี ของสมาคมนกักาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย  

14) Nutrition by Social Media มีการนาํความรู้ดา้นโภชนาการและโภชนบาํบดั มาทาํเป็นส่ือโดยใช ้Graphic Info ใน

รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Health Promotion โดยใช้ช่ือ Nutrition by Social Media ผ่านการเล่าเร่ืองวิชาการดว้ย

ภาพ ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนาํไปใชก้บัชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง 

15) นวตักรรม “ภูเก็ตแคร์” สู่การรองรับสังคมผูสู้งอายใุนอนาคต 

รางวลัพระปกเกลา้ปี 2557 องคก์รปกครองทอ้งถ่ินดา้นความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ี อบจ.

ภูเก็ต ไดรั้บน้ี ไดป้ระกาศความสําเร็จของโครงการภูเก็ตแคร์ “สุขภาพพอเพียงกบัโรงพยาบาลหม่ืนเตียง” ท่ีให้การดูแลช่วยเหลือ

ผูป่้วยเร้ือรังและผูพิ้การในจงัหวดัภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ตร่วมมือกบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ตและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น (อสม.) โดยมีทีมแพทยบ์ุคลากรสาธารณสุขของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ในฐานผูรั้บจา้งเหมาบริการ

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แห่งน้ีมานานกว่า 5 ปี ไดส้ร้างผลงานจนเป็นท่ีประจกัษต์่อสาธารณะดว้ยความเป็นมืออาชีพ  

รูปแบบการบริหารจดัการใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมบริการสุขภาพของ อบจ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นภาครัฐแห่งแรกท่ีไม่

ปรากฏมาก่อน งานบริการสุขภาพจากภาคเอกชนในสถานท่ีของภาครัฐถือเป็นการร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค ์สร้างพลงัในการทาํ

ประโยชน์ให้แก่ประชาชนผูด้อ้ยโอกาส สร้างแนวรุกในเร่ืองสร้างเสริมสุขภาพ มีการตรวจคดักรองสุขภาพในเบ้ืองตน้ ติดตาม

เย่ียมผูป่้วยกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีภาวะแทรกซ้อน พร้อมทั้งรายงานผลให้โรงพยาบาลทราบ หากพบว่ามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ก็

อาํนวยความสะดวกให้เขา้ตรวจรักษากบัแพทยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยกลยุทธ์น้ี สามารถแบ่งเบาภาระความแออดัในการ

ให้บริการของโรงพยาบาลในจงัหวดัภูเก็ตไดเ้ป็นอย่างมาก ทาํให้แพทยแ์ละพยาบาลมีเวลาเพ่ิมขึ้นในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่

ประชาชนไดม้ากขึ้น  

จากการถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่การรองรับสังคมผูสู้งอาย ุดว้ยการนาํเอาทุนสังคมเดิมแบบไทย ๆ ท่ีเก้ือกูลผูสู้งอายุ

มาพฒันาระบบท่ีชุมชนดูแลกนัเองท่ีบ้าน (Community-based long term care system) โดยท่ีผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีสามารถย่ืนความ

จาํนงท่ีจะรับบริการน้ีไดจ้ากสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) ซ่ึงมีระบบสารสนเทศท่ี

บูรณาการงานบริการสุขภาพและบริการทางสังคมไวท้ั้งหมด และมีระบบท่ีสนบัสนุนใหค้นในครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมใน

การดูแลผูสู้งอายุเหล่าน้ีไดด้้วย ทั้งน้ี อปท. จะต้องให้การสนับสนุนเบ้ียเล้ียงผูสู้งอายุ เบ้ียเล้ียงผูพิ้การ ค่าตอบแทนแก่ อสม. 

กองทุนดา้นสุขภาพและกองทุนฟ้ืนฟูสุขภาพ ตามท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้สําหรับกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษยจ์ะสนบัสนุนงบประมาณตั้งกองทุนผูสู้งอายุ สวสัดิการของผูพิ้การและดอ้ยโอกาส และกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วน

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนบัสนุนงบประมาณดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมกบั อปท. ในการ

สร้างกองทุนสุขภาพในชุมชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

กลไกหลกัท่ีเป็นตน้ทุนของชุมชนคือ อสม. และมีวดั โรงเรียนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนและเป็นสถานท่ีฝึกอบรมให้

คนในครอบครัวและในชุมชนให้มีทักษะในการดูแลผูสู้งอายุได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบทบาทของทีมบุคลากรทาง

การแพทยก็์ดาํเนินการเหมือนกนักบัโมเดลภูเก็ตแคร์คือ ตรวจคดักรองสุขภาพผูสู้งอายใุนเบ้ืองตน้ ติดตามเย่ียมบา้นผูสู้งอายกุลุ่ม

เส่ียงและกลุ่มท่ีมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable disease; NCD) นอกจากนั้น ชุมชนจดัให้มีศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพในชุมชน
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หรือศูนยรั์บดูแลรายวนั (Day care center) สําหรับผูสู้งอายุติดเตียงและช่วยตวัเองไม่ได ้ในระหว่างท่ีคนในครอบครัวไปทาํงาน

นอกบา้น 

โรงพยาบาลหม่ืนเตียงจากโมเดล อบจ.ภูเก็ต ท่ี THG ร่วมสร้างสรรคน์วตักรรมกบั อบจ.ภูเก็ต โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการสร้างโอกาสให้ชุมชนในการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง และผูพิ้การ กลบัเป็นแสงสว่างปลายอุโมงคท่ี์แกปั้ญหาสังคมไทยท่ีตอ้งแบก

ภาระงบประมาณมหาศาลเพ่ือรับมือกบัสังคมผูสู้งอายใุนอนาคตได ้  

 

รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

1. โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับ

ประกาศนียบตัร รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลท่ีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบนั

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

2. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานให้บริการสาธารณประโยชน์ดา้นการแพทย ์โครงการอบรม

เพ่ิมความรู้ดา้นเทคโนโลยี ดา้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มและดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ จากองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  

3. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผ่านการรับรองคุณภาพดา้นการจดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จาก

กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

4. โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ต้ี ไดรั้บรางวลั Environments For Aging Design Showcase 2018 จาก EFA Magazine 

ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะ 1 ใน 7 โครงการและเป็นโครงการเดียวจากเอเชีย ที่ถูกคดัเลือก จาก 36 โครงการที่

เขา้เกณฑ์จากทัว่โลก ในฐานะโครงการท่ีพกัอาศยัสําหรับผูสู้งอายุ ที่มีความโดดเด่น และศกัยภาพในการตอบโจทย์

การใชชี้วิตของผูสู้งอายุ ทั้งในดา้นแนวคิดการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยั ดา้นความสวยงาม และ

ดา้นนวตักรรมอย่างลงตวั 

5. โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ต้ี ไดรั้บรางวลัยอดเย่ียม Best Senior Living Development หรือ โครงการท่ีพกัสําหรับ

ผูสู้งอายยุอดเย่ียม และไดรั้บรางวลัดีเด่น (Highly commended) สาขา Universal Design Development หรือโครงการท่ี

ออกแบบไดโ้ดดเด่นและมีศกัยภาพในการตอบโจทยก์ารใชชี้วิตของผูสู้งอายแุละคาํนึงถึงประโยชน์การใชส้อยอย่างลง

ตวั จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards  

6. โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี เมืองตน้แบบสุขภาพแห่งชุมชนวยัเกษียณและครอบครัว ควา้รางวลั เฟรนด์ล่ี ดีไซน์ 

อวอร์ดส์ 2019 (Friendly Design Awards 2019) จากมูลนิธิสถาปัตยเ์พ่ือคนทั้งมวล ผูจ้ดังานมหกรรมอารยสถาปัตย ์และ

นวตักรรมสุขภาพเพ่ือคนทั้งมวลคร้ังท่ี 4 หรือ ไทยแลนด ์เฟรนดล่ี์ ดีไซน์ เอก็โป 2019 ( Thailand Friendly Design Expo 

2019) ในฐานะเป็นชุมชนและเป็นสถานท่ีตน้แบบอารยสถาปัตยท่ี์สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม เพ่ือรองรับสังคมผูสู้ง

วยั ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผูพิ้การ ผูป่้วยพกัฟ้ืน ผูท่ี้ใชร้ถเขน็ ตลอดจนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสภาพร่างกาย ให้

สามารถเขา้ถึงได ้และใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ยความสะดวก ทนัสมยั ปลอดภยั เป็นธรรม ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 

7. ศูนยห์วัใจ พทัลุง ธนบุรี ผา่นการรับรองคุณภาพ จาก สาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็น

หน่วยบริการ รักษา ฉีดสี สวนรักษาเส้นเลือดหวัใจ และ การผา่ตดัหวัใจ 

8. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองกระบวนการคณุภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

ในการประชุม  HA  National  Forum คร้ังท่ี  20 

9. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลั Platinum Hospital Quality Award จาก AIA ปี 2557 

10. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัดา้นการบริหารจดัการทางการแพทย ์ดีเด่น จาก เมืองไทยประกนัชีวิต ปี 2558 

11. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัความรวดเร็ว มีคุณภาพและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ จาก เมืองไทยประกนัชีวิต 

2558 

12. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การบริหารและบริการทางการแพทยย์อดเย่ียม จาก AZAY ปี 2558 
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13. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ การให้บริการการตรวจสุขภาพยอดเย่ียม จาก AZAY  ปี 2558 

14. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลั Service Appreciation Award จาก AZAY  ปี 2559 

15. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บการรับรองการจดัการพลงังานประจาํปี 2556 สําหรับอาคารควบคุม TSIC-ID: 86101-0016 

ดา้นความครบถว้นและถูกตอ้งตามกฏกระทรวงพลงังาน 

16. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บการรับรองคุณภาพนํ้าประปา ตามขอ้กาํหนดขององคก์ารอนามยัโลกปี 1993 

17. โรงพยาบาลธนบุรี รางวลั Hospital of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ประเทศสิงคโปร์ 

18.  โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง รางวลั Clinical Service Initiative of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 

ประเทศสิงคโปร์  

19. การประเมินในระดบั 4 TIA จากโครงการการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ซ่ึงจดัโดย

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

20. การประเมินเกณฑ์ “ดีมาก”  หรือระดบั 4 ดาว จากโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 

2562 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

แนวทางปฏิบัติเพิม่เตมิเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 

บ ริ ษัท ฯ  จัด ใ ห้ มี ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ทํา ห น้ า ท่ี ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น   ก า ร บ ริ ห า ร 

ความเส่ียง การกาํกับดูแลกิจการและให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสําคญัและขอ้เสนอแนะต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กาํหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตภายในองคก์ร เพ่ือให้การนาํ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร ไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมและผดกัดนัให้มีการปฏิบติัตามแนวทางในการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทาง

ป้องกนัความเส่ียงนั้น ๆ  พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแผนการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลด

ระดบัความเส่ียงลงให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  

บริษทัฯกาํหนดให้มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต

ภายในองคก์ร สรุปได ้ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือ

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  หรือขอ้สังสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายใน

การคุม้ครองให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส  และจะมีการรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นความลบั  รวมทั้งมีมาตรการ

ในการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษทั ฯ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  กรณีท่ีสามารถ

ติดต่อผูใ้ห้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้ บริษทัฯ จะแจง้ผลการดาํเนินการให้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม

ระบบงานสําคัญต่าง ๆ ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ งให้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

3. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์สืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่าขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียนมีหลกัฐานท่ีมีเหตุ

อนัควรให้เช่ือว่ามีรายการ หรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร 

4. หัวหน้าสายงานท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) และ

รายงานให้ผูมี้อาํนาจทราบตามลาํดบั 

5. บริษทัฯ กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฎิบติัและประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองเก่ียวกบัการปฎิบติัตาม

คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษทัฯ กาํหนดขึ้น  รวมถึงนโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นการ

ทุจริตภายในองคก์ร อยา่งสมํ่าเสมอ  

6. กาํหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการทุจริตภายในองคก์ร 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
   

การควบคุมภายใน 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพ่ือให้บริษทัฯ บรรลุวตัถุประสงคข์องการ

ควบคุมภายในทั้ง 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ความถูกตอ้งครบถว้นของรายงาน และ

การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการดาํเนินของบริษทัฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทั ไดป้ระเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยไดพิ้จารณาจากผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหาร

จดัทาํตามแบบประเมินของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานกังาน ก.ล.ต.) และรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ จดัให้มีบุคคลากรอยา่งเหมาะสมท่ีจะดาํเนินงานตามระบบ

ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสามารถทาํให้กิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีระบบการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะสามารถป้องกนั

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ  รวมถึงการมีระบบ

การควบคุมดูแลท่ีเพียงพอในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 บริษทัฯ มีการควบคุมภายในครอบคลุมองค์ประกอบหลกัทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ

ควบคุม (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูล

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) และการติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจดัการระบบ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ สามารถสรุปตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในได ้ดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยู่บนหลกัของความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณ และส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นความซ่ือสัตย ์จริยธรรม ตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดีและเหมาะสม  

ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคมุภายใน ผูบ้ริหารให้ความสาํคญักบัการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ

และความซ่ือสัตย ์และมีการพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณี ถา้พบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม การยอมรับ

ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน การรับทราบขอ้มูลและการวินิจฉัยส่ิงท่ีตรวจพบหรือส่ิงท่ีต้องตรวจสอบ ปรัชญาและ

รูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการพฒันาการควบคุมภายในและดาํรงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล 

โครงสร้างองค์กร การมอบอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและจาํนวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั นโยบายและการ

ปฏิบติัดา้นบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน เช่น 

1.1 บริษทัฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบอาํนาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท อาํนาจ หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน  

1.2 บริษทัฯ ไดวิ้เคราะห์พ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา ทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน และประเมินความรู้ความ

ชาํนาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ

มอบหมาย และตามคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)  

1.3 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก  

การฝึกอบรม การเล่ือนตาํแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้  
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2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 

Committee: RMC) เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนดและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์กรอบการบริหารความเส่ียง และติดตาม ประเมินผล

การปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงองคก์รและความ

เส่ียงการลงทุนโครงการ บริษทัฯ จดัให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีสําคญัของบริษทัฯ ซ่ึงแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาํไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองคก์ร 

2.1 บริษทัฯ กาํหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รท่ีชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและระดบักิจกรรมสอดคลอ้ง

กนัในการท่ีจะทาํงานให้สาํเร็จดว้ยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม ฝ่ายบริหาร

มีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ

องคก์ร บริษทัฯ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  

2.2 บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ี

กาํกบัดูแลและกาํหนดกรอบความเส่ียงเพ่ือการบริหารจดัการในภาพรวมองคก์ร โดยมีคณะกรรมการจดัการ

คณะต่าง ๆ บริหารความเส่ียงงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ครอบคลุม

ความเส่ียงการบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบติัการ การบริหารและการจดัการ ความปลอดภยั

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงสาํคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

2.3 บริษทัฯ มีการกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุวตัถุประสงค์

ระดบักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัขององคก์ร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค์

และแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ร ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร และครอบคลุมในทุกระดบั

กิจกรรมท่ีสาํคญั  

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจว่า เม่ือนาํไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้

กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดความระมดัระวงัและสามารถ

ปฏิบติังานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ เช่น การควบคุมภายในดา้นการบริหาร บริษทัฯ กาํหนดพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของ

องคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่ือความให้บุคลากรทุกคนเขา้ใจ เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งมีการ

วางแผนการดาํเนินงาน การจดัสรรทรัพยากร งบประมาณ และอตัรากาํลงั นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนดกระบวนการทาํงานและมี

การติดตามผล เพ่ือให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และ

มาตรฐานท่ีกาํหนด 

บริษทัฯ จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสําคญัของบริษทัฯ และกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือช่วย

บรรเทาความเส่ียงอนัอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีการดาํเนินการ เช่น  

3.1 บ ริ ษัท ฯ  จัด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ด้า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  เ ช่ น  ก า ร จัด ก า ร ก า ร เ ข้ า ถึ ง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกําหนดว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป็นตน้ เพ่ือให้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง 

ปลอดภยัสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.2 บริษทัฯ กาํหนดระเบียบ ขอ้กาํหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบติังาน เพ่ือใชอ้า้งอิงการปฏิบติั โดย

คาํนึงถึงหลกัการควบคุมภายในท่ีดี เช่น นโยบายการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 
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ในภาพรวมบริษทัฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกาํหนดให้มีนโยบายและระเบียบ

ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสําคญัและกาํหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือป้องกนัและลด

ขอ้ผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาํเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดให้ใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังาน 

4) ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อคุณภาพสารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อ

การปฏิบติังาน และช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสนบัสนุนให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ดงัน้ี 

4.1 บริษทัฯ จดัทาํรายงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั บนพ้ืนฐานของการจดัเตรียมและ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีจําเป็นทั้ งท่ีเป็นข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก โดยแสดงถึงการ

เปล่ียนแปลง แนวโน้มและผลการดาํเนินงาน การนาํเสนอ เช่น การรายงานงบการเงิน และการรายงานผล

การดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ให้คณะผูบ้ริหารไดรั้บทราบ เป็นตน้ 

4.2 บริษทัฯ มีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกหลายช่องทาง เช่น การส่ือสารโดยผ่าน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมถึงมีหน่วยงานท่ีเป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

หน่วยงานนกัลงทุน 

5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของ บริษทัฯ มี

ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

5.1 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสอบทานและ

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ หรือกระบวนการดําเนินงาน 

บริษทัฯ ซ่ึงจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส นอกจากน้ี 

ยงัมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและ

ความสามารถในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง 

5.2 มีการรายงานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนยัสําคญัต่อคณะกรรมการบริษทั

หรือคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เป็นตน้ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหนา้และแนวทางการแกไ้ขปัญหาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 2562 ตามองคป์ระกอบหลกัทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน มีความ

เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไม่พบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญั

เก่ียวกบัรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ผู ้รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในคือ นางหทัยชนก ปางน้อย ตําแหน่งผู ้อ ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   

มีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯได ้ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ี

และมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปีและประสบการณ์ดา้นการบริหารความเส่ียง 

รวมทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชีในพระ
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บรมราชูปถมัภ ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และทาํงานร่วมกับผูใ้ห้บริการตรวจสอบภายใน บริษทั เวลแพลนน่ิง 

โซลูชัน่ จาํกดั ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยนางหทยั

ชนก  ปางน้อย ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและแผนการ

ตรวจสอบประจาํปี 2562 โดยบริษทัฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบริษทัฯ พร้อมกบัไดว่้าจา้งผูใ้ห้บริการตรวจสอบภายใน บริษทั 

เวลแพลนน่ิง โซลูชัน่ จาํกดั ซ่ึงไดต้รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยไดพิ้จารณา

รายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ให้คาํแนะนาํในการพฒันาปรับปรุง

การปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของ

งบประมาณ อตัรากาํลงัคน การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร และการประเมินผลงานประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

ทั้งน้ีตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในไดต้าม

ความเหมาะสม  

 

ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ทีมตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และผูใ้ห้บริการตรวจสอบภายใน บริษทั เวลแพลนน่ิง โซลูชั่น จาํกดั ไดต้รวจสอบ

และประเ มินระบบการควบคุมภายในของบ ริษัทฯ และบริษัทย่อย  ทั้ ง น้ีตามรายงานผลก ารตร วจสอบภา ย ใ น  

ของระบบงานท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ี

กําหนดไวอ้ย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญท่ีเพียงพอ ท่ีทาํให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุ

วตัถุประสงค ์ไม่มีประเด็นท่ีมีผลกระทบในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัแต่อยา่งใด 

 

การบริหารความเส่ียง  

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัและเล็งเห็นความสําคญัของการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ ให้

ความสําคญัในการบริหารจดัการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) เพ่ือทาํ

หน้าท่ีกาํหนดและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์กรอบการบริหารความเส่ียง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการ

บริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงองคก์รและความเส่ียงการลงทุนโครงการ 

บ ริ ษัท ฯ  จัด ใ ห้ มี ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง แ ต่ ล ะ ธุ ร กิ จ ท่ี สํ า คัญ ข อ ง บ ริ ษัท ฯ  ซ่ึ ง แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาํไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองคก์ร รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัขององคก์รมีความ

เข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเ ส่ียงและถือปฏิบัติไว้ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีช่วยให้ทุกส่วนขององค์กร 

บรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย และความสําเร็จในการดาํเนินงาน อนัจะนาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตขององคก์รอย่าง

ย ัง่ยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบติังานไดต้ั้งแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงโครงการขนาดเล็ก ซ่ึงตระหนักถึงความ

ผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนท่ีจะเกิดขึ้นยอ่มดีกว่าการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ท่ีอาจทาํให้เสียค่าใชจ้่ายและสูญเสียทรัพยากร

โดยไม่จาํเป็น 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    
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รายการระหว่างกนั 

1.  ลักษณะรายการ 

รายการของ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (“บริษทัฯ/THG”) และบริษทัยอ่ย   

1.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป  

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. บมจ. สิริเวช จนัทบุรี 
ความสัมพันธ์ 

เป็นบริษทัร่วม และมี

นายแพทยธ์นาธิป            

ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ

ร่วมกนักบับริษทัฯ  

บจก. ทนัตสยาม 

 

 

 

 

 

 

1. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป

เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

 รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป 

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

 

 

 - 

 - 

 

 

19,206 

 - 

 

 

 

 

 

 

19,402 

6,550 

 

 

 

 

 

 

17,547 

11,275 

 

 

 

 

บ จก . ทัน ต ส ยาม  ซ่ึ ง เป็ น บ ริษัท ย่อ ย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ

กาํหนดราคาซ้ือขาย และลกัษณะเง่ือนไข การ

ให้เครดิตเทอมทางการคา้ระหว่างกันเป็นไป

ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกบันิติ

บุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 

 

 

 บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

 

2.  ร าย ไ ด้ จ าก ก าร ใ ห้ บ ริ ก าร แ ล ะ

คาํปรึกษา  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

 

30,000 

บริษัทฯได้ให้คําป รึกษาแก่  บมจ. สิ ริ เวช 

จัน ท บุ รี  ใน ส่ วน งาน บัญ ชี  ซ่ึ งราค าแ ล ะ

ลักษณะเง่ือนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป

ตามท่ีตกลงกนั 

 บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

 

3.  รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 - 

 

 

6,474,725 

 

6,474,725 

 

12,949,451 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น

สามัญ ของ บ ม จ. สิ ริ เวช  จัน ท บุ รี  ตาม ท่ี

ประกาศจ่าย 
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

2. บจก. อุบลรักษ ์ 

ความสัมพันธ์ 

เป็นบริษทัร่วม และมีนาย

เฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส 

และนายแพทยธ์นาธิป    

ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ

ร่วมกนักบับริษทัฯ  

บจก. ทนัตสยาม 

 

 

1. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป

เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

 รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป 

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

57,159 

61,160 

 

 

 

88,112 

61,160 

 

 

481,084 

 - 

 

 

58,336 

 - 

 

บ จก . ทัน ต ส ยาม  ซ่ึ ง เป็ น บ ริษัท ย่อ ย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ

กาํหนดราคาซ้ือขาย และลกัษณะเง่ือนไข การ

ให้เครดิตเทอมทางการคา้ระหว่างกันเป็นไป

ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกบันิติ

บุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บ จ ก .  โ ม ดู ล ล่ า

ซอฟทแ์วร์เอ็กซ์เปอร์

ตีส 

 

 

 

2. รายได้จาก ค่ าบํ า รุ ง รั ก ษ าระ บ บ

สารสนเทศโรงพยาบาล  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

 

217,500 

 

227,650 

 

 

870,000 

 

227,650 

 

 

 

625,500 

 

150,075 

 

 

 

 

415,987 

 

 - 

 

บจก. โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ซ่ึง

เป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนาระบบ

บริหารงานโรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการ

บาํรุงรักษาระบบบริหารโรงพยาบาล ในอตัรา

ค่าบริการท่ีระบุตามสัญญา ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ

ของบริษทัย่อยภายใตเ้ง่ือนไขกับท่ีบริษทัย่อย

ทาํกบัคู่สัญญาผูรั้บบริการอ่ืน 

 บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

3.  รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

3,883,938 

 

13,593,783 

 

11,543,814 

 

11,489,815 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น

สามญัของ บจก. อุบลรักษ ์ตามท่ีประกาศจ่าย 

 บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

4. ร าย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ

คาํปรึกษา  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

250,000 

 

250,000 

บริษัทฯ ได้ให้คาํปรึกษาแก่ บจก. อุบลรักษ ์

ในส่วนงานบญัชี ซ่ึงราคาและลกัษณะเง่ือนไข

ระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามท่ีตกลงกนั 

 บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

5. เจา้หน้ีเงินทดรองจ่าย 

 เจา้หน้ีอ่ืน 

 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

750,000 

บจก. อุบลรักษ์ ได้สํารองจ่ายค่าบริการและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของบริษัทฯ  และได้ทําการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ ทั้ งจํานวน

ตามท่ีไดส้าํรองจ่ายให้ก่อน 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

3. บจก. โรงพยาบาล ภทัร 

ความสัมพันธ์ 

มีนายเฉลิมกุล อภิบุณโย

ภาส เป็นกรรมการร่วมกนั

กบับริษทัฯ 

 

 

บ จ ก .  ศู น ย์ หั ว ใ จ 

โรงพยาบาลธนบุรี 

1. ร าย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ

คาํปรึกษา  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 รายไดอ่ื้น 

 เงินทดรองจ่าย 

 

 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือยาและเวชภณัฑ์

ทัว่ไป 

 ต้นทุนการซ้ือยาและเวชภัณ ฑ์

ทัว่ไป 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

 

 

3,789,469 

 

35,133,153 

 - 

 - 

 

 

 

 

 

 

 - 

 - 

 

 

  16,178,071 

 

35,133,153 

673 

 - 

 

 

 

 

 

 

 -

 - 

 

 

16,656,652 

 

28,455,640 

 - 

 - 

 

 

 

 

 

 

284,331 

9,345 

 

 

10,687,575 

 

19,302,463 

11,308 

43,335 

 

 

 

 

 

 

 -

 - 

 

บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ทํา

สัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลดา้นโรคหวัใจ

และหลอดเลือดกับบจก. โรงพยาบาล ภัทร  

โดยมีค่าตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ 

เป็น ไป ตามก ารตก ลงร่วมกันภายใต้การ

พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้ งสอง

ฝ่ายในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอย่างเหมาะสม 

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขอนัพึงปฏิบัติในธุรกิจ

ปกติโดยทัว่ไป   

 

บ ริ ษั ท ย่ อ ย ไ ด้ ซ้ื อ เว ช ภั ณ ฑ์ จ า ก  บ จ ก . 

โ ร งพ ย าบ าล  ภัท ร  ซ่ึ ง บ ริ ษั ท ฯ  มี ค ว าม

จําเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการ

รักษาผูป่้วย โดยการกาํหนดราคาซ้ือขาย และ

ลัก ษ ณ ะเง่ือน ไขระห ว่างกัน เป็ น ไป ตาม

เง่ือนไขตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกบั

นิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บจก. ทนัตสยาม 

 

 

3. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป

เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

 รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป 

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

2,056 

2,200 

 

 

6,636 

2,200 

 

 

 - 

 -

  

 

 

 - 

 - 

บ จก . ทัน ต ส ยาม  ซ่ึ ง เป็ น บ ริษัท ย่อ ย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ

กาํหนดราคาซ้ือขาย และลกัษณะเง่ือนไข การ

ให้เครดิตเทอมทางการคา้ระหว่างกันเป็นไป

ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกบันิติ

บุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ  รายการระหว่างกนั                หนา้ท่ี 101 

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

3. บจก. โรงพยาบาล ภทัร 

(ต่อ) 

บ จ ก .  โ ม ดู ล ล่ า

ซอฟทแ์วร์เอ็กซ์เปอร์

ตีส 

4. รายได้จาก ค่ าบํ า รุ ง รั ก ษ าระ บ บ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 

 

 

 

 

135,000 

 

 

588,000 

 

 

612,000 

 

 

 

 

572,000 

 

บจก. โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ซ่ึง

เป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนาระบบ

บริหารงานโรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการ

บาํรุงรักษาระบบบริหารโรงพยาบาล ในอตัรา

ค่าบริการท่ีระบุตามสัญญา ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ

ของบริษทัย่อยภายใตเ้ง่ือนไขกับท่ีบริษทัย่อย

ทาํกบัคู่สัญญาผูรั้บบริการอ่ืน 

 บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือยาและเวชภณัฑ์

ทัว่ไป 

 ต้นทุนการซ้ือยาและเวชภัณ ฑ์

ทัว่ไป 

 

 

 

 - 

 

 

 - 

 

 

 

5,940 

 

 

3,350 

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ซ้ื อ เว ช ภั ณ ฑ์ จ า ก  บ จ ก . 

โ ร ง พ ย า บ าล  ภั ท ร  ซ่ึ ง บ ริ ษั ท ฯ มี ค ว า ม

จําเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการ

รักษาผูป่้วย โดยการกาํหนดราคาซ้ือขาย และ

ลัก ษ ณ ะเง่ือน ไขระห ว่างกัน เป็ น ไป ตาม

เง่ือนไขตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกบั

นิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

4. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 

ความสัมพันธ์ 

มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั  คือ  

นายสุธน  ศรียะพนัธ์ ซ่ึง

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของบริษทัย่อย (ไม่ถือเป็น

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ 

วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

เน่ืองจากไม่มีอาํนาจในการ

ควบคุม และบริหารงาน) 
  

บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

 

 

บจก. ทนัตสยาม 

1.  รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

2. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป

เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

 รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑท์ัว่ไป 

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 - 

 

 

 

 

 - 

 - 

 

 

 - 

 

 

 

 

 - 

 - 

 

 

 

13,793,484 

 

 

 

 

24,533 

9,600 

 

8,488,298 

 

 

 

 

23,654 

1,710 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น

สามญัของ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี ตามท่ี

ประกาศจ่าย 

 

บ จก . ทัน ต ส ยาม  ซ่ึ ง เป็ น บ ริษัท ย่อ ย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ

กาํหนดราคาซ้ือขาย และลกัษณะเง่ือนไข การ

ให้เครดิตเทอมทางการคา้ระหว่างกันเป็นไป

ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกบันิติ

บุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ  รายการระหว่างกนั                หนา้ท่ี 102 

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

4. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 

(ต่อ) 

บจก. ศูนยห์ัวใจ โรง 

พยาบาลธนบุรี 

 

3.  ร าย ไ ด้ จ าก ก าร ใ ห้ บ ริ ก าร แ ล ะ

คาํปรึกษา  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

 

3,107,477 

 

339,000 

 

บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ทํา

สัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลดา้นโรคหวัใจ

และหลอดเลือดกบับมจ. โรงพยาบาลราชธานี 

โดยมีค่าตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ 

เป็น ไป ตามก ารตก ลงร่วมกันภายใต้การ

พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้ งสอง

ฝ่ายในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอย่างเหมาะสม 

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขอนัพึงปฏิบัติในธุรกิจ

ปกติโดยทัว่ไป  

 

 

5. บจก. เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์

อุรุพงษ ์

ความสัมพันธ์ 

มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั  คือ  

นางสาวนลิน วนาสิน ซ่ึง

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของบริษทัฯ 

บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

 

 

 

 

บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

1. ค่าบริการวิชาชีพและค่าซ่อมแซม 

 ค่าบริการวิชาชีพและค่าซ่อมแซม 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

2.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

12,971,231 

4,125,289 

 

 

 

 

 - 

 

51,654,301 

4,125,289 

 

 

 

 

112,500 

 

43,724,008 

3,991,875 

 

 

 

 

112,500 

 

38,161,703 

2,839,125 

 

 

 

 

112,500 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาบริการตรวจวินิจฉัยโรค

ด้ ว ย เค ร่ื อ ง  MRI กั บ  บ จ ก .  เอ็ ก ซ เร ย์

คอมพิวเตอร์อุรุพงษ ์โดยการกาํหนดราคาซ้ือ

ขาย และลักษณะเง่ือนไขระหว่างกันเป็นไป

ตามเง่ือนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซ้ือ

ขายกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 

บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น

สามญัของ บจก. เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ อุรุพงษ ์ 

ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

 
 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ  รายการระหว่างกนั                หนา้ท่ี 103 

ความสัมพันธ์ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง  

บจก. โรงพยาบาลราษฎร์นรา  บจก. สิโรรส  (ปัจจุบนั บจก. สลาตนั เมดิคอลเซ็นเตอร์ ไดจ้ดทะเบียนเสร็จ

การชาํระบญัชี เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560) 

 

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

6. บจก. สลาตนั เมดิคอลเซ็น

เตอร์ 

 

บมจ. โรงพ ยาบ าล

ราษฎร์ยินดี 

1. ค่าใชจ่้ายจากการซ้ือยาและเวชภณัฑ์

ทัว่ไป 

 ตน้ทุนจากการซ้ือยาและเวชภณัฑ์

ทัว่ไป 

 

  

 

 - 

 

 

 

 - 

 

  

 

 - 

 

 

 

16,087 

 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ซ่ึงเป็นบริษทั

ย่อย ได้ซ้ือเวชภัณฑ์จาก บจก. สลาตัน เมดิ

คอลเซ็นเตอร์ ซ่ึงบริษัทมีความจาํเป็นตอ้งใช้

สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษาผูป่้วย การ

กําหนดราคาซ้ือขาย และลักษณะเง่ือนไข

ร ะ ห ว่ าง กั น เป็ น ไ ป ต าม เง่ื อ น ไ ข ต ล า ด 

เช่นเดียวกบัการตกลงซ้ือขายกับนิติบุคคลอ่ืน

ทัว่ไป 

 

7. Aryu International Health 

Care Co.,Ltd  

ความสัมพันธ์ 

เป็นกิจการร่วมคา้  

บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

บ จ ก .  โ ม ดู ล ล่ า

ซอฟทแ์วร์เอ็กซ์เปอร์

ตีส 

 

 

1. ร าย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ

คาํปรึกษา  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา   

 ลูกหน้ีการคา้ 

 รายไดอ่ื้น 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

 

2. รายได้จาก ค่ าบํ า รุ ง รั ก ษ าระ บ บ

สารสนเทศโรงพยาบาล  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

 

1,054,000 

 

4,803,766 

 - 

3,153,700 

 

 

 

 

 

 - 

 

62,881 

 

 

2,822,000 

 

4,803,766 

129,420 

3,153,700 

 

 

 

 

 

335,589 

 

62,881 

 

 

2,218,549 

 

5,173,639 

15,600 

15,600 

 

 

 

 

 

27,888 

 

 - 

 

 

 

2,926,315 

 

2,926,315 

67,200 

67,200 

 

 

 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า แ ก่  Aryu 

International Health Care Co.,Ltd ใ น ส่ ว น

ของระบบบริหารงานโรงพยาบาล ซ่ึงราคา

และลักษณะเง่ือนไขระหว่างกันดังกล่ าว

เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันภายใตก้าร

พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้ งสอง

ฝ่ายในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอย่างเหมาะสม 

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขอนัพึงปฏิบัติในธุรกิจ

ปกติโดยทัว่ไป   

 

บจก. โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ซ่ึง

เป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการให้คําปรึกษา

เก่ียวกับระบบบริหารงานโรงพยาบาล ใน

อตัราค่าบริการท่ีระบุตามสัญญา ซ่ึงเป็นธุรกิจ

ปกติของบริษทัย่อยภายใตเ้ง่ือนไขกบัท่ีบริษทั

ยอ่ยทาํกบัคู่สัญญาผูรั้บบริการอ่ืน 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

8. Weihai Welly Hospital 

Company Limited 

ความสัมพันธ์ 

เป็นกิจการร่วมคา้  

บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

1. ร าย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ

คาํปรึกษา  

 รายได้จาก ก ารให้ บ ริก ารแ ล ะ

คาํปรึกษา  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 เจา้หน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 - 

 

8,511,600 

2,255,597 

 

 

 - 

 

8,511,600 

2,255,597 

 

 

 

 

4,911,200 

 

18,654,400 

2,325,692 

 

 

 

14,855,400 

 

14,855,400 

 - 

 

บริษัทฯ ได้ให้คําปรึกษาแก่  Weihai Welly 

Hospital ใ น ส่ ว น ข อ งร ะ บ บ บ ริ ห าร งาน

โรงพยาบาล ซ่ึงราคาและลักษณะเง่ือนไข

ระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง

ร่วมกนัภายใตก้ารพิจารณาอย่างรอบคอบของ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขอนัพึง

ปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

 

9. บมจ. โรงพยาบาลชุมเวช 

ความสัมพันธ์ 

มีนายสุธน ศรียะพนัธ์ 

เป็นกรรมการร่วมกนักบั

บริษทัยอ่ย 

บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

1.รายไดเ้งินปันผล 

 เงินปันผลคา้งรับ 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

891,792 

990,880 

 

891,792 

1,901,689 

 

546,486 

 - 

 

 

414,004 

 - 

 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น

สามัญของ บมจ. โรงพยาบาลชุมเวช ตามท่ี

ประกาศจ่าย 

 

10.  บจก. โรงพยาบาลสิโรรส 

ความสัมพันธ์ 

มีบุคคลท่ีเป็นญาติสนิท

ของนายแพทยบ์ุญ    วนา

สิน เป็นผูถ้ือหุ้น 

บมจ. โรงพ ยาบ าล

ราษฎร์ยินดี  

1.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

 ค่าเช่ารถตรวจสุขภาพ 

 

 

 - 

 

 

 - 

 

300,000 

 

 

9,250 

 

300,000 

 

  

 - 

 

 

1,000,000 

 

 

17,600 

 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับเงินปัน

ผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก. 

โรงพยาบาลสิโรรส ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

บ ม จ. โรงพ ยาบ าล ราษ ฎ ร์ยิน ดี  มี ค วาม

จาํเป็นต้องใช้บริการดังกล่าวประกอบการ

รักษาผู้ป่วย การกําหนดราคาซ้ือขาย และ

ลักษณ ะเง่ือนไขระห ว่างกัน เป็นไปตาม

เง่ือนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซ้ือขาย

กบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ  รายการระหว่างกนั                หนา้ท่ี 105 

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าทํา

รายการ ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

มูลค่า (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ไตรมาส 4 ปี 

2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

11. บจก. ธนบุรี เคหะภณัฑ ์

 ความสัมพันธ์ 

มี ดร. สุวดี พนัธุ์พานิชเป็น

กรรมการร่วมกันกับ

บริษัทย่อย 

บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง 1. ค่าเช่าสาํนกังาน 

 เงินประกนัค่าเช่า 

 เจา้หน้ีอ่ืน 

 ค่าเช่า 

 ค่าบริการ 

 

503,079 

554,891 

1,416,731 

98,983 

 

 

 

503,079 

554,891 

2,752,178 

192,336 

 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ช่า

สาํนกังาน ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ีระบุ

ตามสัญญา และลกัษณะเง่ือนไขระหว่างกัน

เป็นไปตามเง่ือนไขตลาด เช่นเดียวกบัการเช่า

กบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

12. บจก. โรงพยาบาลธนบุรี  

     โฮลด้ิง 

ความสัมพันธ์ 

มีผูถ้ือหุ้นเป็นกรรมการ

ของบริษทัย่อย 

 

 

บ มจ. ธน บุ รี  เฮล ท์

แคร์ กรุ๊ป 

1. รายไดค้่าท่ีพกั 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 รายไดค้่าท่ีพกั 

 รายไดอ่ื้น 

 

1,785,900 

135,300 

155,300 

 

1,785,900 

1,585,300 

200,600 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

 - 

 - 

 - 

 

บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการท่ีพกัแก่กลุ่มแพทยท่ี์มา

ศึกษาดูงาน แก่ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี โฮลด้ิง 

ซ่ึงราคาเป็นไปตามอตัราท่ีให้แก่ลูกคา้ทัว่ไป 

13. บจก. ราชพฒันา เรียล

เอสเตท 

ความสัมพันธ์ 

มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

 

บ จก . โรงพ ยาบ าล

อุตรดิตถธ์นบุรี 

1. รายไดอ่ื้น 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 เงินมดัจาํรับ 

 รายไดค้่าเช่า 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ดอกเบ้ียรับ 

 

 

927,784 

1,000,000 

695,838 

1,710,221 

900,161 

 

927,784 

1,000,000 

2,087,514 

1,710,221 

1,710,221 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อย ได้ทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน

กบับจก. ราชพฒันา เรียลเอสเตท ซ่ึงราคาและ

ลกัษณะเง่ือนไขระหว่างกนัเป็นไปตามสัญญา 

โดยบริษัทย่อยได้มีการคิดค่าเช่าท่ีดิน และ

ดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีการจ่ายชาํระค่าท่ีดินล่าชา้ 

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขอนัพึงปฏิบติัในธุรกิจ

ปกติโดยทัว่ไป   

 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    
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1.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีไม่มีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง/ความสัมพันธ์ 
บริษัทผู้เข้าทํารายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

1.  บจก. ราชธานีพฒันาการ 

(2014) 

ความสัมพันธ์ 

มีนางจารุวรรณ วนาสิน

เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  

 

บ จก . ธน บุ รีพัฒ น า

ท่ีดิน 

 

 

 

 

 

บ จ ก . โ ร ง พ ย าบ าล

ธนบุรี บาํรุงเมือง 

รายได้ค่าเช่าที่ดิน 

 รายไดค้่าเช่าท่ีดิน 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

ค่าบริการอ่ืน 

 ค่าบริการอ่ืน 

 เจา้หน้ีอ่ืน 

 

 

 

6,000,000 

34,000,000 

 

 

 

 

 

 - 

218,820 

 

24,000,000 

34,000,000 

 

 

 

 

 

 - 

218,820 

 

 

27,000,000 

10,000,000 

 

 

 

 

 

149,800 

149,800 

 

 

36,000,000 

 - 

 

 

 

 

 

 - 

 - 

บจก. ธนบุ รีพัฒนาท่ี ดิน  ย ังไม่ได้นําท่ี ดิน

ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จึงได้ปล่อยเช่าท่ีดิน

ดังกล่าวแก่ บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014)  

ในอัตราค่าเช่าท่ีเทียบเท่ากับมูลค่าตลาด ซ่ึง

รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

 

 บจก. ราชธานีพฒันาการ (2014) ไดใ้ห้บริการ

ล่ าม ค น จีน ม าช่ วยงาน บ ริก ารข อ ง บ จก . 

โรงพ ย าบ าล  ธ น บุ รี  บํ า รุ ง เมื อ ง  ใน ด้ าน

การตลาด โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวอยู่ใน

ราคาตลาดทัว่ไป 

 

2.  คุณหญิงส่องแสง เมฆ

สวรรค์ 

ความสัมพันธ์ 

เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของ

บริษทัฯ 

 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 

กรุ๊ป 

 ค่าเช่าท่ีดิน 637,500 2,523,000 

 

2,514,000 

 

2,514,000 

 

บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินจากคุณหญิงส่องแสง เมฆ

สวรรค์  เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งในประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลธนบุรี  ซ่ึงอตัราค่าเช่าดังกล่าวตํ่า

ก ว่ามูล ค่ าตลาดแล ะรายก ารดังก ล่ าวเป็ น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั )มหาชน(    
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1.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลหรือนิตบิุคคลท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 กรณีจาํเป็น เช่น บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยประสบสภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการท่ีเกิดขึ้นคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้าํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง/ความสัมพันธ์ 
บริษัทผู้เข้าทํารายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

1. Weihai Welly Hospital 

Company Limited 

ความสัมพันธ์ 

เป็นกิจการร่วมคา้  

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 

กรุ๊ป 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น 

 เงินให้กูยื้มระยะสั้น 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ดอกเบ้ียรับ 

 

 

36,599,880 

2,436,460 

486,554 

 

36,599,880 

2,436,460 

2,015,036 

 

 

 

40,106,960 

547,266 

549,412 

 

 

 - 

 - 

 - 

 

บ ริ ษัท ฯ  ใ ห้ กิ จ ก าร ร่ ว ม ค้า  Weihai Welly 

Hospital Company Limited กู้ยืมเงินระยะสั้ น

เพ่ื อใช้ เป็ น เงิน ทุ น ห มุน เวียน ของ Weihai 

Welly Hospital โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูง

กว่าต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยวงเงินกู้

ดงักล่าวเป็นการให้กูยื้มเงินตามสัดส่วนการถือ

หุ้น โดยการกูยื้มเงินดงักล่าวไดผ้่านการอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

2. บจก. โรงพยาบาลสิโรรส  

ความสัมพันธ์ 

มีบุคคลท่ีเป็นญาติสนิท

ของนายแพทยบ์ุญ วนา

สินเป็นผูถ้ือหุ้น 

 

บจก. โรงพยาบาล

ราษฎร์ยินดี 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น 

 ดอกเบ้ียรับ 

 

 

 - 

 

 

 - 

 

 

 - 

 

101,178 

 

บริษัทย่อยให้กู้ยืมเงินระยะสั้ น เพ่ือใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนของ บจก. โรงพยาบาล  สิ

โรรส โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกว่าตน้ทุน

เงินกูยื้มของบริษทั ซ่ึง บจก. โรงพยาบาลสิโร

รส ไดจ่้ายคืนเงินกูยื้มทั้งจาํนวนแลว้ในปี พ.ศ.

2560 

2.  นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 

รายการธุรกรรมท่ีเป็นการคา้ปกติ หรือรายการธุรกรรมท่ี

สนบัสนุนการคา้ทัว่ไป 

รายการธุรกรรมการค้าปกติ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษทัย่อยมีธุรกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข ้บริษทัฯ มีนโยบายให้บริษทัฯ และบริษัทย่อยคิดค่าตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการทาํ

ธุรกรรมการคา้ การดาํเนินงานดงักล่าวระหว่างบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีมีความเก่ียงโยงกนัในราคาตลาด โดยมีอตัราค่าบริการ และมีเง่ือนไขการชาํระเงิน ตลอดจน

เง่ือนไขการคา้อ่ืน ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่แตกต่างกบัท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย พึงกระทาํกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษทัคู่สัญญาอ่ืน ๆ 

ทัว่ไปภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั 
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ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 

 รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการซ้ือสินคา้และบริการ วตัถุดิบและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปเพ่ือสนบัสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างกนั 

หรือระหว่างบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกบับริษทัฯ โดยเป็นรายการท่ีเกิดขึ้น เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย รายการดงักล่าว

จะตอ้งมีราคาค่าสินคา้หรืออตัราค่าบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถอา้งอิงท่ีมาของราคาค่าสินคา้หรือค่าบริการดงักล่าวได ้และมีเง่ือนไขการชาํระเงินตลอดจนเง่ือนไขขอ้ตกลงทาง

การคา้ต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากการท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยเขา้ทาํธุรกรรมกบัคู่คา้รายอ่ืน ๆ ทัว่ไปภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั 

 และสืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามหนงัสือเวียนของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัฯมีความคล่องตวั บริษทัฯอาจนาํรายการเก่ียงโยงกนัท่ี

เป็นรายการธุรกรรมทางการคา้ปกติหรือรายการสนับสนุนการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไประหว่างบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือขอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพ่ือเป็นการรวมการบริหารจดัการทางการเงินไวท่ี้ส่วนกลาง เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเขา้ทาํธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กล่าวคือ  เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯ  

จะเป็นผูกู้เ้งินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบนัการเงิน และนาํเงินกูด้งักล่าวไปให้กูยื้มแก่บริษทัย่อย และคิดอตัราดอกเบ้ียระหว่างกนัดว้ยอตัราตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจริงบวก

อตัรากาํไรส่วนเพ่ิม ซ่ึงโดยรวมแลว้เป็นอตัราท่ีตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัยอ่ยกูเ้องโดยตรง 

ประโยชน์ที่ได้รับ  บริษทัยอ่ยสามารถกูเ้งินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่าการกูยื้มเงินโดยตรงจากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากบริษทัฯ มีความสามารถในการหาแหล่งเงินกูใ้นอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีตํ่ากว่า 

รายการธุรกรรมประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา

ข้างต้นท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามความหมายของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต การทาํรายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถ้ือหุ้นทุกรายอยา่ง

เท่าเทียมกนัภายใตก้ฏระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไว ้ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี ในการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกนัทุกประเภทของบริษทัฯ จะเป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือกฏระเบียบหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือ

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนและเกิดความโปร่งใส หากมีความจาํเป็นท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยจะตอ้งเขา้ทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอยา่งยติุธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ มีนโยบาย

ท่ีจะจัดให้บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชาํนาญตามวิชาชีพเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และนําความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี 
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ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 662.5 3.3 741.5 4.1 581.9 4.2 

เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน - - - - - - 

เงินลงทุนระยะสั้น 76.3 0.4 144.0 0.8 142.9 1.0 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 1,325.5 6.5 872.3 4.9 718.2 5.1 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน - - - - - - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36.6 0.2 40.1 0.2 - - 

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 1,378.5 6.8    1,126.9      6.3  194.7 1.4 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการ       

 ทางการแพทยค์รบวงจร 1,413.3 7.0 1,307.1 7.3 972.0 7.0 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ)          26.0         0.1          15.6          0.1  0.7 - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีตดัจาํหน่ายภายในหน่ึงปี 3.4 - 3.5 - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 84.2 0.4 - - - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน          18.7         0.1          16.8          0.1  4.5 - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,025.0 24.8 4,267.8 23.8 2,614.9 18.7 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ้าประกนั 8.7 - 8.7 - 9.9 0.1 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 483.9 2.4 580.6 3.2 713.5 5.1 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 565.7 2.8 483.4 2.7 454.7 3.2 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) 1,266.0 6.2 1,068.5 6.0 740.4 5.3 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (สุทธิ) 170.9 0.8 172.4 1.0 252.5 1.8 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (สุทธิ) 1,812.3 8.9 1,813.6 10.1 1,813.8 12.9 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 8,255.8 40.7 6,848.8 38.2 4,832.8 34.5 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 34.9 0.2 77.6 0.4 30.9 0.2 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 182.0 0.9 142.6 0.8 82.0 0.6 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารเช่า (สุทธิ) 2,232.1 11.0 2,271.9 12.7 2,373.0 16.9 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 3.0 - 2.0 - 1.0 - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 171.6 0.9 120.3 0.7 64.5 0.5 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า 50.3 0.3 53.8 0.3 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22.8 0.1 14.9 0.1 25.8 0.2 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,260.0 75.2 13,659.1 76.2 11,394.8 81.3 

รวมสินทรัพย์ 20,285.0 100.0 17,926.9 100.0 14,009.7 100.0 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั  หนา้ท่ี 110 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น       

 จากสถาบนัการเงิน 2,705.1 13.4 2,740.9 15.3 129.1 0.9 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,597.7 7.9 2,059.5 11.5 925.6 6.6 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ       
 - เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 655.0 3.2 400.0 2.2 100.0 0.7 
 - หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 37.8 0.2 3.2 - 2.7 - 
 - หน้ีสินภายใตส้ัญญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 65.9 0.3 72.4 0.4 50.6 0.4 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) 26.9 0.1 26.0 0.1 19.3 0.1 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 37.6 0.2 22.0 0.1 50.9 0.4 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,127.0 25.3 5,325.0 29.6 1,279.2 9.1 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  5,480.8 27.0 3,043.7 17.0 3,442.2 24.6 

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 155.3 0.9 - - 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 97.4 0.5 8.2 - 9.4 - 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาสิทธิการเช่าท่ีดิน 61.2 0.3 1.0 - 2.0 - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 283.1 1.4 322.3 1.8 375.8 2.7 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 447.6 2.2 333.9 1.9 228.9 1.6 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.4 - 11.6 0.1 7.4 - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,376.5 31.4 3,876.0 21.7 4,065.7 28.9 

รวมหนี้สิน 11,503.5 56.7 9,201.0 51.3 5,344.9 38.0 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

  หุ้นสามญั 849,080,000 หุ้น        

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 849.1 4.2 849.1 4.7 849.1 6.1 

   ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระเต็มมลูค่าแลว้       
  หุ้นสามญั 849,080,000 หุ้น        

        มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 849.1 4.2 849.1 4.7 849.1 6.1 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั (สุทธิ) 6,861.2 33.8 6,861.2 38.3 6,861.2 49.0 

กาํไรสะสม       

   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112.5 0.6 112.5 0.6 112.5 0.8 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,158.5 5.7 1,067.0 6.0 1,138.7 8.1 

ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการลงทุนเพ่ิม       
 ในบริษทัยอ่ย (1,099.8) (5.4) (1,099.8) (6.1) (1,099.3) (7.8) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 414.1 2.0 426.9 2.4 540.9 3.9 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 8,295.6 40.9 8,216.9 45.9 8,403.1 60.1 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 485.9 2.4 509.0 2.8 261.7 1.9 

รวมส่วนของเจ้าของ 8,781.5 43.3 8,725.9 48.7 8,664.8 62.0 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 20,285.0 100.0 17,926.9 100.0 14,009.7 100.0 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 6,750.1 78.0 5,795.0 79.4 5,358.1 79.6 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 317.8 3.7 396.4 5.4 400.2 6.0 

รายไดจ้ากการให้บริการ 735.9 8.5 820.0 11.3 853.4 12.7 

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 428.3 5.0 82.8 1.1 - - 

รายไดอ่ื้น 416.5 4.8 201.6 2.8 117.4 1.7 

รวมรายได้ 8,648.6 100.0 7,295.8 100.0 6,729.1 100.0 

ค่าใชจ่้าย       

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล (5,234.7) (60.5) (4,156.4) (57.0) (3,864.9) (57.4) 

ตน้ทุนการขายสินคา้ (202.6) (2.3) (272.5) (3.7) (271.5) (4.0) 

ตน้ทุนการให้บริการ (647.1) (7.5) (698.9) (9.6) (644.8) (9.6) 

ตน้ทุนจากการขายห้องชุด (281.3) (3.3) (57.8) (0.8) - - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (223.5) (2.6) (264.3) (3.6) (202.1) (3.0) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,173.6) (13.6) (1,114.3) (15.3) (803.3) (11.9) 

กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน- ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี่ยน (7.8) (0.1) (1.0) - (7.0) (0.1) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (2.4) - (10.8) (0.2) (3.2) - 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (2.4) - - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย (7,775.4) (89.9) (6,576.0) (90.2) (5,796.8) (86.0) 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วม     

 และกิจการร่วมค้า  ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 873.2 10.1 719.8 9.8 932.3 14.0 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 50.6 0.6 40.9 0.6 36.1 0.5 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (117.8) (1.4) (133.2) (1.8) (124.9) (1.9) 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 806.0 9.3 627.5 8.6 843.5 12.6 

ตน้ทุนทางการเงิน (216.1) (2.5) (144.1) (2.0) (160.5) (2.4) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 589.9 6.8 483.4 6.6 683.0 10.2 

ภาษีเงินได ้ (130.1) (1.5) (116.7) (1.6) (118.0) (1.8) 

กําไรสําหรับปี 459.8 5.3 366.7 5.0 565.0 8.4 
         
การแบ่งปันกําไร       

 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 462.4 5.3 347.6 4.8 553.9 8.2 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2.6) - 19.1 0.2 11.1 0.2 

      459.8 5.3 366.7 5.0 565.0 8.4 
         
กําไรต่อหุ้น       

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของ       

  ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.55  0.41  0.72  

  จาํนวนหุ้นสามญัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 849.1  849.1   771.5   
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กําไรสําหรับปี 459.8 5.3 366.7 5.0 565.0 8.4 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร       

 หรือขาดทุนในภายหลงั       

 - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั       

  ผลประโยชน์พนกังาน 6.6 0.1 (80.8) (1.1) (8.7) (0.1) 

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร       

 หรือขาดทุนในภายหลงั       

 - กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายติุธรรม       

  ของเงินลงทุนเผ่ือขาย (93.4) (1.1) (138.8) (1.9) 130.3 1.9 
 - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ       

  กิจการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 63.9 0.7 (18.6) (0.3) 4.7 0.1 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ       

  กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 17.3 0.2 43.9 0.6 (24.3) (0.4) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (5.6) (0.1) (194.3) (2.7) 102.0 1.5 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 454.2 5.2 172.4 2.4 667.0 9.9 

       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม       

 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 460.8 5.3 153.9 2.1 657.2 9.8 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (6.6) (0.1) 18.5 0.3 9.8 0.1 

      454.2 5.2 172.4 2.4 667.0 9.9 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 589.9 483.4 683.0 

รายการปรับปรุง    

 ค่าเผ่ือ(กลบัรายการ)    

  - หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 21.4 11.7 1.3 
  - สินคา้เส่ือมสภาพ (0.4) (0.7) 2.2 
  - การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4.8) 9.6 0.7 
  - การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 2.4 - (18.5) 
  - การดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - 

 กาํไรจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - (0.1) - 
 ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ 7.2 - - 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 3.6 - - 

 ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อย 0.1 - - 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ - - 1.4 
 (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่าย    

  - เงินลงทุนระยะสั้น (2.8) (6.0) - 
  - เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (277.9) - - 

  - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (52.5) - 
 ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 18.1 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - (0.1) 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (50.6) (40.9) (36.1) 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 117.9 133.2 124.9 
 ค่าเส่ือมราคา 463.9 323.1 271.3 
 ค่าตดัจาํหน่าย 148.9 143.1 32.7 

 ค่าเช่าตดัจาํหน่าย 3.4 2.6 - 

 ตดัจาํหน่ายภาษีคา้งจ่าย - (28.9) - 
 กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    

  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.5) (0.5) (0.9) 
 ขาดทุนสุทธิจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    

  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8.1 0.9 2.5 

 ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํท่ีไม่ไดรั้บคืน - 0.4 - 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 148.5 42.7 24.4 
 เงินปันผลรับ (32.3) (29.9) (26.0) 
 รายไดด้อกเบ้ียรับ (6.0) (2.2) (1.1) 

  ตน้ทุนทางการเงิน  216.1 144.1 160.5 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์   
 

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,356.1 1,133.1 1,240.3 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน    

 (ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือและการจาํหน่ายบริษทัย่อย)    

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (477.4) (165.2) (215.0) 
  สินคา้คงเหลือ (244.4) (931.5) 12.6 
  ตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร (99.5) (307.5) (52.7) 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1.8) 0.9 3.8 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4.9) (3.8) 4.7 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (259.0) 407.0 36.9 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (9.4) (8.2) 7.3 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11.5 3.1 3.7 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1.3) 0.3 2.2 

    ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (28.3) (18.6) (21.1) 

 เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 241.6 109.6 1,022.7 
  ดอกเบ้ียรับ 2.3 1.6 1.1 
  เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (202.4) (130.1) (156.4) 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (212.8) (158.0) (154.0) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (171.3) (176.9) 713.4 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ 163.7 100.0 - 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินสดจ่าย (95.0) (100.0) - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั(เพ่ิมขึ้น)ลดลง - 1.2 0.1 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ 283.0 - 0.2 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดจ่าย - - (0.3) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดจ่าย (51.8) (5.8) - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินสดจ่าย - (34.7) - 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - เงินสดจ่าย (251.5) (479.9) (224.8) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดรับ - 82.2 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เงินสดจ่าย (0.8) (5.6) (27.3) 

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 0.6 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ     

 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,153.0) (1,229.8) (684.8) 
 - อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - (144.8) 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (75.7) (57.1) (20.9) 
 - สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารบนสิทธิการเช่าท่ีดิน (32.6) (32.0) (3.6) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยข์องบริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั - (5.3) (461.9) 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)    
 และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 1.4 1.1 1.1 

เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า - (69.0) - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 - เงินสดรับ - - 10.0 
 - เงินสดจ่าย - (40.1) (10.0) 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม    

  บริษทัอ่ืน และหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 51.5 47.9 50.4 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,160.8) (1,826.9) (1,516.0) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น    

 จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (35.7) 2,611.8 (1,009.8) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดรับ 3,120.0 - 48.7 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย (425.0) (100.0) (1,025.2) 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (4.7) - (8.0) 

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4.9) (3.3) (1.3) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมในทุนหุ้นสามญั - - 3,230.0 

เงินสดจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น    
 เสนอขายประชาชนเป็นคร้ังแรก - - (129.2) 

เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามญั (379.9) (335.6) (304.9) 

เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 41.8 

เงินสดจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจ่าย    

  ให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (16.8) (9.5) (18.0) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,253.0 2,163.4 824.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (79.0) 159.6 21.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 741.5 581.9 560.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 662.5 741.5 581.9 

 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด    

เจา้หน้ีจากการซ้ือระหว่างปี    

 - ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  470.0 898.6 90.1 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2.0 15.9 - 
 - สิทธิการเช่าท่ีดิน 61.2 - 3.0 
 - สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 127.4 2.0 11.7 

เงินประกนัค่าก่อสร้าง 141.4 69.7 13.4 

เงินปันผลคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 14.8 12.7 8.9 

เงินกูยื้มเพ่ือจ่ายซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ย - - 1,600.0 

ค่าท่ีปรึกษาทนายความคา้งจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน    

 ของเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - 5.3 

โอนท่ีดินไปเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการ    

 ทางการแพทยค์รบวงจร 6.7 27.6 918.7 

โอนท่ีดินไปเป็นสินคา้คงเหลือ 6.8 - - 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเสนอขายประชาชน    

 เป็นคร้ังแรกคา้งจ่าย - - 4.1 

 โอนหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) - 0.1 - 
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คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจําปี 2562 

ภาพรวมผลการดําเนินงานปี 2562 

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2562 ของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (“THG”) มีรายไดร้วมเติบโตจากธุรกิจหลกัคือ

ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศท่ีมีคนไขเ้ขา้มาใชบ้ริการมากขึ้น เน่ืองจากมีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อน มีศูนยต์รวจ

รักษาและแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ิมขึ้นท่ีรพ.ธนบุรี และรพ.ธนบุรี 2 อีกทั้งยงัมีรายไดเ้พ่ิมจากโรงพยาบาลแห่งใหม่ท่ีเปิดให้บริการใน

ปี 2562 คือ รพ.ธนบุรี บาํรุงเมือง ซ่ึงมีผลการดาํเนินงานท่ีดี มีรายไดร้วมทั้งปี 2562 เท่ากบั 905 ลา้นบาท มีคนไขม้าใชบ้ริการเป็น

จาํนวนมาก โดยคนไขใ้นเต็มทั้ง 47 เตียง ให้บริการ ศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF) ศูนยท์นัตกรรมดิจิตอล 

เป็นตน้ ทั้งน้ีมีแผนท่ีจะขยายจาํนวนเตียงและศูนยต์รวจรักษา เพ่ือจะให้บริการไดม้ากขึ้นรองรับแนวโนม้ Medical Tourism  

ส่วนธุรกิจรับจ้างบริหารโรงพยาบาล โดยรวมมีรายได้ลดลง โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้ท่ีปรึกษาสําหรับลูกค้า

ต่างประเทศลดลง ทั้งน้ี รายไดใ้นส่วนท่ีมาจากการรับจากบริหารโรงพยาบาลในประเทศ ค่อนขา้งคงท่ี อย่างไรก็ดี THG ยงัคง

เดินหนา้เจรจากบัพนัธมิตร และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการรับเป็นท่ีปรึกษาให้กบัโรงพยาบาลในต่างประเทศ เพ่ือหารายไดเ้พ่ิม 

และหาโอกาสท่ีเหมาะสมในการขยายธุรกิจเพ่ิมเติม ส่วนธุรกิจบริหารศูนยห์ัวใจ มีโอกาสการเติบโตในธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากศูนยห์วัใจท่ี รพ.พทัลุงและท่ี รพ.ธนบุรี 2 ไดรั้บอนุมติัในปี 2562 ให้รับคนไขส่้งต่อ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ชสิ้ทธิบตัรทองได ้ 

สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ ในส่วนโรงพยาบาล Welly ในจีน ปรับตวัดีขึ้นจากปีก่อน มีคนไขใ้ห้ความ

เช่ือถือ เขา้มารับการรักษาเพ่ิมขึ้น จึงมีผลขาดทุนลดลง ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International ในเมียนมา ไดเ้ปิดดาํเนินการเต็ม

รูปแบบ ทั้งแผนกคนไขน้อกและคนไขใ้น เม่ือเดือนมีนาคม 2562 มีจาํนวนคนไขเ้ขา้มารับบริการเพ่ิมมากขึ้น และไดรั้บความ

ไวว้างใจเป็นอย่างดี ทั้งน้ี ในช่วงปีแรก ๆ ของการดาํเนินการ ยงัมีผลขาดทุน จากการลงทุนในเร่ืองบุคลากร ระบบงาน และเพ่ิม

ศกัยภาพการบริการ แต่คาดว่าจะปรับตวัดีขึ้น ดว้ยสภาพตลาดในเมียนมาท่ีมีการเติบโตดี 

ในปี 2562 โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพกัอาศยัสําหรับผูสู้งวยั พร้อมบริการทางการแพทยค์รบวงจร ไดมี้ผูซ้ื้อ

ทยอยโอนห้อง ต่อเน่ืองจากช่วงปลายปี 2561 โดยในปี 2562 มีการโอนห้องทั้งส้ิน 88 ห้อง นอกจากน้ี โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา 

เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2563 และสถาบนัจิณณ์ เวลเนส จะเปิดให้บริการเป็นลาํดบัต่อไป ซ่ึงคาดว่าทั้งสองส่วนน้ี จะ

ส่งผลใหมี้ผูส้นใจเขา้มาใชบ้ริการในโครงการมากย่ิงขึ้น และจะมีส่วนช่วยให้มีผูส้นใจซ้ือท่ีพกัอาศยัเพ่ิมเช่นกนั 

รายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสําคญัจากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ ทาํให้ THG มีผลกาํไรท่ีเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมา ถึงแม้

จะมีตน้ทุนและค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น เช่น ค่าแพทย ์ค่ายา ตน้ทุนโครงการท่ีพกัอาศยั ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย แต่เป็นการเพิ่มขึ้นตาม

การเติบโตและการขยายธุรกิจ ทั้ งน้ี  ในปี 2563 น้ี  คาดว่า THG จะยงัคงรักษาการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจ

รักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั ทั้งการเพ่ิมผูม้าใชบ้ริการ เพ่ิมความสามารถในการรักษา ในโรงพยาบาลท่ีเปิดดาํเนินการอยู่แลว้ 

และมุ่งพฒันาโรงพยาบาลแห่งใหม่ ทั้ง รพ.ธนบุรี บาํรุงเมือง และ รพ.ธนบุรี ทุ่งสง และคาดว่าโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ี

เสร็จสมบูรณ์ พร้อมสําหรับการเขา้พกัอาศยั ผนวกกบับริการจากโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา และสถาบนัจิณณ์เวลเนส จะเป็นส่วน

เพ่ิมรายไดข้อง THG  
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เหตุการณ์สําคัญ ในปี 2562 

1. การเปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 บริษทัย่อยไดเ้ปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง อยา่งเป็นทางการ โดยในเบ้ืองตน้

ไดเ้ปิดให้บริการ ศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั และไดท้ยอยเปิดศูนยรั์กษาเฉพาะ

ทางอ่ืน ๆ อาทิ ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF)  ศูนยก์ระดูกและขอ้ ศูนยผ์ิวหนงัและความงาม และ จิณณ์เวลเนส เป็นตน้ 

2. การเปิดให้บริการโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมา ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม

คา้ท่ี THG ไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ินในประเทศเมียนมา ดาํเนินการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยเปิด

บริการเตม็รูปแบบทั้งตรวจรักษาคนไขน้อก และคนไขใ้น และอยูร่ะหว่างดาํเนินการขยายพ้ืนท่ีให้บริการในเฟส 2 
 

3. การเปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง อย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษทัย่อยไดเ้ปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง อย่างเป็นทางการ  โดยในเบ้ืองตน้

ไดเ้ปิดให้บริการรักษาทัว่ไป OPD และ IPD รวมทั้งมีการเปิดให้บริการคลินิกกระดูกและขอ้ คลินิกสูตินรีเวช คลินิกเด็ก 

ฯลฯ  
 

4. THG ได้บันทึกรายการตั้งสํารองผลประโยชน์พนักงาน ทาํให้มีค่าใช้จ่ายสุทธิจากภาษีเงินได้ จาํนวน 76 ล้านบาท 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งซ่ึง

ทาํงานติดต่อกนัครบย่ีสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั    
 

5. THG ไดมี้การจาํหน่ายเงินลงทุนใน บมจ. โรงพยาบาลราชธานีโดยมีการบนัทึกกาํไรพิเศษจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้นจาํนวน 278 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิจากภาษีเงินได ้จาํนวน 222 ลา้นบาท 

2560 2561 2562 ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2562

รายได้รวม (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ รายไดจ้ากธุรกิจบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย์ รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ

6,612 7,094
8,232

1,883 2,116
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สรุปผลการดําเนินงานปี 2562 เทียบกับปี 2561 

รายได้ 

รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและ

เคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอ่ืน ๆ โดยมีรายไดร้วม 8,232 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 16.0 จากธุรกิจ

รักษาพยาบาลในประเทศ และรายไดจ้ากการขายห้องพกัอาศยัในโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิงเคาน์ต้ี 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์  มีรายได ้7,461 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 13.4  

• ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

โรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง มีรายได ้6,754 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.3 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจาก  

1) การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ส่งผลให้รายไดเ้ติบโตร้อยละ 13.5   

2) มีการเปิดศูนยต์รวจรักษาเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการในศูนยเ์พ่ิมขึ้น  

3) มีการรักษาโรคซบัซอ้นเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ค่าบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยต่อรายเพ่ิมขึ้น  

• ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได ้440 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่าท่ี

ปรึกษากบักลุ่มลูกคา้ต่างประเทศลดลงจาํนวน 33 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้ให้บริการกบัลูกคา้บางรายเสร็จส้ินแล้วใน    

ไตรมาส 1/2561  

• ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได ้267 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณผูป่้วยท่ีเขา้รับการ

รักษาลดลง 

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) 

ประกอบไปดว้ยธุรกิจโครงการท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งวยั ธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจ

ให้บริการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูนอกสถานท่ี มีรายได ้756 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.7 จากการรับรู้รายไดก้ารขายห้องพกัอาศยัใน

โครงการ Jin Wellbeing County ในปี 2562 มีลูกคา้โอนห้องจาํนวน 88 ห้อง หากนบัจากไตรมาส 4/2561 มีลูกคา้โอนห้องไปแลว้

ทั้งส้ิน 107 ห้อง   

ต้นทุน  

 ตน้ทุนรวม 6,366 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.8 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกั

ของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสามารถจาํแนกตน้ทุนของทั้ง 3 

ธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 5,861 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) ตน้ทุนค่าแพทย ์พยาบาล พนกังาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์เพ่ิมขึ้น 656 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.6  

2) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เพ่ิมขึ้น 228 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นจาก 

- อาคารโรงพยาบาลท่ีสร้างเสร็จแลว้ของโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง และจาก

การซ้ือเคร่ืองมือแพทยข์องกลุ่มกิจการ จาํนวน 118 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4  
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- การจดัประเภทสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จากค่าใชจ้่ายในการบริหารมา

เป็นตน้ทุน จาํนวน 110 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.3 

ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทุน 492 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.4 

ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย  

1)  ตน้ทุนห้องพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงเพ่ิมขึ้นสัมพนัธ์กบัการเติบโตของรายได ้ 

2) ตน้ทุนสินคา้จากการขายเคร่ืองมือทนัตกรรม ซ่ึงลดลงมากกว่ายอดรายไดท่ี้ลดลง เน่ืองจากในไตรมาสน้ีมีการขาย

สินคา้ท่ีมีกาํไรขั้นตน้สูงกว่าในปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,397 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 โดยการเปล่ียนแปลงของ

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบับุคลากร เพ่ิมขึ้น 104 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 เน่ืองจาก

มีการเปิดโรงพยาบาลใหม่และพฒันาโครงการให้เป็นไปตามแผนงานของบริษทั   

แต่อยา่งไรก็ตามมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) ค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด จาํนวน 52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8  

2) การจดัประเภทค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จากค่าใช้จ่ายในการ

บริหารไปเป็นตน้ทุน คิดเป็นร้อยละ 8.2  

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน 216 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.0 ซ่ึงเม่ือเทียบจากเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

จาํนวน 8,976 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อน ท่ีมีจาํนวน 6,196 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม THG บริหารการกูยื้มเงิน และในระหว่างปีมีการ

จดัสรรสัดส่วนโครงสร้างระหว่างเงินกูร้ะยะส้ันและเงินกูร้ะยะยาวให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีอตัราดอกเบ้ียกูยื้มเฉล่ียลดลง 

จากร้อยละ 2.9 เหลือร้อยละ 2.8 

กําไร 

กาํไรขั้นตน้ 1,870 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.3 และอตัรากาํไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 22.7 จากร้อยละ 26.9 ในปี

ท่ีผา่นมามีสาเหตหุลกัมาจากรายไดค้่าท่ีปรึกษาจากลูกคา้ต่างประเทศลดลง  

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 462 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.8 โดยมีอตัรากาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ

บริษทัใหญ่เพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 5.6 จากร้อยละ 4.9 มีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน 
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สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2562 เทียบกับไตรมาส 4/2561 

THG มีรายไดร้วม 2,116 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 12.4 โดยสามารถแบ่งธุรกิจไดด้งัน้ี  

1) ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีรายได ้1,992 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 19.6 ประกอบดว้ย 

- ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศซ่ึงมีรายได้ 1,818 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.4 จากการเปิดโรงพยาบาลธนบุรี 

บาํรุงเมือง  

- ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได ้111 ลา้นบาท ไม่เปล่ียนแปลงจากงวดก่อน 

- ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได้ 63 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 31.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัส้ินสุด

สัญญากบัโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ส้ินปี 2561  

2) ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ มีรายได ้117 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 44.5 เน่ืองจากในไตรมาส 4/2561 มี

จาํนวนห้องจากการขายห้องพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County จาํนวน 19 ห้อง ในขณะท่ีไตรมาส 4/2562 มี

จาํนวน 5 ห้อง  

ตน้ทุนรวม 1,660 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.7 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกั

ของ THG มาจากตน้ทุนในการให้บริการทางการแพทย ์ซ่ึงเพ่ิมตามการเติบโตของรายได ้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู ้บริหาร 300 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.4 สาเหตุหลกัเกิดจาก

โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง มีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดดาํเนินงาน ซ่ึงค่าใชจ้่ายบริหารลดลงประมาณ 

92.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.1 ซ่ึงค่าใชจ้่ายไดถู้กจดัประเภทไปเป็นตน้ทุน หลงัจากเปิดดาํเนินงาน  

ตน้ทุนทางการเงิน 68 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.4 จากเงินกูท่ี้สูงกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษทัมีการบริหารจดัการ

ตน้ทุนการกูยื้มให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

อตัรากาํไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 21.6 จากร้อยละ 25.8  ในปีท่ีผ่านมามีสาเหตุหลกัมาจากโรงพยาบาลธนบุรี

ทุ่งสง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมเปิดดาํเนินการ และในกลุ่มธุรกิจจา้งเหมาบริหารโรงพยาบาล ซ่ึงมีตน้ทุนสูงขึ้น เม่ือเทียบกบัการเติบโตของ

รายได ้

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 82 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 โดยมีอตัรากาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษทัใหญ่เพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 3.9 จากร้อยละ 1.2 มีสาเหตหุลกัมาจากโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมืองมีผลประกอบดีขึ้นเม่ือ

เทียบกบัปีก่อน 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 

  งบการเงินรวม 

งบกําไรขาดทุน  (ล้านบาท) 
ไตรมาส 

4/2562 

ไตรมาส 

4/2561 
เปลี่ยนแปลง ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ 1,992 1,665 19.6% 7,461 6,579 13.4% 

รายไดจ้ากธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและ

เคร่ืองมือแพทย ์
117 211 -44.5% 756 492 53.7% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ 7 7 0.0% 15 23 -34.8% 

รายได้รวม 2,116 1,883 12.4% 8,232 7,094 16.0% 

ตน้ทุนธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์ (1,580) (1,244) 27.0% (5,861) (4,834) 21.2% 

ตน้ทนุธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (77) (150) -48.7% (492) (336) 46.4% 

ตน้ทุนธุรกิจอ่ืน ๆ (3) (4) -25.0% (13) (15) -13.3% 

ต้นทุนรวม (1,660) (1,398) 18.7% (6,366) (5,185) 22.8% 

กําไรขั้นต้น 456 485 -6.0% 1,866 1,909 -2.3% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (300) (402) -25.4% (1,397) (1,379) 1.3% 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และ

ค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 
347 197 76.1% 1,419 1,094 29.7% 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และ 

ค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการ

พิเศษ) 

347 197 76.1% 1,236 1,012 22.1% 

ตน้ทุนทางการเงิน (68) (39) 74.4% (216) (144) 50.0% 

กาํไรสาํหรับงวด 80 30 166.7% 459 367 25.1% 

กาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 80 30 166.7% 314 302 4.0% 

กําไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 82 22 272.7% 462 348 32.8% 

กําไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพเิศษ) 82 22 272.7% 311 282 10.3% 
 

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคัญ ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 4/2561 ปี 2562 ปี 2561 

อตัรากาํไรขั้นตน้ 21.6% 25.8% 22.7% 26.9% 

อตัรากาํไร EBITDA 16.4% 10.5% 17.2% 15.4% 

อตัรากาํไร EBITDA  (ไม่รวมรายการ

 

16.4% 10.5% 15.0% 14.3% 

อตัรากาํไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 3.9% 1.2% 5.6% 4.9% 

อตัรากาํไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวม

 

3.9% 1.2% 3.8% 4.0% 

หมายเหตุ  รายการพิเศษ (แสดงจาํนวนเงินก่อนภาษีเงินได)้ ไดแ้ก่  

1) กาํไรพิเศษจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์บจก. ราชธานีโรจนะ จาํนวน 52 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2561 

2) รายไดอ่ื้นจากการตดัภาษีคา้งนาน จาํนวน 29 ลา้นบาท ในไตรมาส 1/2561 

3) กาํไรพิเศษจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์บมจ. โรงพยาบาลราชธานี จาํนวน 278 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2562 

4) การตั้งสาํรองค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน จาํนวน 95 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2562 
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ฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 THG มีสินทรัพยร์วม 20,285 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 17,927 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เพ่ิมขึ้น 449 ล้านบาท เน่ืองจากมียอดผูใ้ช้บริการเพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้ลูกหน้ีการค้า

เพ่ิมขึ้นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น  ส่วนลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากการให้เช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ย 

- สินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้น 252 ลา้นบาท จากห้องพกัโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงก่อสร้างเสร็จแลว้ 

- ตน้ทุนการพฒันาโครงการให้บริการทางการแพทยค์รบวงจร เพ่ิมขึ้น จาํนวน 106 ลา้นบาท จากการก่อสร้างของ

โครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 

- เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (สุทธิ) เพ่ิมขึ้น จาํนวน 198  ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีการลงทุนเพิ่มในโรงพยาบาล 

Ar Yu International ประเทศเมียนมา ตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 และการรับรู้ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานระหว่างปี  

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์เพ่ิมขึ้น จาํนวน 1,364 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุนก่อสร้าง

อาคารโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง  โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา สถาบนัจิณณ์เวลเนส และการลงทุนซ้ือ

เคร่ืองมือแพทย ์และอุปกรณ์สาํนกังานต่าง ๆ 

 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 THG มีหน้ีสินรวม 11,503 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 9,201 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โดยหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษทัมีเงินกูยื้มจาก

สถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้นสุทธิ 2,692 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชใ้นการลงทุนและพฒันาโครงการต่าง ๆ  

 

 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 THG มีส่วนของเจา้ของรวม 8,782 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 8,726 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

เพ่ิมขึ้นจากกาํไรสุทธิประจาํปี โดยในระหว่างปีบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 2 รอบ จาํนวนเงินทั้งส้ิน 382 ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) ส้ินปี 2562 ส้ินปี 2561 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 5,025 4,268 17.7% 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,260 13,659 11.7% 

สินทรัพย์รวม 20,285 17,927 13.2% 

หน้ีสินหมุนเวียน 5,127 5,325 -3.7% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,376 3,876 64.5% 

หนีสิ้นรวม 11,503 9,201 25.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,782 8,726 0.6% 
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  งบการเงินรวม 

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคัญ ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 0.8 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.2% 3.9% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.5 0.5 

อต้ราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 5.6% 4.2% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.3 1.1 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 6.3 5.7 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) (เท่า) 2.2 2.0 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.7 4.4 

 

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในปี 2562 เทียบกับปี 2561 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 171 ลา้นบาท ใช้ลดลงร้อยละ 3.4 เน่ืองจาก THG ไดมี้การลงทุนลดลง ใน

โครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงสร้างเสร็จแลว้ 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,161 ลา้นบาท ใชเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 18.3 เน่ืองจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ่ายเงิน

เพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมขึ้น 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากบั 2,253 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 เน่ืองจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการ

กูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือนาํไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ 

  งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (171) (177) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,161) (1,827) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,253 2,164 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (79) 160 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 663 742 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

THG ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั THG ขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ี  

THG ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสดของ THG และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) THG ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่า THG ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งของ 

THG และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) THG ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดังกล่าว และ THG ได้แจ้ง

ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

THG แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ี

มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของ THG และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี THG ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ THG ได้

มอบหมายให้ นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 

นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ กาํกบัไว ้THG จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี THG ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายบุญ วนาสิน กรรมการบริษทั นายบุญ วนาสิน 

นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการบริษทั และรักษาการ CEO นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 

    
 

ผู้รับมอบอํานาจ     

นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการบริษทั  และรักษาการ CEO นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 
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เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 1/15 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                          ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

1. นพ. บุญ วนาสิน 

81 

- วุฒิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ

วิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ และทางเดินอาหาร, John 

Hopkins University 

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

ประธานกรรมการ  - แพทยศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหิดล 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)  

      2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี (N) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

พฤษภาคม 2520  

 

 ประวัติการฝึกอบรม 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทนัตสยาม (N) 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี 

135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2554 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

   2535 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดล 

Listed company (L)   1 

Non - listed company (N) 3 
   

2534 - ปัจจุบนั นายกสมาคม สมาคมผูป้กครองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

   2520 - 2558 ผูก้่อตั้ง และกรรมการ บจก. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 53 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการบริหาร  

รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

และ Chief Hospital Business - 

International 

 - ศลัยกรรมทัว่ไป, แพทยสภา เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (L) 

 - แพทยศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  เม.ย. 2561- ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อุบลรักษ ์(N) 

 ประวัติการฝึกอบรม มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั Chief Hospital Business International บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง (N) 

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

11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

  2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ราชธานี เรียลต้ี (N) 



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 2/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง (N) 

15 มิถุนายน 2558   ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สิริเวช จนัทบุรี  (N) 

   ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (N) 

Listed company     2  

Non - listed company 12  

  ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนบุรีพฒันาท่ีดิน  (N) 

  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี (N) 

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

   2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี (N) 

   2558 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  (L) 

   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (N) 

   มิ.ย. 2561 – ม.ค. 2562 รักษาการ Chief Business Service/Support Officer บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   2558 - มี.ค. 2561 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 4 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 
      

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี 63 - บญัชีมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร(L)   

  
- การจดัการมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ สาํนกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
 - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

กรรมการบริหารความเส่ียง  - นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd (N) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

29 เมษายน 2559 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)   

 
1. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย

สถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  2. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
ก.ย.2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการ 

กลุ่มกระทรวงดา้นบริหารฯ 



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 3/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

  3. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรไทย (วปอ.) รุ่นท่ี 2552 มิ.ย.2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (N) 

  4. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3156 พ.ค.2560 - ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น วชิราวุธวิทยาลยั 

Listed company     4 

Non - listed company 2 

 
5. หลกัสูตรการบริหารการจดัการภาครัฐร่วมเอกชน 

(สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ) 2550 บรอ.1 

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. สแกน อินเตอร์ (L) 

 
6. หลกัสูตร Advanced Strategic Management, IMD. 

Switzerland (2012) 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  
7. โครงการหลกัสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายการคา้ ระหว่าง

ประเทศ รุ่นท่ี 1 เนติบณัฑิตยสภา 

มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกนัสังคม 

  

8. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (L) 

   พ.ย. 2560 - 2562 กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง (N) 

   

เม.ย. - ต.ค. 2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม ขนาดยอ่ม (บสย.) 

   
ส.ค. 2559 - ส.ค. 2560 ท่ีปรึกษา - หวัหนา้โครงการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์(L) 

   พ.ค. 2559 – ก.พ. 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   มิ.ย. 2558 - ก.ค. 2559 รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสูงสุดตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ (L) 

   เม.ย. 2556 - ต.ค. 2560 กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ บจก. บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวิท (N) 

   
ก.พ. 2556 - เม.ย. 2558  กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

บจก. ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (N) 

   
2554 – มิ.ย. 2558 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและ

กาํกบั 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ (L) 

   2552 – 2558 กรรมการ  ธนาคารวีณาสยาม ประเทศเวียดนาม 



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 4/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

4. นายวีระชัย ศรีขจร 66 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, South Eastern University 

Washington D.C. 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 

 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต, วิศวกรรมเคร่ืองกล, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2534 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พฒัน์กล  (L) 

 ประวัติการฝึกอบรม 2555 - 2560 ผูอ้าํนวยการ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2554 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี (L) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

22 ธนัวาคม 2558 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

   

 3. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    

Listed company     2 

Non - listed company - 
 

4. หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) รุ่น 4/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

   

  
5. หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 

30/2018สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

 
 

       

5. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 73 
- ดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ, สาขามานุษยวิทยา, Schiller  

International University (London) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมการอิสระ  
- ดุษฎีบณัฑิต, สาขาวิชาประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ ระหว่าง

ประเทศ, Michigan State University 

2558 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บลจ. เอม็เอฟซี (L) 

  
- มหาบณัฑิต, สาขาวิชาประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ ระหว่าง

ประเทศ, Michigan State University 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บลจ. เอม็เอฟซี (L) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

29 เมษายน 2559 
 

อกัษรศาสตรบณัฑิต, คณะอกัษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป (L) 

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


 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 5/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

   2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์(L) 

Listed company     4 

Non - listed company 1 
 ประวัติการฝึกอบรม 

2553 - ปัจจุบนั ประธานบริษทั บจก. สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่ แมนเนจเมน้ท ์(N) 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ หอการคา้องักฤษ 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และ

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป (L) 

  

3. หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุ่นท่ี 22/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

2556 - 2559 กรรมการ, ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บมจ. บางจากปิโตรเลียม (L) 

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

39/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2555 - 2559 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

(สาํนกังาน ก.ล.ต.) 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

   

  6. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 14 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    

6. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส 64 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั รักษาการ Chief Hospital Business Domestic 1 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  - บริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง (N) 

กรรมการ ประธานกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหาร 

Chief Hospital Business Domestic 

2 และรักษาการ Chief Hospital 

Business Domestic 1 

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

ธุรกิจ และ Chief Hospital Business Domestic 2  
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 - Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง (N)  

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

  2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (N) 

  ธ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลภทัร (N)  



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 6/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

พฤษภาคม 2536 

 ประวัติการฝึกอบรม 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 

1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนกาญจน์ (N)  

Listed company     1 

Non - listed company 7  

2. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุ่นท่ี 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

2536 - ปัจจุบนั กรรมการ 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 
 

3.  หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 

11/2018 
2536 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุรี 2 

   2536 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. โมดูลล่า ซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส (N) 

   2558 - มี.ค. 2561 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 1 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   2544 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี 

      

7. รศ. นพ. อาศิส อุนนะนันทน์ 
44 

- Master of Science, Clinical Epidemiology and Health 

Service Researches, Weill Cornell University 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมการ 
 

- Certificate, Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special 

Surgery 

2555 – ปัจจุบนั Alternate member of Siriraj Institutional 

Review Board committee 

โรงพยาบาลศิริราช 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

30 เมษายน 2558 
 

- Certificate, Adult Reconstructive Surgery, University 

Hospital Case Medical Center, Cleveland 

พ.ย. 2560 – ก.พ. 2562 กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง (N) 

Listed company    1 

Non - listed company - 
 

- Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total Joint 

Replacement, Stanford Hospital and Clinics 

2558 - พ.ย. 2562 กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 

 

- Thai Board of Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลยัมหิดล 2554 - 2558 Assistant Director of Siriraj and Orthopedic 

training program, Department of Orthopedic 

Surgery 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 7/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

  

แพทยศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

   

  ประวัติการฝึกอบรม    

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
   

8. น.ส. นลิน วนาสิน 
46 

- ปริญญามหาบณัฑิต, Engineering-Economic Systems and 

Operations Research, Stanford University 

ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั Chief Business Service/Support Officer   บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

Chief Commercial Officer 

และ Chief Business 

Service/Support Officer   

 - ปริญญามหาบณัฑิต, Business Administration, INSEAD   มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั Chief Commercial Officer บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 
- ปริญญาบณัฑิต, เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, Columbia 

University 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)   

  ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (N)  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

มิถุนายน 2555 

 ประวัติการฝึกอบรม 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไวน์ การาจ (N) 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

133/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

Listed company    1 

Non - listed company 2 
 

2. หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)  รุ่นท่ี 

13/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2555 - 2561 กรรมการ บจก. ฟู้ดโคออป (N) 

 

3. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่นท่ี 16/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

   

 
 

4. หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 

6/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

   

9. ดร. ขจร ธนะแพสย์ 
44 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิต, สาขาการเงินและการบริหารจดัการ, 

University of London UK 

ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลร้อยเอด็-ธนบุรี (N) 

กรรมการ 
 

- รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ,  

- London School of Economics UK 

ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลกาฬสินธุ-์ธนบุรี (N) 



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 8/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

15 มิถุนายน 2558 

 - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, Oxford University, UK ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี (N) 

 
- รัฐศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยม

อนัดบั 1 เหรียญทอง รางวลัเงินทุนภูมิพล) 

2559 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Listed company    1 

Non - listed company 3 
 

- วุฒิบตัร, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of 

New York 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  2553 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ประวัติการฝึกอบรม     

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี 

125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
   

  
2. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

230/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
   

      

10. นายศิธา เมฆสวรรค์ 44 - ปริญญามหาบณัฑิต, Applied Psychology: Organization 

Psychology, Golden Gate University 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

 - สังคมศาสตรบณัฑิต, จิตวิทยาคลินิก 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2559 - ปัจจุบนั นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ สาํนกังาน ก.พ. 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

15 มิถุนายน 2558 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

Listed company    1 

Non - listed company - 

 1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

   

11. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ 47 - มหาบณัฑิต, MBA, Marshall School of Business, 

University of Southern California 

เม.ย.2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมการอิสระ   - แพทยศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มี.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  - นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ก.พ. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

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


 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 9/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
  

เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (N) 

และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 
  

2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  ประวัติการฝึกอบรม 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ซีพีไอ เอน็เตอร์ไพรซ์ (N) 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2560  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

30 เมษายน 2558 
 

2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan 

(HRP) รุ่นท่ี 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

2558 - เม.ย. 2562 กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  

3. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่นท่ี 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

2557 – 2559 กรรมการอาํนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

Listed company    1 

Non - listed company 2 
 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

   

  

5. หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) รุ่น 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  

   

12. นพ. เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์ 75 
- ปริญญาเอก  Doctor of Medicine จาก University of Essen, 

Germany    

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)  

กรรมการ  - วุฒิบตัร โสต ศอ นาสิกแพทย ์  ประเทศเยอรมนันี     2562 – ปัจจุบนั ผูช้าํนาญการประจาํ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 

  - วุฒิบตัร  โสต ศอ นาสิกแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. บุรีรัมยร์วมแพทย ์(N)  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  - แพทยป์ระจาํบา้นโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี    2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. โรงพยาบาลเมืองเลย ราม (N) 

25 ตุลาคม 2562  - แพทยฝึ์กหดั โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง (L)  

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


 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 10/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

Listed company   4 

Non - listed company 8 
 

- แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  รุ่น 4      2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์(L) (โรงพยาบาลลานนา) 

   2550 – ปัจจุบนั กรรมการ และผูจ้ดัการ มูลนิธิสถาบนัโรคไต ภูมิราชนครินทร์ 

   2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. โรงพยาบาลเสรีรักษ ์(N)  

  ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี) 2548 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ปิยะศิริ (N) (โรงพยาบาลสุขมุวิท)  

   2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา (N)  

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (L)  

   2546 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร บจก. โรงพยาบาลวิภา ราม (N)  

   2544 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิประจาํ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา 

   2543 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนท่ี 1   มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลยัเฉลิมพระเกียรติ 

   2540 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บจก. สินแพทย ์(N) (โรงพยาบาลสินแพทย)์ 

   2524 – ปัจจุบนั      กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอฟ แอนด ์เอส’79 (N) ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ) 

   2529 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง (L) 

13. ดร. ฤกขจ ีกาญจนพิทักษ์  38 -  Ph.D. Knowledge Management, Kingston University, UK ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอส.ซี.ซี.แลนด ์(N) 

กรรมการ  
- M.Sc. Business Research Development, Kingston 

University, UK 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (L)  

  
- MA. International Finance (with commendation), Kingston 

University, UK 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เพลินเนเร่ียม (N) 

25 ตุลาคม 2562   2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) (N) 

  ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี) ม.ค. 2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาดา้นบญัชีและการเงิน บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง (L) 

Listed company   3 

Non - listed company 3 
 

    



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 11/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

14.  น.พ.สุทธิชัย โชคกิจชัย 59 - วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการบริหาร  - แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลยัมหิดล ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลธนบุรี 

  
- 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  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง   ก.พ. 2561 - ม.ค. 2562 กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  

25 ม.ค. 2561  ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี) ก.ค. 2559 -ม.ค. 2560 รองผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลลาดพร้าว 

   เม.ย. 2558 -มิ.ย. 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทางการแพทย ์ โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 

   ม.ค. 2557 -ม.ีค. 2558 รองผูอ้าํนวยการแพทย ์ โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
      

15. ดร.เจษฎา ธรรมวณิช 64 - Doctor of Philosophy (Education Administration), Magadh 

University ประเทศอินเดีย 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี  

Chief PPP Business  
- การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ 

ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  

  
- ประกาศนียบตัร โครงการพฒันาและเตรียมผูบ้ริหารรัฐกิจ 

(Mini MPA) มหาวิทยาลยัมหิดล  

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

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

22 มีนาคม 2561 
 

- ครุศาสตร์บณัฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทา 

2557 - ปัจจุบนั ประธานสภาอาจารยม์หาวิทยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

  - การศึกษาบณัฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ วาระท่ี 2 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

   2555 - ปัจจุบนั กรรมการระงบัขอ้พิพาท ศาลแรงงาน จงัหวดัสมุทรปราการ 

  ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี) 
2552 - ปัจจุบนั อาจารยส์าขาวิชาธุรกิจดนตรี และผูจ้ดัการงาน

จดัหารายไดแ้ละสิทธิประโยชน ์

วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

   
2546 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ สอนดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

    2558 - 2560 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

   2556 - 2558 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
      



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 12/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

16. น.ส.ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา 64 - Master of Science (Human Resources) COPPIN STATE 

COLLEGE, MARYLAND, USA 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี  

กรรมการบริหาร  - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง  

 ประวัติการฝึกอบรม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

25 มกราคม 2561 

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

รุ่นท่ี 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทนัตสยาม  

  2. Mini MBA 2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2535 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี 

  3. CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING Class 5   

Federation of Accounting Professions 

   

      

17. นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 59 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

กรรมการบริหาร  - แพทยศาสตร์วุฒิบตัร โสต นาสิก ลาริงซ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์ (โรงพยาบาลลานนา) 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

24 ตุลาคม 2562 

 - แพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2546 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม ่

   2545 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง  

  ประวัติการฝึกอบรม   2538 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง  

  1. Senior Executive Program, Sasin (SEP 17, 2003) 2533 - ปัจจุบนั แพทยป์ระจาํแผนกหู คอ จมูก บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง  

  
2. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), 

Kellogg School of Management Western University (2006) 

2540 – 2562 กรรมการบริหาร บจก. โรงพยาบาลสินแพทย ์ 

  
3. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), 

Kellogg School of Management Western University (2010) 

   



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 13/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

18. นพ.วสันต์ อภิวัฒนกุล  
59 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

กรรมการบริหาร  
- วุฒิบตัรวิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd.  

  - แพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบติัการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง(N) 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

24 ตุลาคม 2562 
  

พ.ย. 2560 – มี.ค. 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ARYU International Health Care Co., Ltd.  

   ประวัติการฝึกอบรม   ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2560 รองผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลรอยลั พนมเปญ ประเทศกมัพูชา                                                

  
1. Good Governance for Medical Executive Certificate 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

พ.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลรอยลั พนมเปญ ประเทศกมัพูชา                                                

  
2. Mini MBA in Health Care for Senior Executives BDMS & 

ABAC 

ก.พ. 2557 – เม.ย. 2558 ผูอ้าํนวยการเครือข่ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์                                                                                                   

  

3. Business and Economics Analyst, Academic Service and 

Continuing Education Centre, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

   

  
4. Advance Chinese Language Course, Continuing Education 

Center, Chulalongkorn, Level 5 

   

  5. Language Institute, Thammasat university, Level 3-4    

      

19. น.ส.อัญชลี ชวลิตจารีธรรม 44 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  

CFO และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

(สมุห์บญัชี) 

 - การบญัชีบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถธ์นบุรี  

 ประวัติการฝึกอบรม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ราชธานีเรียลต้ี 

   
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

126/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ศูนยห์วัใจโรงพยาบาลธนบุรี   



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 14/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

  2. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 6646 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนบุรีพฒันาท่ีดิน  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น CFO 

มิถุนายน 2562 
 

3. การทาํ Financial Projection เพ่ือประเมินมูลค่าบริษทั  

รุ่นท่ี 2 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  
4. Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019  

โดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ต.ค. 2560 - พ.ค. 2562 รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)  บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  5. Strategic CFO in Capital Markets รุ่นท่ี 8 2545 - 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บจก.ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอส  

  
6. TFAC Conference 2019: Future of Finance Digital 

Disruption โดยสภาวิชาชีพการบญัชี 

   

  
7.  พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบบัใหม่ โดยสถาบนั

ธรรมนิติ 

   

      

20. ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช 39 
- สาธารณสุขดุษฎีบณัฑิต (Candidate), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ต.ต. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  

เลขานุการบริษทั  
- นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (วาทวิทยา), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (รางวลัทุนเจา้หลวงเชียงใหม่) 

2559 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การส่ือสารมวลชน), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2558 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

   2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธนบุรี เคหะภณัฑ ์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

9 ธนัวาคม 2558 
 

ประวัติการฝึกอบรม เม.ย. - พ.ค. 2561 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต 

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี 

125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต.ต. 2560 - 2561 รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 2 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

  

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

รุ่นท่ี 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

2559 - ม.ค. 2561 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 



 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เอกสารแนบ 1              รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                  หนา้ 15/15 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

  
3. หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 

71/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

  
4. หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 

17/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2558 - 2560 กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง  

  

5. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่นท่ี 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

2553 - 2558 เลขานุการท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี  

  
6. หลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries 2019 โดย

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

   

      

 



บริษทั ธนบุรีเฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)              

เอกสารแนบ 1.2                               รายละเอียดเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ 1/1  

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

รายช่ือ 

บมจ. 

ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ 

กรุ๊ป 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า 

บมจ. รพ.

ราษฎร์

ยินดี 

บจก. รพ.

อุตรดิตถ์

ธนบุรี 

บจก. 

ศูนย์หัวใจ 

รพ. 

ธนบุรี 

บจก.  

ธนบุรี เวล

บีอิง้ 

บจก. 

ทันตสยาม 

บจก.  

ราชธานี 

เรียลตี ้

บจก. 

ธนบุรี

พัฒนา

ที่ดิน 

บจก.โมดูลล่า

ซอฟท์แวร์ 

เอ็กซ์เปอร์ตีส 

บจก. รพ. 

ธนบุรี 

บํารุงเมือง** 

บจก.  

ธนราษฎร์ 

ทุ่งสง 

บจก. 

อุบลรักษ์ 

บมจ. 

สิริเวช 

จันทบุรี 

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. นายเฉลมิกุล อภิบุณโยภาส D, E D       D C D D    

4. รศ. นพ. อาศิส อุนนะนนัทน์ D               

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

6. นายขจร ธนะแพสย ์ D  D                  

7. นายศิธา เมฆสวรรค ์ D               

8. นายวีระชยั ศรีขจร I               

9. พญ. ลนิดา ไกรวิทย ์ I     D           

12. นางกรรณิการ์ งามโสภ ี I    D          D 

13. ดร.วิกรม คุม้ไพโรจน์ I               

15. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทกัษ ์ D               

16. ดร.ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ D               

17. น.ส. ทิพยว์รรณ รุจิโรจน์พิพฒันา E D  D  D     D     

18. น.ส. อญัชลี ชวลิตจารีธรรม E  D D   D D  D      

19.ดร.เจษฎา ธรรมวนิช E   D      E      
 

หมายเหตุ  C= ประธานกรรมการ (Chairman)         D = กรรมการ (Director)       I = กรรมการอิสระ (Independent Director)           E = ผูบ้ริหาร (Executive)        

** บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
 

เอกสารแนบ 3                  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)                                          หนา้ 1/1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

ช่ือ - สกุล / ตาํแหน่ง 

(วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง) 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

นางหทยัชนก ปางนอ้ย 

 

41 ปี  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต  สาขาการบญัชี

เพ่ือการวางแผนควบคุม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  

 สาขาการสอบบญัชี 

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  

ประวติัการฝึกอบรม  

CAE Chief Audit Executive  

Professional Leadership 

Program รุ่น 1/2562 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

หลกัสูตร Risk Management 

Program for  Corporate 

Leaders (RCL) รุ่นท่ี 18/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 - ปัจจบุนั 

 

2560 – ปัจจุบนั 

 

 

2560 – 2561 

 

2552 – 2560 

 

 

 

2554 – 2560 

 

 

 

2550-2552 

 

2546-2550 

2545-2546 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/เลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

หวัหนา้ผูต้รวจติดตามระบบ 

บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015/

ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์

อินเตอร์ล้ิงคใ์ห้ใจ จาํกดั 

ผูต้รวจสอบภายใน 

 

ผูต้รวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายใน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

 

 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

 

บมจ. อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม 

 

 

 

บมจ. อินเตอร์ล้ิงค ์ 

คอมมิวนิเคชัน่ 

 

 

บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี  

 

บจก. ซีวีดี อินเตอร์เนชัน่แนล 

บมจ.เซ็นทรัล พฒันา  

สถานพยาบาลเอกชน 

 

สถานพยาบาลเอกชน 

 

 

สถานพยาบาลเอกชน 

 

ผูใ้หบ้ริการโครงข่าย

โทรคมนาคม  

 

 

จาํหน่ายอุปกรณ์ระบบข่าย

สายสัญญาณคอมพิวเตอร์

และระบบข่ายสายสัญญาณ 

 

ผลิตและจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและอาหาร 

ผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่CD 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ในส่วนของหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ คือ ดร. สุวดี พนัธ์ุพานิช ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัดว้ย บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยประวติัไวใ้นเอกสารแนบ 1 แลว้ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหวัหนา้งานกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังาน คือ กาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สาํนกังาน ก.ล.ต.  ตลท. เป็นตน้  
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รายละเอยีดการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

ท่ีตั้งทรัพย์สินท่ีมีการประเมินราคา ไม่มีเลขท่ี ถนนศรีชาววงั หรือ ถนนสายอุตรดิตถ-์วงักะพ้ี (ทล.117)  ตาํบลท่าอิฐ  

อาํเภอ เมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์

รายละเอียดทรัพย์สิน ท่ีดินไม่มีส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 1 แปลง เน้ือท่ีดินตามเอกสารสิทธิรวม 16-1-79.8 ไร่         

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1216 เลขท่ีดิน 83 หนา้สาํรวจ 7909 

ราคาประเมินทรัพย์สิน บจก. ซี.ไอ.ที. แอพเพรชลั ราคา 80,100,000 บาท (20 กุมภาพนัธ์ 2562) 

บจก. ฟาสท ์แอนด ์แฟร์ แวลูเอชัน่ ราคา 118,436,400 บาท (22 กุมภาพนัธ์ 2562) 

 

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน บจก. ซี.ไอ.ที. แอพเพรชลั และ บจก. ฟาสท ์แอนด ์แฟร์ แวลูเอชัน่ เป็น 

ผูป้ระเมินอิสระ ทั้งสองรายดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

ผู้ประเมินหลักและผู้ลงนามใน

รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน 

นายรัชภูมิ จงภกัดี กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บจก. ซี.ไอ.ที. แอพเพรชลั 

นายสุจินต ์ผลสด กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บจก. ฟาสท ์แอนด ์แฟร์ แวลูเอชัน่ 

 

วัตถุประสงค์การประเมินราคา เป็นการประเมินโดยวตัถุประสงคส์าธารณะ เพ่ือประกาศขายให้บุคคลทัว่ไป  

วันท่ีในรายงานการประเมินราคา

ทรัพย์สิน 

บจก. ซี.ไอ.ที. แอพเพรชลั  ประเมินเม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

บจก. ฟาสท ์แอนด ์แฟร์ แวลูเอชัน่ ประเมินเม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซ่ึง
เป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติของควำมเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงครบถ้วน ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำ กับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ซ่ึงได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมีควำมอิสระตำมขอบเขตอ ำ นำจหน้ำท่ี และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย  

 1. นำงกรรณิกำร์  งำมโสภี   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. นำยวีระชยั  ศรีขจร  กรรมกำรตรวจสอบ 
 3. แพทยห์ญิงลินดำ  ไกรวิทย ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงหทยัชนก ปำงนอ้ย ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษทัและตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งตำมระเบียบบริษทัฯ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และ

แนวทำงปฏิบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปี 2562 

ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 12 คร้ัง และเป็นกำรร่วมประชุมกบัผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี 

และผูต้รวจสอบภำยใน สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปี 2562  รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกนัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งและ

ผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมในวำระพิจำรณำงบกำรเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซักถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ือง

ควำมถูกตอ้ง ควำมครบถว้น กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเพียงพอของขอ้มูลท่ี

เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินไดแ้สดงรำยกำร

โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัให้มีกำร

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร เพื่อหำรือกบัผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่ำง  ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำบญัชีและรำยงำน

ทำงกำรเงิน ซ่ึงเห็นว่ำผูส้อบบญัชีไดรั้บควำมร่วมมือท่ีดีจำกฝ่ำยบริหำร มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน รวมทั้งมีควำมรู้ 

ประสบกำรณ์และแนวทำงกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ

ผูส้อบบญัชี 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน จำกกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ตำมผลกำประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2562 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี  
27  กุมภำพนัธ์ 2563 ไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ในดำ้นต่ำง ๆ  5 องคป์ระกอบ คณะกรรมกำรบริษทั
เห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม ซ่ึงเม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบพบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจง้ให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบเพื่อแก้ไขปรับปรุงและมีกำร
ติดตำมผลกำรแกไ้ขปรับปรุง 
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3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ห้ควำมเห็นชอบต่อขอบเขตกำรปฏิบติังำนกำร
ตรวจสอบภำยในและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562  รวมทั้งในปี 2562 บริษทัฯ มีทีมตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ และ
ไดว่้ำจำ้งบริษทั เวลแพลนน่ิง โซลูชัน่ จ ำกดัเป็นผูใ้ห้บริกำรตรวจสอบภำยในอีกดว้ย ซ่ึงไดต้รวจสอบและประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยไดพ้ิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน  กำรติดตำมผลกำรแกไ้ขตำม
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน ให้ค  ำแนะน ำในกำรพฒันำปรับปรุงกำรปฏิบติังำนตรวจสอบให้มีประสิทธิภำพ  ควำมเป็น
อิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมของงบประมำณ อตัรำก ำลงัคน กำรฝึกอบรมและพฒันำ
บุคลำกร กำรประเมินผลงำนประจ ำปีของหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และกำรอนุมติักฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยในซ่ึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษทัฯ มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  ว่ำ
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของบริษทัฯ  และขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บั
บุคคลภำยนอก คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำเป็นไปตำมว่ำดว้ยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรดงักล่ำว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำสอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บญัชี รวมทั้งมีควำมเห็นว่ำรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัไดรั้บกำรเปิดเผยและแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินแลว้อยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น  

6. การบริหารความเส่ียง มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงมีหนำ้ท่ีก ำหนดหลกัเกณฑ์นโยบำยและกระบวนกำร
ในกำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทบทวนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมทั้งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงในดำ้นกลยทุธ์ รำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินกำรและกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้ ำหน้ำท่ีสอบทำนและ
ติดตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงควำมเส่ียงของเหตุกำรณ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงส ำคญัอนัอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อำทิ เช่น ควำมเส่ียงของธุรกิจหลกั ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนโครงกำรทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เป็นตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงอยำ่งมีประสิทธิผล 

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือกเสนอแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและเสนอค่ำสอบบญัชี เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อเสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี ซ่ึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบติัควำมสำมำรถของผูส้อบบญัชี ผลกำรปฏิบติังำน ควำมเป็นอิสระ ควำม
เหมำะสมของค่ำสอบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ ำปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบี
เอ เอส จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงัต่อไปน้ี นำยสุดวิณ ปัญญำวงศข์นัติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3534  หรือ นำงอนุทยั ภูมิสุร
กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3873  หรือ นำยกฤษณ์ ชัชวำลวงศ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี  5016 เป็นผูส้อบบญัชี
ส ำหรับระยะเวลำบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือผูส้อบบญัชีท่ี
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอ  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
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8.   อ่ืน ๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัคงมีควำมเหมำะสม
และสอดคลอ้งตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  พ.ศ. 2558 และคู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบ  พ.ศ. 2553 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 2 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 18 ตุลำคม 2561 มีควำมเห็นว่ำยงัคงมีควำมเหมำะสมและ
สอดคลอ้งตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 จำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบระหว่ำงปี 2562 ตำมท่ีไดร้ำยงำนขำ้งตน้ ท ำให้เช่ือไดว่้ำบริษทัฯ มี
กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได ้
สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบระหว่ำงปี 2562 ไดรั้บควำมร่วมมือดว้ยดีจำกคณะกรรมกำร

บริษทั ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี 

 

          ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

       นำงกรรณิกำร์  งำมโสภี 

    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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	ยานพาหนะ
	0.9
	รวม
	สินทรัพย์
	ไม่มี
	UTT เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	83.0
	ที่ดิน
	83.0
	รวม
	สินทรัพย์
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	1,016.4
	อาคาร
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	74.4
	ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	450.5
	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	18.9
	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	64.6
	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	52.2
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	2.3
	ยานพาหนะ
	ไม่มี
	THB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	322.9
	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
	2,002.2
	รวม
	สินทรัพย์
	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	62.8
	ที่ดิน
	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	311.2
	อาคาร
	ไม่มี
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	230.7
	ระบบสาธารณูปโภค
	ไม่มี
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	60.5
	เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
	ไม่มี
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	6.9
	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
	ไม่มี
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	71.2
	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
	ดูหมายเหตุ
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	3.2
	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
	ดูหมายเหตุ
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	3.8
	ยานพาหนะ
	ไม่มี
	TTS เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	0.9
	งานระหว่างติดตั้ง
	751.2
	รวม
	-
	เพื่อโครงการบ้านพักผู้สูงอายุและโรงพยาบาล
	บจ.ธนบุรีพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	343.2
	1,538ไร่ 
	27 ตร.ว.
	-
	เพื่อโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ
	บจ. ราชธานีเรียลตี้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	1,435.8
	360 ไร่ 
	1 งาน 
	29.0 ตร.ว.
	-
	เพื่อโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ
	บจ. ราชธานีเรียลตี้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	31.5
	21 ไร่ 
	0 งาน 
	38.9 ตร.ว.
	-
	เพื่อโครงการในอนาคต
	บจ. ราชธานีเรียลตี้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	0.9
	80 ตร.ม.
	-
	ให้เช่าทรัพย์สิน
	บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
	0.9
	38 ตร.ว.
	1,812.3
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	2. ผู้ถือหุ้น
	หมายเหตุ:  1/ WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน ร้อยละ 30  และนางจารุวรรณ วนาสิน ร้อยละ 60 จัดตั้งที่ฮ่องกง
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	โครงสร้างการจัดการ
	โดยมี ดร. สุวดี  พันธุ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
	คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)
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	หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
	หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
	การพัฒนากรรมการ

	คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก...
	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน  ดังนี้
	โดยมี นางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ดังนี้
	โดยมี  ดร. สุวดี พันธ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	หมายเหตุ :   นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก มีผลวันที่ 23 ตุลาคม 2562
	โดยมี นางละไมพรรณ กฤตสวนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
	หมายเหตุ :   1)   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง พญ. ลินดา ไกรวิทย์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
	2)  นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ และ นพ. ยูจีน ดี. เอ็ม. บี. ครูน ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก มีผลวันที่ 23 ตุลาคม 2562
	3)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายศิธา เมฆสวรรค์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ แทนกรรมการที่ลาออก
	การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

	(1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
	(2)    ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
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	บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีอายุยืนยาวอยู่ได้ด้วยตัวเอง ด้วยสุขภาวะที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไปจนถึงอายุ 80 ด้วยการพัฒนา “โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บ้านหลังใหม่…มีหมออยู่ในบ้าน” แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว...
	อยู่ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เหมือนอยู่บ้านหลังใหญ่ที่มีหมออยู่ในบ้าน ใช้ชีวิตแบบไร้ซึ่งความกังวล เพราะมีโรงพยาบาล มีทีมแพทย์และพยาบาล มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีนักโภชนาการ มีทุกสิ่งพร้อมฟื้นฟูร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณให้รู้สึกมีความสุขและมีคุณค่า ท...
	จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้า...
	Healing Environment ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่
	1. สังคม…อยู่กับเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือ ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบด้วยกัน
	2. โรงซ่อม…คือโรงพยาบาล เพื่อเยียวยารักษาเมื่อมีการเจ็บป่วย ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
	3. โรงสร้าง…คือ Wellness และ Club House ต่าง ๆ ที่มีหลายกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้สุขภาวะดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งกาย ใจ และ จิตวิญญาณ เช่น จะจัดการกับน้ำหนักที่เกิน ลงพุง ต้องใช้อีกหลายกรรมวิธี ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวัน การนอน หร...
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