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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ  และแนวทางด าเนินการบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2563 ไดพ้ิจำรณำทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
คุณค่ำของแบรนด์ โดยมีมติว่ำในปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  และคุณค่ำของแบรนด์ เช่นเดียวกบัปีก่อน พร้อมกบั
ทบทวนกลยทุธ์ระยะส้ัน ท่ีไดก้ ำหนดไวเ้ม่ือวนัท่ี 23 – 24 สิงหำคม 2562 ดงัน้ี 

 

วิสัยทัศน์  

เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตพร้อมอยูเ่คียงขำ้ง เป็นผูดู้แลสุขภำพท่ีทุกคนไวว้ำงใจ 

พนัธกิจ 

• ให้บริกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเขำ้ใจผูใ้ชบ้ริกำร พร้อมทั้งนวตักรรม ในรำคำท่ีเหมำะสม ส ำหรับทุกคนและทุกควำมตอ้งกำร 

• ทีมงำนมุ่งมัน่เพ่ือคุณภำพบริกำรท่ีเป็นเลิศ พร้อมดว้ยควำมเช่ียวชำญ และบริกำรอยำ่งมืออำชีพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดส ำหรับ
ทุกคน 

คุณค่าของแบรนด์ 

TREASURE LIVES ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และมุ่งมั่นท่ีจะให้การดูแลทุกคนอย่างดท่ีีสุด โดยไม่แบ่งแยกหรือจ ากัด
เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

HONEST เรายืนหยัดในหลักของความสุจริตและโปร่งใส น าเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการตามท่ีจ าเป็น
และเป็นท่ีต้องการ อีกท้ังยงัด าเนินงานด้วยความอ่อนน้อมและเคารพผู้ใช้บริการ 

OPTIMISTIC เรามองโลกด้วยทัศนคติเชิงบวก มุ่งหาหนทางใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการให้บริการและการด าเนิน
ธุรกิจให้ดีย่ิงขึน้ 

NURTURING คนคือทรัพยากรท่ีส าคัญย่ิง เราจึงดูแลและพัฒนาบคุลากรเพ่ือให้เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
อย่างมืออาชีพท่ีดีท่ีสุดส าหรับผู้ใช้บริการ 

 
เป้าหมายระยะยาว และแนวทางด าเนินการ  
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทศัน์ซ่ึงเป็นเป้ำหมำยระยะยำว บริษทัฯ จึงมีแนวทำงด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพฒันา
บุคลากรเพ่ือเข้าถึงมาตรฐานท่ีสูงขึน้ท้ังระดับประเทศและระดับสากล 
• บริษทัฯ บริหำรจดักำรโรงพยำบำลฯ ให้มีบริกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล โดยไดรั้บกำร

รับรองมำตรฐำนสถำนพยำบำล (Hospital Accreditation: HA) จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(องคก์ำรมหำชน) เป็นกำรรับรองว่ำโรงพยำบำลฯ มีกำรจดัระบบงำนท่ีดี เอ้ือต่อกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ
และปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยงัมีกำรด ำเนินกำรรักษำระดับมำตรฐำนเพ่ือเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำ
โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ ให้มีมำตรฐำนเดียวกนั 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หนำ้ 2 

• บริษทัฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย ์โดยพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำใน 5 ศูนย์
ยุทธศำสตร์ ไดแ้ก่ (1) ศูนยร์ะบบประสำทและสมอง (2) ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ (3) ศูนยท์ำงเดินอำหำรและ
ตบั (4) ศูนยห์วัใจ และ (5) ศูนยสู์ติ-นรีเวชกรรม ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

• บริษทัฯ จดัให้มีทีมท่ีปรึกษำทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมถึงร่วม
สนบัสนุนกำรเขำ้ถึงมำตรฐำนสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนแก่โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ น ำไปสู่กำรให้บริกำร
ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกนั 

• บริษทัจดัให้มีกำรฝึกอบรมและให้ทุนเพ่ือพฒันำควำมรู้แก่บุคลำกรทั้งดำ้นวิชำกำรและดำ้นกำรบริกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

2. แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการให้บริการที่รวดเร็ว 
แม่นย า และตรงต่อความต้องการและความจ าเป็นในการรักษา 
• บริษทัฯ พฒันำระบบบริกำรกำรจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์ห้แก่โรงพยำบำลรัฐในรูปแบบกำรให้บริกำร

ทั้งระบบและกำรให้บริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) ท ำให้ประชำชนมีโอกำสไดรั้บบริกำรแบบ
โรงพยำบำลเอกชนโดยช ำระตำมสิทธิท่ีมีเหมือนโรงพยำบำลรัฐทัว่ไป 

• บริษทัฯ มีนโยบำยเน้นกำรขยำยศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) เพื่อให้ผูป่้วยสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรได้
อยำ่งครอบคลุมเบด็เสร็จ  

• บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรแสวงหำและพฒันำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มุ่งเน้นนวตักรรมท่ีไดรั้บกำรยอมรับและ
รับรองในระดบัสำกล อำทิ เทคโนโลยีกำรสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบติักำร อุปกรณ์กำรแพทย ์เทคโนโลยี
กำรฟ้ืนฟูผูป่้วย เป็นตน้ เพ่ือกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็ว แม่นย  ำ ตรงต่อควำมจ ำเป็นในกำรรักษำ และควำมตอ้งกำร
ของผูรั้บบริกำร 

• บริษทัฯ เปิดให้บริกำรกำรดูแลสุขภำพผูสู้งอำยุแบบครบวงจร (Senior Home Care) และพฒันำระบบกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อให้บริกำรท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของผูรั้บบริกำร ซ่ึงประกอบไปด้วย กำรบริกำรทำง
กำรแพทย ์กำรบริบำล ท่ีพกัอำศยัท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อชีวิตประจ ำวนัของผูสู้งอำย ุกิจกรรมท่ีพฒันำสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตผูสู้งวยั เป็นตน้ โดยไดเ้ปิดให้บริกำรโครงกำรแรกไดแ้ก่ โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำรท่ี 2 คือ โครงกำร ธนบุรี เฮลท ์วิลเลจ 

• บริษทัฯ มีระบบสนับสนุนบริกำรทำงกำรแพทยเ์พื่อดูแลผูป่้วยและผูต้อ้งกำรรับบริกำรท่ีบำ้น อำทิ กำรท ำ
กำยภำพบ ำบดั กำรเปล่ียนสำยยำงต่อท่อออกซิเจนและน ้ำเกลือ 

• บริษทัฯ พฒันำเทคโนโลยีเครือข่ำยกำรดูแลผูป่้วยทำงไกล รวมถึงกลไกกำรปรึกษำ กำรติดตำมและกำร
ประเมินผลผูป่้วยภำยหลงัหรือระหว่ำงกำรรักษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจและลดเวลำในกำรเดินทำงมำ
รักษำของผูป่้วยและญำติ  

• บริษทัฯ ไดพ้ฒันำโรงพยำบำลแห่งใหม่ เพ่ือให้ผูป่้วยมีทำงเลือกในกำรรักษำจำกเทคโนโลยีท่ีกำ้วล ้ำ อำทิ ศูนย์
รักษำแผลผูป่้วยเบำหวำน ศูนย ์IVF ศูนยท์นัตกรรมดิจิตอล เป็นตน้ โดยไดเ้ปิดให้บริกำรในช่วงตน้ปี 2562 มี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่ม Medical Tourist  

3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษา รวมไปถึงการพฒันาจิตบริการ (Service Mind) เพ่ือน าไปสู่ความไว้วางใจ และความมั่นใจ และความสุขของ
ผู้รับบริการ 
• บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมในกำรก่อตั้งคณะพยำบำลศำสตร์ ซ่ึงจะสำมำรถผลิตบุคลำกรทำงกำร

แพทยท่ี์มีคุณภำพเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ และโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ 
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• บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมในกำรก่อตั้งคณะแพทยศำสตร์ ซ่ึงเป็นช่องทำงหน่ึงในกำรผลิตและ
พฒันำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของโรงพยำบำลในเครือของบริษทัฯ 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมจริยธรรมและเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงให้ทุนบุคลำกรเพ่ือ
พฒันำองคค์วำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

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

• บริษทัฯ จดัฝึกอบรมพฒันำบุคลิกภำพ พฒันำจิตบริกำรของบุคลำกร และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุก
ฝ่ำยอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรในแผนกหรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรประเมินในระดบัสูง 

4. น าเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้ 
• บริษทัฯ ก ำหนดรำคำกำรรักษำพยำบำลในระดบักลำงโดยสำมำรถรักษำโรคท่ีมีควำมซับซ้อนไดเ้ม่ือเทียบกบั

โรงพยำบำลท่ีมีรำคำใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี ผูป่้วยสำมำรถเลือกรับบริกำรทำงเลือกของสถำนพกัฟ้ืน หรือเขำ้รับ
กำรรักษำในโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ และโรงพยำบำลเครือข่ำยของบริษทัฯ ซ่ึงมีอยู่หลำยแห่งทัว่ประเทศ 
ในโรคท่ีไม่มีควำมซบัซอ้นเพื่อลดค่ำใชจ้่ำยในกำรรักษำพยำบำล  

• บริษทัฯ ไดพ้ฒันำโครงกำรศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย (Step-Down Care) โดยไดจ้ดัตั้งโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ ซ่ึงตั้งอยู่
ในโครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี เพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีอยู่ในช่วงพกัฟ้ืนหลงักำรผ่ำตดั หรืออยู่ในช่วงบ ำบดั 
รวมทั้งผูป่้วยสูงอำยุท่ีต้องกำรกำรดูแลระยะยำว เช่นโรคอัลไซเมอร์ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรพกัฟ้ืนใน
โรงพยำบำล โดยถือเป็นทำงเลือกในกำรรับบริกำรดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีนอ้ยกว่ำ 

• บริษทัฯ เป็นผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์นโรงพยำบำลรัฐหลำยแห่ง ซ่ึงท ำให้ประชำชนในพ้ืนท่ี
สำมำรถเขำ้รับบริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ไดม้ำตรฐำนโดยช ำระค่ำใชจ้่ำยตำมสิทธิท่ีมีเช่นเดียวกบัโรงพยำบำลรัฐ
ทัว่ไป  
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ  

พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 

2561 26 มีนำคม บริษทัฯ พิจำรณำอนุมติัขำยเงินลงทุนในหุ้น บจก. รำชธำนี โรจนะ ให้แก่ บมจ. โรงพยำบำลรำชธำนี 
(โรงพยำบำลรำชธำนี โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ) โดยมีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนประมำณ 52.5 ลำ้นบำท 

 26 มีนำคม คณะกรรมกำรไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ เป็นคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอีก
คณะหน่ึง  

 
24 สิงหำคม ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดอ้นุมติัซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ถ.ประชำอุทิศ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ จำกบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยงเพื่อพฒันำเป็นโครงกำร ธนบุรี เฮลท ์วิเลจ ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีพกัอำศยัเพื่อผูสู้ง
วยั พร้อมบริกำรทำงกำรแพทย ์

 7 พฤศจิกำยน บริษทัฯ ไดล้งทุนใน บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง โดยบริษทัฯ ถือ
หุ้นโดยตรงร้อยละ 51.12 และถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยออ้ม ผ่ำนบริษทัย่อย - บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี ใน
สัดส่วนร้อยละ 5.31 รวมทั้งส้ินร้อยละ 56.43 

2562 24 มกรำคม เปิดให้บริกำรโรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมืองอยำ่งเป็นทำงกำร ดว้ยเงินลงทุนกว่ำ 4,000 ลำ้นบำท เนน้เป็น
ศูนยสุ์ขภำพเฉพำะทำงรักษำแบบ Personalized Care รองรับกลุ่มลูกคำ้ Medical Tourism  
17 มีนำคม บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้บริกำร Ar Yu International Hospital ณ เมืองย่ำงกุง้ ประเทศเมียนมำ เต็มรูปแบบทั้ง
แผนกผูป่้วยนอก (OPD) และแผนกผูป่้วยใน (IPD) ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลเอกชนมำตรฐำนสำกลแห่งแรกในประเทศ
เมียนมำ  
30 พฤษภำคม  บริษัทฯ  ได้รับรางวัล Hospital of the Year จากงาน ‘Healthcare Asia Awards 2019’ ประเทศ
สิงคโปร์ ขณะท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง รับรางวัลประเภท Clinical Service Initiative of the Year  
27 มิถุนำยน บริษทัฯ ได้ขำยเงินลงทุนในหุ้น บมจ. โรงพยำบำลรำชธำนี (“RJH”) จ ำนวน 12,000,000 หุ้น ท ำให้
บริษทัฯ คงเหลือหุ้น RJH ร้อยละ 3.07 
3 กรกฎำคม แจง้กำรเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์  จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี THG ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 โดยเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ธนบุรี เวลบีอ้ิง จ ำกดั เพ่ือให้ สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
2 กนัยำยน บมจ. โรงพยำบำลรำมค ำแหง (“RAM”) ไดเ้ขำ้ถือหุ้น “THG” เพ่ิมเติมร้อยละ 2.217 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้
ทั้งหมดของ THG ส่งผลให้ RAM เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 1 ใน 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 RAM ถือหุ้น
รวมร้อยละ 10.051  
17 กนัยำยน บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี THG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยช่ือ บจก. ธนบุรี 
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์เพ่ือบริหำรจดักำรธุรกิจ Senior residence โดยมีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บำท 
18 พฤศจิกำยน บริษทัฯ เปิดให้บริกำร โรงพยำบำลธนบุรี ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช อยำ่งเป็นทำงกำร ในช่วง
แรกมีเตียงจดทะเบียนให้บริกำรรวม 50 เตียง และในอนำคตสำมำรถขยำยก ำลงักำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นเป็น 200 เตียง มี
ห้องตรวจ 12 ห้อง และห้องผำ่ตดั 3 ห้อง 
18 ธนัวำคม หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (ตวัยอ่ THG) ไดรั้บคดัเลือก เขำ้ในดชันี SET100 ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย นบัเป็นหน่ึงใน 100 หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดและสภำพคล่องในกำรซ้ือขำยสูงอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ตำมเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด 
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พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 

2563 21 กุมภำพนัธ์ เปิดให้บริกำรโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ โดยเป็นโรงพยำบำลดูแลและฟ้ืนฟูสุขภำพผูสู้งวยั ขนำด 55 
เตียง ตั้งอยูใ่นโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี 

มีนำคม ท ำสัญญำขำยหุ้นทั้งหมดในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีด ำเนินกำรโรงพยำบำล Welly Hospital ในสำธำรณรัฐประชำชน
จีน ให้กบับริษทั WEGO Holding Company ผูถื้อหุ้นเดิม เป็นเงินจ ำนวน 98.21 ลำ้นเรนมินบิ 

13 พฤษภำคม คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บจก.ธนบุรีพฒันำท่ีดิน จำกเดิม 800 
ลำ้นบำท เป็น 1,270 ลำ้นบำท เพ่ิมสัดส่วนกำรถือครองเป็นร้อยละ 99.86  และ บจก.รำชธำนี เรียลต้ี จำกเดิม 700 ลำ้น
บำท เป็น 1,960   ลำ้นบำท ถือครองร้อยละ 100 เท่ำเดิม 

1 มิถุนำยน โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลอันดับ 7 ของกลุ่ม Best Hospital – Thailand จำก
กำรจัดอันดับโรงพยำบำลท่ีดีท่ีสุดในประเทศต่ำงๆ รวม 20 ประเทศ โดย Newsweek เว็บไซต์ข่ำวชั้นน ำจำก
สหรัฐอเมริกำ  และ THG ติด 1 ใน 5 บริษัทช้ันน า ที่ได้รับรางวัล ‘ASEAN TRANSFORMATION CHAMPIONS’ 
จำก INNOSIGT จำกกำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมและขยำยธุรกิจไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยน ำนวตักรรมเขำ้มำปรับใช ้
รวมถึงมีผูน้ ำองคก์รท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

21 กรกฎำคม ลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ สนบัสนุนงำนวิจยักญัชำใช้
ในทำงกำรแพทย์ และลงนำมในสัญญำบริหำรศูนยห์ัวใจ ภำยในศูนยก์ำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ให้กำรรักษำ
โรคหวัใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร 

10 สิงหำคม ลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกบัมหำวิทยำลยัมหิดล เพ่ือร่วมมือกนัจดัตั้งศูนยวิ์จยั
และพฒันำนวตักรรมเคร่ืองมือแพทยแ์ละบริกำรทำงกำรแพทย ์เพื่อสนบัสนุนกำรวิจยัพฒันำอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย ์
กำ้วสู่ smart hospital และพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมเทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์

THG ด ำเนินกำรซ้ือหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหำรทำงกำรเงิน ตำมมติอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมกำร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 20 กนัยำยน 2563 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นคืนทั้งส้ิน จ ำนวน 5.28 ลำ้นหุ้น ในรำคำ
หุ้นละ 19.00 – 21.30 บำท รวมเป็นเงิน 105.03 ลำ้นบำท 
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บจก. ธนราษฎร์ /1 

ทุ่งสง 

บจก. สิริเวช จันทบุรี บจก. อุบลรักษ์ 

บจก. โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ธนบุรี 

ARYU International 
Health Care Co., Ltd. 

บจก. โรงพยาบาล
ธนบุรี บ ารุงเมือง 

บมจ. โรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี 

หมำยเหตุ : /1 สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ใน บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสงดังกล่ำวนั้น รวมถึงสัดส่วนท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย               
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดีดว้ย 

/2 เงินลงทุนอ่ืน คือ เงินลงทุนทัว่ไปในหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 10 

99.99% 

31.87% 

56.43% 

34.52% 40.00% 

99.99% 56.91% 

บจก. ศูนย์หัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี 

99.98% 

บจก. โมดูลล่า ซอฟแวร์ 
เอ็กซ์เปอร์ตีส 

บจก.  
ธนบุรี เวลบีอิง้ 

บจก. ทันตสยาม 
บจก. ธนบุรี 
พัฒนาที่ดิน 

เงินลงทุนอ่ืน 
/2

  บจก. ราชธานี เรียลตี้ 

100% 

70.0% 99.43% 99.86% 99.99% 

บจก. ธนบุรี 
พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 

99.99% 

       บริษทัยอ่ย               บริษทัร่วม             เงินลงทุน           กิจกำรร่วมคำ้  
 

     



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 7 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ จําแนกตามธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หรือ THG มีธุรกิจหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

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 โดยดําเนินงานผ่านบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษัทร่วม ให้บริการ

รักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมัยครบวงจร เปิด

ให้บริการทั้งผูป่้วยนอก และผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 

 

ดําเนินการโดย

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป -          -          -          4,693.29            64.16% 5,147.53  62.53% 5,099.43  71.88%

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - โรงพยาบาลเมืองพัทยา -          -          -          252.86               3.46% 261.48     3.18% 310.56      4.38%

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต -          -          -          173.08               2.37% 179.14     2.18% 183.20      2.58%

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 56.91% 56.91% 56.91% 607.25               8.30% 690.76     8.39% 695.53      9.80%

บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง 56.43% 56.43% -          113.81               1.55% 9.17          0.11% -            -         

บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนุบรี 99.98% 99.98% 99.98% 210.46               2.88% 266.97     3.24% 275.94      3.89%

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง 99.99% 99.99% 99.99% 861.59               11.78% 905.46     11.00% 14.39        0.20%

6,912.34   94.50% 7,460.51  90.63% 6,579.05  92.73%

บจก. ทันตสยาม 99.43% 99.43% 99.43% 271.48               3.71% 317.81     3.86% 396.38      5.59%

บจก.  ธนบุรี เวลบีอิ�ง ** 99.99% 99.99% 99.99% 115.37               1.58% 438.66     5.33% 95.51        1.35%

386.85      5.29% 756.47     9.19% 491.89      6.94%

บจก. โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส 70.00% 70.00% 70.00% 15.61                  0.21% 15.18        0.18% 23.26        0.33%

บจก.  ราชธานี เรียลตี� 100.00% 100.00% 100.00% -         -          -         -         -            -         

บจก. ธนบุรีพัฒนาที�ดิน 99.86% 99.78% 99.78% -         -          -         -         -            -         

15.61         0.21%  15.18 0.18%  23.26 0.33%

 7,314.80 100.00%  8,232.16 100.00%  7,094.20 100.00%

รวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

รวมธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื�องมือแพทย์ 

รวมอื�น ๆ 

รวม

% การถือหุ้นของบริษัท

25612562
2563 2562

2563
2561

รายได้สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
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โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 4 แห่ง  

• โรงพยาบาลธนบุรี   

• โรงพยาบาลธนบุรี 2  

• โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง  

• โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา จงัหวดัปทุมธานี 

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดจํานวน 4 แห่ง 

• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลา  

• โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี จงัหวดัอุบลราชธานี 

• โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  

• โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมกว่า 1,100 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

) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลภายใต้กลุ่มบริษทัฯ มีการจัด

ระบบงานท่ีดี 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 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั ศูนยก์ระดูกและขอ้ 

ศูนยห์วัใจ ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง 

ศนูยสู์ติ-นรีเวชกรรม ศูนยจ์กัษ ุ

ศูนยอ์อกซิเจนบาํบดั ศูนยกุ์มารเวช 

ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบาํบดั ศูนยผ์ูป่้วยวิกฤต 

ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ ศูนย ์Sleep Lab 

ศูนยไ์ตเทียม ศูนยหู์ คอ จมูก 

ศูนยรั์งสีภาพวินิจฉยัและรังสีร่วมรักษา ศูนยท์นัตกรรม 

ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูและกายภาพบาํบดั ศูนยอุ์บติัเหตุและฉุกเฉิน 

คลินิกอายรุกรรมและเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ คลินิกจิตเวช 

คลินิกศลัยกรรมหวัใจ คลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป 

คลินิกอายรุกรรมโรคความดนัโลหิต คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 

คลินิกศลัยกรรมเด็ก คลินิกนิติเวช 

คลินิกศลัยกรรมตกแต่ง คลินิกศลัยกรรมหลอดเลือด 

คลินิกศลัยกรรมมือ คลินิกศลัยกรรมประสาท 
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คลินิกอายรุกรรมโภชนาการ คลินิกโรคเลือด 

คลินิกโรคไขขอ้ คลินิกโรคติดเช้ือ 

คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ คลินิกอายรุกรรมทัว่ไป 

คลินิกโรคปอด คลินิกต่อมไทรอยด ์เตา้นม (ศลัยกรรม) 

คลินิกระงบัความเจ็บปวด คลินิกผิวหนงั 

คลินิกต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน, ไทรอยด,์ ต่อมหมวกไต) 

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 

ศูนยก์ระดูกและขอ้ คลินิกสูติ-นรีเวช 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั คลินิกหู คอ จมูก 

ศูนยต์รวจสุขภาพ คลินิกกุมารเวช 

ศูนยห์วัใจ คลินิกศลัยกรรม 

แผนกทนัตกรรม เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และกายภาพบาํบดั 

คลินิกตา คลินิกอายรุกรรม 

คลินิกโภชนาการและการกาํหนดอาหาร  

เวบ็ไซต ์www.thonburi2hospital.com  

 

โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 47 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ดาํเนินงานภายใตบ้ริษทั โรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง ตั้งอยู่

ท่ี 611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นศูนยบ์ริการสุขภาพแบบเจาะจงเฉพาะ

บุคคล ให้บริการดว้ยวิทยาการทางการแพทย ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และโปรแกรมการรักษา บาํบดั วินิจฉัย ตามมาตรฐาน

ระดบัสากล โดยทีมแพทยช์าํนาญการเฉพาะทางจากนานาประเทศ เพ่ือยกระดบัการให้บริการดา้นสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

แม่นยาํ และเหมาะกบัสภาพร่างกายของผูรั้บบริการแต่ละราย มุ่งเน้นนวตักรรมแห่งอนาคตของเทคโนโลยีการแพทย ์อีกทั้งยงั

เป็นโครงการสาํคญัท่ีจะสร้างโอกาสในการเติบโต และขยายอาณาจกัรธุรกิจเฮลทแ์คร์ภายใตก้ารดาํเนินงานของ ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 

กรุ๊ป (THG) โดยมีศูนยเ์ฉพาะทางต่อไปน้ี 

ศูนยน์วตักรรม ศลัยกรรมความงาม ศูนยก์ระดูกและขอ้ 

ศูนยรั์กษาแผลเบาหวาน ศูนยก์ายภาพบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั ศูนยหู์ คอ จมูก และ แผนกจกัษุ 

ศูนยเ์วชศาสตร์และเทคโนโลยกีารเจริญพนัธ์ุ ศูนยอ์ายรุกรรม 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั จิณณ์ เวลเนส  

http://www.thonburihospital.com/
http://www.thonburi2hospital.com/
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ศูนยห์วัใจ แผนกรังสีวินิจฉยั 

ศูนยส์มองและระบบประสาท แผนกผูป่้วยวิกฤต 

ศูนยต์รวจสุขภาพ แผนกฉุกเฉิน 

ศูนยศ์ลัยกรรม  

เวบ็ไซต ์www.thonburibamrungmuang.com 

 

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา 

เปิดให้บริการ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เป็นโรงพยาบาลขนาด 55 เตียง ดาํเนินงานภายใต ้บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง  ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ตั้งอยูท่ี่ 89/3 หมู่ 

3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ให้การดูแลรักษาและพกัฟ้ืนระยะยาว รักษาและ

ฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งวยัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจแบบองคร์วม  เน้นการฟ้ืนฟูดูแลผูป่้วยติดเตียง ดูแลสุขภาพผูป่้วยโรคความจาํเส่ือม 

(Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีบริการฟ้ืนฟูด้วยกายภาพบาํบัด กิจกรรมบาํบัด เวชศาสตร์การกีฬา โดยทีม

บุคลากรทางแพทยท์ุกสหสาขาวิชาชีพ 

เวบ็ไซต ์www.thonburiburana.com  

 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 196 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 36 ห้อง ดาํเนินงานภายใตบ้ริษทั 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 56.91 ของทุนชาํระ

แลว้ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีตั้งอยูท่ี่ 119 ถนนราษฎร์ยินดี อาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในการบริการประชาชน โรงพยาบาล

ราษฎร์ยินดีให้บริการผูป่้วยทั้งจากในพ้ืนท่ีหาดใหญ่และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงการให้บริการนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จาก

ประเทศเพ่ือนบา้น อาทิเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นตน้โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

แผนกรักษสุ์ขภาพ แผนกลูกรัก 

แผนกอายรุกรรม ศูนยไ์ตเทียม 

แผนกผา่ตดัผา่นกลอ้ง แผนกเบาหวานและไทรอยด ์

แผนกสูตินรีเวชและมะเร็งนรีเวช แผนกระบบประสาทและสมอง 

แผนกรักษห์วัใจ แผนกสุขภาพเทา้ และกายอุปกรณ์ 

ศูนยเ์อกซเรยค์อมพิวเตอร์ ศูนยอุ์บติัเหตุฉุกเฉิน 

แผนกทนัตกรรม แผนกศลัยกรรม 

แผนกกระดูกและขอ้ แผนกหูคอจมูก 

ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูและกายภาพบาํบดั Home Healthcare 

เวบ็ไซต ์www.rajyindee.com 

 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 24 ห้อง ซ่ึงดาํเนินงานภายใต้

บริษทั อุบลรักษ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.04 ของทุนชาํระแลว้ โรงพยาบาล

อุบลรักษ์ ธนบุรี ตั้งอยู่ท่ี 46/4 ถนนบูรพาใน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี ให้บริการรักษาพยาบาลโดย

http://www.thonburibamrungmuang.com/
http://www.thonburiburana.com/
http://www.rajyindee.com/


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 11 

คณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดย

มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

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 ซ่ึงดาํเนินงานภายใต้

บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 31.87 ของทุนชาํระ

แลว้ โรงพยาบาลสิริเวช ตั้งอยูท่ี่ 151 หมู่ 7 ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุม

ทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 

24 ชัว่โมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปน้ี 

ศูนยอุ์บติัเหตุและฉุกเฉิน คลินิกจกัษุ 

ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง คลินิกเวชปฏิบติัทัว่ไป 

ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ คลินิกศลัยกรรม 

ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั คลินิกศลัยกรรมตกแต่ง 

ศูนยห์วัใจ คลินิกศลัยกรรมประสาท 

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 ห้องซ่ึงดาํเนินงานภายใต้

บริษทั ธนราษฎร์ ทุ่งสง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56.43 ของทุนชาํระ

แล้ว โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ตั้งอยู่ท่ี 88/8 หมู่ท่ี 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิท่ีมี

http://www.ubonrak.com/
http://www.sirivejhospital.com/
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ความสามารถรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนพร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน

ตลอด 24 ชัว่โมง   
สูตินรีเวชกรรม ศลัยกรรมทัว่ไป 

อายรุกรรมทัว่ไป กุมารเวช 

ศลัยกรรมและศลัยกรรมกระดูกและขอ้ แผนก Check up 

แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน แผนก X-ray 

แผนกไตเทียม แผนกกายภาพบาํบดั 

แผนก ICU  

เวบ็ไซต ์www.thonburithungsong.com 

 

1.2 ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

THG ไดข้ยายธุรกิจไปยงัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย โดยไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรในต่างประเทศ เพ่ือดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาล ปัจจุบนั มีโรงพยาบาล 1 แห่ง ในประเทศเมียนมา 

• Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมา 

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

อสังหาริมทรัพยท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศเมียนมา และปัจจุบนักาํลงัดาํเนินการสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง มูลค่า 75 ลา้น

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  

สถิติการดําเนินงาน   

 2561 2562 2563 

สัดส่วนรายได้    

รายไดจ้ากผูป่้วยนอก 45% 45% 46% 

รายไดจ้ากผูป่้วยใน 55% 55% 54% 

ผู้ป่วยนอก    

จํานวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก (ห้อง) *    

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 122 198 202 

ต่างจงัหวดั   73 76 87 

ต่างประเทศ 29 59 30 

จํานวนผู้ป่วยนอก (คร้ัง) 1,052,569 1,045,042 913,827 

กําลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด (คร้ัง/ปี) 1,686,390 1,702,950 1,734,840 

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก (%) 62% 61% 53% 

http://www.thonburithungsong.com/
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 2561 2562 2563 

ผู้ป่วยใน    

จํานวนเตียงจดทะเบียน (เตียง) *    

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 530 577 632 

ต่างจงัหวดั 386 386 436 

ต่างประเทศ 150 246 246 

จํานวนเตียงให้บริการ (เตียง) *    

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 494 530 530 

ต่างจงัหวดั 346 339 339 

ต่างประเทศ 130 226 96 

การครองเตียง (วันนอน/ปี) 157,602 153,253 117,736 

กําลังการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุด (วันนอน/ปี) 234,794 233,699 208,423 

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยใน (%) - กรุงเทพฯ 67% 66% 57% 
 

หมายเหตุ 

สถิติการดาํเนินงาน เป็นของโรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลหลกัในเครือ 

ยกเวน้ หมายเหตุ * ท่ีกล่าวถึงจาํนวนห้องผูป่้วย จาํนวนเตียงจดทะเบียน และจาํนวนเตียงให้บริการ  หมายถึง จาํนวน ณ โรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง (เร่ิมปี 2562) และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (เร่ิม

ปี 2563) 

ต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง (เร่ิมปี 2563) 

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ Welly Hospital (ส้ินสุดปี 2562)  และ Ar Yu International Hospital (เร่ิมปี 2562) 
 

1.3 ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์  

THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการรับจา้งบริหารจดัการ

โรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลในภาครัฐท่ีตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งเหมาบริการเพ่ือ

บริหารและดาํเนินงานโรงพยาบาลในสังกดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินจาํนวน 2 แห่ง และศูนยแ์พทยชุ์มชน 1 แห่ง ไดแ้ก่  

- โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขนาด 110 เตียง (เตียงจดทะเบียนและเตียงให้บริการ) ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาลโรคทัว่ไป

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 บริหารจดัการและฝึกอบรมใหก้บัโรงพยาบาลในต่างประเทศดว้ย  โดยเฉพาะภูมิภาค เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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ทั้งน้ี สัญญาบริการจา้งเหมาเพ่ือบริหารและดาํเนินงานศนูยแ์พทยชุ์มชนนานาชาติเกาะลา้น พทัยา ไดส้ิ้นสุดลง  ในเดือน

ตุลาคม 2563 ส่วนสัญญาบริการจา้งเหมาเพ่ือบริหารและดาํเนินงานโรงพยาบาลเมืองพทัยา ส้ินสุดลงเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 

และไม่มีการต่อสัญญา 

 

1.4 ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง  

THG เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทาง จึงไดก่้อตั้ง บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ดาํเนิน

ธุรกิจรับจา้งเหมาบริหารศูนยห์ัวใจให้แก่สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จดัหาทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคหัวใจท่ีมี

ช่ือเสียงเพ่ือความพร้อมในการดูแลรักษา ในปี 2562 ไดด้าํเนินธุรกิจรับจา้งเหมาบริการการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ  3 โครงการ 

ไดแ้ก่   

• คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี 
    

          ดาํเนินการภายใตสั้ญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลดา้นโรคหวัใจและหลอดเลือดกบับริษทั โรงพยาบาลภทัร จาํกดั 

โดย THG มีหน้าท่ีจดัหาทีมแพทยเ์ฉพาะทางและบริหารจดัการตารางเวลาการทาํงานของแพทย ์โดยศูนยห์ัวใจแห่งน้ี

เปิดให้บริการเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557  ประกอบดว้ยห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ พร้อมเคร่ืองมือทนัสมยั ครบวงจร 

ดูแลดว้ยแพทยอ์ายุรกรรมหวัใจท่ีเช่ียวชาญการสวนหัวใจ แพทยผ์่าตดัหัวใจพร้อมทีมงานท่ีไดรั้บการอบรมและฝึกฝน

เป็นพิเศษในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ มีหอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ และหอพกัผูป่้วยโรคหวัใจพิเศษ 18 เตียง และ หออภิบาล

ผูป่้วยวิกฤตโรคหวัใจ (CCU) 6 เตียง  

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  สัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลดา้นโรคหัวใจและหลอดเลือดดังกล่าว ได้

ส้ินสุดลง และไม่มีการต่อสัญญา 

• คลินิกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี 2  
 

          เปิดให้บริการเม่ือ 26 มิถุนายน 2560 โดยบริษทั ศูนยห์ัวใจโรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั เป็นผูรั้บจา้งเหมาบริการ

โครงการศูนยห์วัใจ มีหนา้ท่ีจดัหาทีมแพทยเ์ฉพาะทาง และบริหารจดัการตารางเวลาการทาํงานของแพทยใ์ห้เพียงพอตอ่

ความต้องการของผู ้ป่วยด้านหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย

ห้องปฏิบติัการสวนหวัใจและขยายหลอดเลือด หอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ ซ่ึงมีจาํนวนเตียงทั้งหมด 9 เตียง พร้อมดูแลผูป่้วย

โรคหวัใจนบัตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะเร่ิมตน้จนถึงการรักษาท่ีมีความละเอียดซบัซอ้นขั้นสูงตลอด 24 ชัว่โมง 

• คลิกนิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลงุ  
 

 

เป็นความร่วมมือของคณะผูบ้ริหาร โรงพยาบาลพทัลุง และ บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี การรับจา้งเหมา

บริการและควบคุมคุณภาพการทาํงานดว้ยความเช่ียวชาญดา้นการแพทยเ์ฉพาะทาง คลินิกศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลพทัลุง เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 17 เดือนเมษายน 2561 และได้รับอนุมติัจากสํานักงานประกันสุขภาพ

แห่งชาติให้รักษาผูป่้วยสิทธิหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เม่ือวนัท่ี 1 เดือนตุลาคม 2561 โดยบริษทัดาํเนินการ

รักษาการทาํหัตถการผูป่้วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด ประกอบดว้ย ห้องปฏิบติัการสวนหัวใจและขยาย

หลอดเลือด หอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ ซ่ึงมีจาํนวนเตียงทั้งหมด 11 เตียง 

นอกจากน้ี ในเดือนกรกฎาคม 2563 บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี ไดล้งนามขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการเขา้

รับบริหารศูนยห์ัวใจให้กบัศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกขุ ชลประทาน (เดิมช่ือโรงพยาบาลชลประทาน) ในสังกดัมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือบริการดูแลรักษาคนไขท่ี้มีอาการเก่ียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด คาดว่าเปิดให้บริการไดใ้นปี 2564  
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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 ในเบ้ืองตน้สร้างไว ้5 ตึก จาํนวน 494 ยูนิต ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์

ผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพทางจิตใจของผูสู้งอายุ ภายในอาคาร

จะมีบุคลากรทางการแพทยเ์พ่ือช่วยดูแล และมีบุคลากรทางการแพทยฉุ์กเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบตรวจ

สุขภาพต่อเน่ือง เช่น เคร่ืองตรวจจบัสถานะสุขภาพ (Health Tracking System) และระบบดูแลสุขภาพจากส่วนกลาง 

(Centralized Health Monitor System) และ CCTV ทั้งน้ีเพ่ือให้ไวว้างใจไดว่้าผูสู้งอายจุะไดรั้บการดูแลอย่างถูกตอ้งและ

ทนัเวลา 

2)  โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพ่ือรองรับการบริบาลผูสู้งอายุท่ีตอ้งการการดูแลแบบใกลชิ้ดจากบุคลากรทางการแพทย ์

บริหารจดัการโดยทีมแพทยแ์ละพยาบาลภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลธนบุรี (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนธุรกิจ

รักษาพยาบาลในประเทศไทย) 

3)  จิณณ์ เวลเนส ซ่ึงมีบริการหลากหลายให้เลือกตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ทั้งเวลเนส คลินิก มุ่งเน้นดูแลสุขภาพเชิง

ป้องกนั ผสมผสานศาสตร์ธรรมชาติบาํบดั การแพทยท์างเลือก และการแพทยแ์ผนปัจจุบนั จิณณ์ เมดิฟิต มีคลาสและ

โปรแกรมการออกกาํลงักายปรับตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และยงัมีกิจกรรมยามว่างต่าง ๆ เช่น ดนตรีบาํบดั 

ศิลปะบาํบดั คลาสทาํอาหาร ฯลฯ เพ่ือสร้างสังคมใหม่ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ดูแลดา้นจิตใจและอารมณ์ 

โดยมี บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิงถือหุ้น 100% เป็นผูบ้ริหารการ

ให้เช่าห้องชุดโครงการท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง และห้องชุดท่ีผูซ้ื้อตอ้งการปล่อยเช่าเพ่ือสร้างรายได ้

• ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ  

เป็นศูนยดู์แลผูสู้งอายขุนาดใหญ่ ตั้งอยู่ซอยประชาอุทิศ 60/2 ภายใตแ้นวคิดให้การดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วยพกัฟ้ืน ผูป่้วยติด

เตียง และผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้มีสุขภาพท่ีดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มุ่งพฒันาให้ใชชี้วิตอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยมาตรฐาน

โรงพยาบาล โดยมีทีมสหวิชาชีพออกแบบโปรแกรมการดูแลท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล พร้อมบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

เช่น ห้องพกัพร้อมอาหาร ดูแลโดยพยาบาลและผูช่้วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง มีแพทยต์รวจเย่ียมตามกาํหนด กิจกรรมกายภาพ และ

สันทนาการ และบริการทาํความสะอาดห้องพกั  
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2.2 ธุรกิจรักษาพยาบาลนอกพื้นท่ีโรงพยาบาล (Home Healthcare) 

ดาํเนินธุรกิจผ่าน บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง เพ่ือให้บริการดูแลรักษาผูป่้วยถึงบา้น การดูแลแม่และเด็ก กายภาพบาํบดัแก่ผูท่ี้

ไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาท่ีโรงพยาบาล ผูสู้งอายุท่ีเคล่ือนยา้ยลาํบาก ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ดาํเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ อาทิ

เช่น พยาบาล นกักายภาพบาํบดั นกัโภชนาการ และนกัจิตวิทยา 

2.3 ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ เคร่ืองเวชภัณฑ์ เคมีภณัฑ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 

ธุรกิจน้ีเป็นส่วนสนับสนุนธุรกิจหลกัของ THG โดยบริษทัฯ เข้าถือหุ้นใน บจก. ทันตสยาม ซ่ึงดาํเนินการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑท์นัตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลกัษณะ “One Stop Service” เป็นตวัแทนจาํหน่ายเพียงรายเดียวของแบรนดช์ั้นนาํใน

ดา้นทนัตกรรม เช่น Adec, W&H,  AO,  Megagen,  SAM และ Alpro เป็นตน้ 

ทั้งน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษทัฯ ไดปิ้ดกิจการร้านขายยา APEX เพ่ือปรับปรุงธุรกิจในภาพรวม 

 

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 โดยปัจจบุนัอยูใ่นระหว่างศึกษาโครงการ และความ

เป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 

ภาวะตลาดและการแข่งขัน  

 ดว้ยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบทัว่โลก ประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั โดยสํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาพรวมเศรษฐกิจไทยลดลงร้อยละ 6.1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการ

อุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลง ธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพปรับตวัลดลงเช่นเดียวกนั เน่ืองจากความกงัวลในเร่ืองการ

เดินทางไปโรงพยาบาล กงัวลในเร่ืองความเส่ียงติดเช้ือโรค และชะลอการใชจ้่ายเน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนสูง  

 แนวโนม้ระยะยาวดา้นสุขภาพของประเทศไทย เช่น การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการขยายตวัของชุมชนเมือง ความต่ืนตวัใน

การใส่ใจสุขภาพ ให้ความสําคญักบัการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกนั ยงัคงมีอยู่ แต่ในระยะส้ัน เราไดเ้ห็นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป อนัเป็นผลมาจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 ตวัอยา่งเช่น ท่ีพกัอาศยัท่ีสร้างขึ้นเพ่ือให้เหมาะกบัการดาํรงชีวิต

ของผูสู้งวยั ยงัไดรั้บความสนใจอยู่ ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์หรือเครือโรงพยาบาลของภาครัฐไดพ้ฒันาโครงการท่ี

อยู่อาศยัดงักล่าวเพ่ิมขึ้น โดยเสริมบริการทางการแพทยห์รือตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานพยาบาล แต่ผูบ้ริโภคบางส่วนชะลอการ

ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยป์ระเภทดงักล่าว ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย มีความไม่แน่นอน จาํเป็นตอ้งสาํรองเงินไวก่้อน และ

บางส่วนยงัรอดูตวัเลือกอ่ืน ท่ีเร่ิมมีหลากหลายขึ้น  
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 นอกจากน้ี ดว้ยความกงัวลเร่ืองความเส่ียงติดเช้ือโรค ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการบางส่วนปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

คือ ไม่อยากเดินทางมาโรงพยาบาลหากไม่จาํเป็น ดงันั้น โรงพยาบาลจึงตอ้งนาํเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ และเพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในการหารายได ้ตวัอยา่งเช่น การเพ่ิมบริการนอกสถานท่ี การบริการส่งยาทางไปรษณีย ์การ

อาํนวยความสะดวกดว้ยบริการแบบ Drive-Thru หรือปรับปรุงบริการโดยจดัหาอุปกรณ์เก่ียวกับการฆ่าเช้ือ เคร่ืองมือแพทย ์

เคร่ืองมือทนัตกรรม ท่ีลดความเส่ียงในการแพร่กระจายเช้ือโรค สร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ และย่ิงไปกว่านั้น สถานการณ์

โรคระบาดในคร้ังน้ี ยงัมีส่วนผลกัดนัและเป็นตวัเร่งให้มีการนาํเทคโนโลยีออนไลน์มาเสริมการให้บริการ ดงัจะเห็นจากการท่ี

หลายโรงพยาบาลได้นําบริการพบแพทย์แบบทางไกล (Telemedicine) สําหรับช่วยตรวจวินิจฉัยในเบ้ืองต้น หรือติดตาม

ผลการรักษา มาใชจ้ริงจงัมากขึ้น 

 วิกฤตโรคระบาด COVID-19 ในคร้ังน้ี ส่งผลกระทบโดยตรงกับโรงพยาบาลท่ีมีคนไขต้่างชาติ เน่ืองจากคนไขไ้ม่

สามารถเดินทางมารับการรักษาได ้เน่ืองจากมีการจาํกดัและควบคุมเร่ืองการเดินทาง การกกัตวั อยา่งเขม้งวด แต่จากการท่ีภาครัฐ

มีมาตรการในเร่ืองการควบคุมโรคท่ีดี อีกทั้งภาคเอกชน และประชาชนต่ืนตวัในเร่ืองการดูแลสุขภาพ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ทาํให้การจดัการรับมือกบัโรคระบาดของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดดี้ อตัราการ

เสียชีวิตตํ่า มาตรฐานบริการทางการแพทยข์องไทยจึงเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจจากชาวต่างชาติมากย่ิงขึ้น เช่ือว่าในท่ีสุดแลว้ เม่ือ

สถานการณ์โรคระบาดน้ีคล่ีคลายลง คนทัว่โลกไดรั้บวคัซีน และการเดินทางขา้มประเทศมีความปลอดภยัมากขึ้น แนวโน้มใน

เร่ือง Medical Tourism จะฟ้ืนตวั และชาวต่างชาติจะเร่ิมกลบัเขา้มาใชบ้ริการทางแพทยใ์นประเทศไทยอีกคร้ัง  

   

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 100  

เตียง โดยท่ีทุกเตียงมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสามารถรองรับผูป่้วยวิกฤตไดห้ลากหลายรูปแบบ 

- กลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาติ บริษทัเห็นโอกาสดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ท่ีตลาดเติบโตสูงจากการท่ี

ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในชาวต่างชาติว่าคุณภาพการให้บริการทางการแพทยข์องประเทศไทยอยูใ่นมาตรฐานนานาชาติ 

บริษทัฯ จึงพฒันาแผนกตอ้นรับผูป่้วยชาวต่างชาติเพ่ือรองรับผูป่้วยชาวต่างชาติ โดยสามารถส่ือสารคาํศพัท์ทางการ

แพทยใ์นภาษาต่างชาติ อีกทั้งบริษทัฯ มีการใช้บริการนายหน้ารับหาลูกคา้ช่ือดงัในต่างประเทศ (Agency) เพ่ือดึงดูด

ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเขา้มาใชบ้ริการกบัทางบริษทัฯ โดยบริการนายหน้าจดัหาลูกคา้นั้นเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับลูกคา้

ชาวต่างชาติเวลาพิจารณาใชบ้ริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 18 

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 Ar Yu International Hospital 

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

บริการโรงพยาบาลจึงมีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มวยักลางคนถึงผูสู้งอาย ุกลุ่มวยัทาํงาน และกลุ่มแม่และเด็ก 

กลุ่มผู้ใช้บริการคู่สัญญา 

- ในเมียนมา ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมด ใชก้ารชาํระเงินสดดว้ยตนเอง มีผูใ้ชป้ระกนัสุขภาพนอ้ยมาก 

 

(3) ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์  

โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีความประสงคว่์าจา้งเอกชนในการรับจา้งบริหารโรงพยาบาลของรัฐ 

 

(4) ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 

บริษทั ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั  มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีสําคญั 3 กลุ่ม คือ ผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการ

ด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผูป่้วยตามโครงการประกันสังคม ผูป่้วยตามโครงการสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) สิทธิขา้ราชการ และ ผูป่้วยชาวต่างชาติ   

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

(1)   การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศ 

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 

จากการท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมายาวนานกว่า 40 ปีและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของสถาน

การศึกษาทางการแพทยช์ั้นนาํของประเทศไทยหลายแห่งจึงทาํให้บริษทัฯ สามารถแสวงหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ 

บริษทัฯ มีนโยบายพฒันาแพทยใ์ห้มีความสามารถท่ีสูงขึ้นโดยมีการให้แพทยเ์ขา้รับการฝึกอบรมวิชาอย่างต่อเน่ือง และยงัมี

นโยบายพฒันาพยาบาลเฉพาะทางโดยมีการสนบัสนุนให้พยาบาลสําหรับโรคเฉพาะทางไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 -  9 

เดือนเพ่ือให้ไดรั้บความรู้และความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ ไดดี้ยิ่งขึ้น 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 19 

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 (Ga Mone Pwint ในประเทศเมียนมา) ซ่ึง

เป็นท่ีรู้จกัดีในประเทศนั้น ๆ ส่งผลให้โรงพยาบาลมีฐานลูกคา้ค่อนขา้งมาก มีความน่าเช่ือถือ จึงเป็นปัจจยัดึงดูดบุคลากรทาง

การแพทยใ์ห้มาร่วมงานกับโรงพยาบาล และส่งผลให้โรงพยาบาลฯ สามารถเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความรู้

ความสามารถมาร่วมงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

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 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    

 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ปัจจยัควำมเส่ียง  หนำ้ท่ี 20 

ปัจจัยความเส่ียง 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัควำมเส่ียงต่ำง ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและรำคำหุ้นของ
บริษทัฯ โดยปัจจยัควำมเส่ียงต่อไปน้ีเป็นเพียงปัจจยัควำมเส่ียงส ำคญับำงประกำรท่ีอำจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษทัฯ ซ่ึงอำจ
ก่อให้เกิดควำมเส่ียงในกำรลงทุนของผูล้งทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ทั้งน้ีอำจมีปัจจยัควำมเส่ียงอื่น ๆ ท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ทรำบไดใ้น
ปัจจุบนัและอำจมีปัจจยัควำมเส่ียงบำงประกำรท่ีบริษทัฯ เห็นว่ำไม่เป็นสำระส ำคญั ซ่ึงปัจจยัควำมเส่ียงเหล่ำน้ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนำคตได ้

1. ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) 

1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบนักำรประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทยมี์แนวโนม้กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น จำกกำรท่ีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่
ในตลำดมีกำรควบรวมกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงท ำให้มีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทำงกำรบริกำรท่ีหลำกหลำย และจำก
กำรท่ีมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ทยอยเขำ้สู่ตลำดท ำให้เกิดกำรแย่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกผูป้ระกอบกำรรำยเดิม ส่งผลให้เกิด
กำรต่ืนตวัในกำรแข่งขนัดำ้นกำรให้บริกำรและกำรใชน้โยบำยรำคำเพ่ือดึงดูดลูกคำ้นอกจำกน้ี ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีกำรคำ้
และกำรบริกำรภำยใตข้อ้ตกลงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อำจส่งผลให้มีคู่แข่ง
รำยใหม่ภำยในกลุ่มประเทศอำเซียนขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรเขำ้มำในประเทศไทย ซ่ึงปัจจยักำรแข่งขนัเหล่ำน้ีอำจกระทบต่อ
บริษทัฯ อยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ผลกระทบทำงเศรษฐกิจอำจส่งผลต่อก ำลังซ้ือของผูบ้ริโภค แม้ว่ำกำรรักษำพยำบำลจะเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ี แต่
ผูรั้บบริกำรของโรงพยำบำลเอกชนอำจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดกำรใชบ้ริกำรของโรงพยำบำลได ้เช่น ชะลอกำรเขำ้รับกำรรักษำ 
หรือกำรเขำ้รับบริกำรทำงกำรแพทยส์ ำหรับโรคท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรรักษำเร่งดว่น หรือลดช่วงเวลำกำรพกัในโรงพยำบำลให้
ส้ันลง ลดกำรใชจ้่ำยค่ำบริกำรโดยเลือกเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนอื่นที่อำจมีค่ำใชจ้่ำยที่
น้อยกว่ำ เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ ไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อยำ่งใกลชิ้ด เพื่อวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้งเตรียมควำมพร้อมและก ำหนดมำตรกำรส ำหรับบริหำรควำมเส่ียงให้เหมำะสม 
อีกทั้งบริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคท่ีมีควำมซับซ้อนไดม้ำกกว่ำเม่ือเทียบกบัโรงพยำบำลอื่น ๆ ท่ีคิดค่ำรักษำพยำบำล
ใกลเ้คียงกนั และรำคำท่ีโรงพยำบำลเสนอนั้นเป็นรำคำท่ีประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถเข้ำถึงบริกำร จึงเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้
โรงพยำบำลมีผูป่้วยเขำ้รับกำรรักษำอยำ่งสม ่ำเสมอ และช่วยลดผลกระทบที่โรงพยำบำลจะไดรั้บจำกกำรผนัผวนของเศรษฐกิจ 
  

1.2 ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีผำ่นมำส่งผลกระทบต่อจ ำนวนลูกคำ้ท่ีมำรับกำร
รักษำพยำบำลท่ีโรงพยำบำลมีกำรลดลงอยำ่งชดัเจน ท ำให้กลุ่มโรงพยำบำลมีรำยไดล้ดลงอยำ่งมำกในไตรมำส 2/2563 โดยเฉพำะ
โรงพยำบำลท่ีมีกลุ่มคนไขต้่ำงชำติเป็นหลกั และโรงพยำบำลระดบัทุติยภูมิไดรั้บกระทบมำกกว่ำโรงพยำบำลระดบัตติยภูมิ (รักษำ
โรคซับซ้อน เช่น มะเร็ง สมอง หัวใจ) เน่ืองจำกคนไขท่ี้ไม่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ไดช้ะลอกำรเขำ้รับกำรรักษำ ท ำให้ในปี 2563 
จ ำนวนผูป่้วยนอกในโรงพยำบำลและอตัรำกำรเขำ้ใชบ้ริกำรของผูป่้วยในลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละ
ผลกำรด ำเนินงำน  

กำรบริหำรจดักำรภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 คณะผูบ้ริหำรไดแ้ต่งตั้งทีมงำนรับสถำนกำรณ์โรค 
COVID-19 เพื่อวำงแผนและก ำหนดบทบำทควำมรับผดิชอบให้แต่ละหน่วยงำน บริษทัฯ ใชร้ะบบบริหำรควำมเส่ียงเป็นเคร่ืองมือ
ในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนที่ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ที่ไดร้ับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือ 
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COVID-19 เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำบริษทัฯ จะสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงซ่ึงเป็นภำวะวิกฤตท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน รวมทั้ง
โรงพยำบำลในเครือของบริษทัฯ ต่ำงได้รับผลกระทบเช่นกัน ส่ิงท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรคือกำรเตรียมพร้อมเพื่อให้รับมือกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและทนัท่วงที เพ่ือให้ธุรกิจด ำเนินไปไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน โดยมีจุดมุ่งหมำย
ส ำคญัคือเพื่อควำมปลอดภยัของคนไขแ้ละบุคลำกรทำงกำรแพทย ์

ส่ิงส ำคญัท่ีท ำให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน คือควำมสำมำรถในกำรปรับตวัเพ่ือรับมือกบัควำมเปล่ียนแปลง 
หำกเกิดกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 อีกระลอกใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนกำรปรับตวั โดยเฉพำะในแง่กำรควบคุมตน้ทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพและเหมำะกับทิศทำงธุรกิจ  รวมถึงกลยุทธ์กำรเติบโตของกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำร
ให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริกำร เช่น ลดกำรมำโรงพยำบำลถำ้ไม่จ ำเป็น ปรับตวัให้คุน้เคยกบักำร
ใชเ้ทคโนโลยี ออนไลน์มำกขึ้นเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนในช่วงภำวะวิกฤต บริษทัฯ มีกำรจดักำรและเตรียมทรัพยำกรดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภยัและชีวอนำมัยท่ีจ ำเป็นต่ำง ๆ ไวร้องรับ ในกำรจัดหำบริกำรเพ่ือ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนไข ้เช่น กำรส่งยำทำงไปรษณีย ์ส ำหรับคนไขเ้ดิมท่ีไม่สะดวกเดินทำง กำรให้บริกำรวคัซีนถึงบำ้น 
รวมไปถึงกำรพฒันำระบบ Telemedicine เพื่อส่ือสำรกบัคนไข ้โดยสำมำรถดูแล ตรวจสอบประวติั ติดตำมอำกำรได ้แมจ้ะเป็นคนไข้
ต่ำงชำติท่ีไม่สำมำรถเดินทำงมำพบแพทยไ์ด ้เป็นตน้ 

 
2. ความเส่ียงจากการด าเนินงาน (Operation Risk) 

2.1 ความเส่ียงในด้านการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

 ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสูง นอกจำกกำรแข่งขนักบัโรงพยำบำลเอกชนในระดบัเดียวกนักบั
บริษทัฯ แลว้ ยงัตอ้งแข่งขนักบักำรขยำยกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลของรัฐ เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลำ โรงพยำบำลเอกชน
ภำยใตก้ำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลรัฐ ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรดึงฐำนลูกคำ้ของบริษทัฯ ปัจจุบนักำรประกอบธุรกิจให้บริกำรทำง
กำรแพทยมี์แนวโน้มกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น จำกกำรที่ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในตลำดมีกำรควบรวมกิจกำรอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึง
ท ำให้มีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน รวมทั้งมีช่องทำงกำรบริกำรที่หลำกหลำย และจำกกำรที่มีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ทยอยเขำ้สู่
ตลำดท ำให้เกิดกำรแยง่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกผูป้ระกอบกำรรำยเดิม ส่งผลให้เกิดกำรต่ืนตวัในกำรแข่งขนัดำ้นกำรให้บริกำร
และกำรใชน้โยบำยรำคำเพื่อดึงดูดลูกคำ้ 

 ด้วยธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนในภำพรวม ยงัมีทิศทำงกำรขยำยตัวท่ี เติบโตเพ่ิมขึ้น และจำกกำรแข่งขันท่ีสูงขึ้น  
ผูรั้บบริกำรมีทำงเลือกมำกขึ้น ธุรกิจดำ้นน้ียงัคงมีกำรขยำยตวัต่อเน่ือง แต่ก็จะมีกำรแบ่งประเภทของโรงพยำบำลเอกชนเป็นหลำย
ระดบั รวมทั้งมีกำรบริหำรจดักำรแบบโรงพยำบำลหลกัและโรงพยำบำลเครือข่ำยอีกดว้ย 

  ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั บริษทัฯ ไดมี้กำรพฒันำบุคลำกร
ทำงกำรแพทยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้โรงพยำบำลสำมำรถรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นไดม้ำกกว่ำเม่ือเทียบกบัคู่แข่งท่ีเสนอรำคำกำร
รักษำพยำบำลที่ใกลเ้คียงกนั และบริษทัฯ ยงัมีแผนพฒันำศูนยฟ้ื์นฟูผูป่้วย (Step Down Care) ส ำหรับผูป่้วยช่วงพกัฟ้ืนท่ีตอ้ง
คำ้งคืนนำนกว่ำ 2 คืน เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยให้ผูป่้วยและบริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรเสนอบริกำรรักษำพยำบำล
นอกพ้ืนท่ีโรงพยำบำล  (Home Healthcare)  บริกำรบ้ำนพกัผูสู้งอำยุ (Senior Care and Living) อีกด้วย และเพื่อรองรับควำม
ต้องกำรกำรรักษำพยำบำลส ำหรับโรคท่ีมีควำมซับซ้อนสูง บริษทัฯ มีแผนงำนขยำย Excellent Centers ซ่ึงยงัมีควำมต้องกำร
ค่อนขำ้งมำกเม่ือเทียบกบับริกำรกำรรักษำท่ีมีในปัจจบุนั นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีกำรรับจำ้งบริหำรสถำนพยำบำลของภำครัฐเพ่ือเพ่ิม
อตัรำก ำไรของบริษทัฯ เพรำะกำรรับจำ้งบริหำรสถำนพยำบำลของภำครัฐนั้นบริษทัฯ ไม่ตอ้งลงทุนในสถำนท่ีและเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
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2.2 ความเส่ียงจากนโยบายการรักษาพยาบาลของภาครัฐบาล  

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกลุ่มผูป่้วยทัว่ไป ประมำณร้อยละ 70 ของรำยไดจ้ำกกำรรักษำพยำบำลรวม ซ่ึงหำกภำครัฐมีกำร
ส่งเสริมนโยบำยกำรรักษำพยำบำลอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น กำรขยำยขอบเขตสิทธิของโครงกำรประกนัสุขภำพถว้นหน้ำ อำจส่งผลให้มี
จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรท่ีเป็นกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปลดลง บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำว จึงไดมี้กำรติดตำมกำรก ำหนดนโยบำย
ของภำครัฐอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึงก่อนท่ีภำครัฐจะมีกำรประกำศใชห้รือประกำศเปล่ียนแปลงนโยบำยต่ำง ๆ จะมีกำรขอควำมคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะมำยงัผูป้ระกอบกำรโรงพยำบำลต่ำง ๆ ผ่ำนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน และชมรมโรงพยำบำลเอกชนคู่สัญญำ
ประกนัสังคม เป็นตน้ ดงันั้น จึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  มีกำรเขำ้ร่วมโครงกำรภำครัฐในกำรรับผูป่้วยในกลุ่มขำ้รำชกำรมีกำร
เฝ้ำติดตำมนโยบำยกำรเบิกจ่ำยของกรมบญัชีกลำง เป็นตน้ นอกจำกน้ี  บริษทัฯ ยงัมีแผนเพ่ิมรำยไดจ้ำกกลุ่มผูใ้ช้บริกำรทัว่ไป 
ได้แก่ กลุ่มผูช้  ำระเงินเอง และกลุ่มคู่สัญญำ โดยมุ่งเน้นในกำรพฒันำศูนยก์ำรแพทยเ์ฉพำะทำงเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทำง
กำรแพทย ์พฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคท่ีมีควำมซบัซอ้นสูง ซ่ึงเป็นโรคท่ีประชำชนมีแนวโนม้เป็นมำกขึ้น ไดแ้ก่ ศูนย์
หวัใจ ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูกและขอ้ ศูนยส์มองและประสำทวิทยำ และผูป่้วยกลุ่มท่ีตอ้งกำรกำรรักษำระดบัวิกฤตพยำบำล ซ่ึงบริษทัฯ 
มีบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมช ำนำญในกำรรักษำผูป่้วยกลุ่มน้ีจ ำนวนมำก และมีกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรรักษำพยำบำล 
และบุคลำกรอยูต่ลอดเวลำ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัธุรกิจอีกทำงหน่ึง 

2.3 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  

กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์จะตอ้งพึ่งพำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีคุณภำพในสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในปัจจุบนัยงั
สำมำรถผลิตไดใ้นจ ำนวนจ ำกดั นอกจำกน้ีกำรขยำยตวัของธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์ท ำให้เกิดควำมตอ้งกำรบุคลำกรท่ีมี
คุณภำพ และประสบกำรณ์เขำ้ร่วมงำนในองคก์รเพ่ิมมำกขึ้น ซ่ึงบุคลำกรดงักล่ำวจะตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรพฒันำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม ส่งผลให้บริษทัฯ อำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทยใ์นดำ้นต่ำง ๆ  ในอนำคต 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบัมหำวิทยำลยัสยำมจดักำรศึกษำพยำบำลระดบัปริญญำตรี  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรให้กำรบริกำรท่ีมีคุณภำพเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของบริษทัฯ อีกทำงหน่ึง  อยำ่งไรก็ตำม ในอดีตท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ยงัมิได้
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
รวมทั้งสร้ำงเสริมบรรยำกำศและสุขอนำมัยในกำรท ำงำนท่ีดี มีนโยบำยในกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรของบริษทัฯ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงเสริมทกัษะในกำรท ำงำนและพฒันำกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองในดำ้นต่ำง ๆ อนัจะส่งผลให้บุคลำกรเกิดควำม
ผกูพนักบัองคก์ร จำกนโยบำยดงักล่ำว บริษทัฯ เช่ือว่ำจะสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทยล์งได ้

2.4 ความเส่ียงจากการพึง่พาบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน  

ธุรกิจโรงพยำบำลเป็นธุรกิจท่ีตอ้งพึ่งพำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมเช่ียวชำญในกำรรักษำโรคให้กบัผูป่้วย ซ่ึงใน
ปัจจุบนัจ ำนวนบุคลำกรสำยกำรแพทยย์งัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร ดงันั้นในภำวะท่ีธุรกิจโรงพยำบำลมีกำรแข่งขนัสูง อำจ
ส่งผลให้ธุรกิจของโรงพยำบำลมีควำมเส่ียงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีควำม
เช่ียวชำญเฉพำะดำ้น  

อย่ำงไรก็ตำม โรงพยำบำลฯ ก่อตั้งมำยำวนำนกว่ำ 40 ปี เป็นโรงพยำบำลฯ ท่ีมีเครือข่ำยจ ำนวนมำกพร้อมทั้งมี
ภำพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับอย่ำงสูงในวงกำรสำธำรณสุข ประกอบกบัโรงพยำบำลฯ มีกลุ่มแพทยท่ี์มีช่ือเสียงและ
ไดรั้บกำรยอมรับอย่ำงกวำ้งขวำง ท ำให้โรงพยำบำลฯ เป็นท่ีเช่ือถือในกลุ่มแพทย ์ทั้งดำ้นวิชำกำรและกลุ่มผูบ้ริหำร รวมถึงฐำนะ
ควำมมัน่คงของบริษทัฯ สำมำรถให้ควำมมัน่ใจกบับุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์จะเขำ้มำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยำบำลฯ และ
บริษทัฯ อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้กำรร่วมมือในกำรก่อตั้งคณะแพทยศำสตร์กบัมหำวิทยำลยัสยำม จึงเป็นกำรง่ำยส ำหรับโรงพยำบำลฯ 
ในกำรสรรหำและพฒันำบุคลำกรทำงกำรแพทย ์  
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นอกจำกน้ี  โรงพยำบำลฯ ยงัมีนโยบำยท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกับบุคลำกร และมีนโยบำยพฒันำคุณภำพ
บุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมกบัจดัให้มีระบบกำรเติบโตทำงสำยอำชีพ (Career Path System) รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือจูงใจให้บุคลำกรเหล่ำนั้นท ำงำนอยู่กบัโรงพยำบำลฯ ในระยะยำว เช่น กำรให้รำงวลัแก่บุคลำกรท่ี
ท ำงำนกบัโรงพยำบำลฯ เป็นเวลำนำน กำรให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ และกำรให้ควำมใส่ใจต่อสวสัดิกำรและ
สวสัดิภำพของบุคลำกร เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนต่อไป  

2.5 ความเส่ียงในการต่อสัญญารับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาล และสัญญาการบริหารศูนย์หัวใจกับภาครัฐบาล ทีอ่ายุ
ของสัญญามีระยะเวลาส้ัน 

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำลและบริหำรศูนยห์วัใจในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 8.7 ของ
รำยได้ทั้ งหมด ซ่ึงหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถต่อสัญญำได้ อำจส่งผลให้รำยได้ของบริษัทฯ ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มี
ประสบกำรณ์ในกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำลและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรศูนยก์ำรรักษำเฉพำะทำง เช่น ศูนยห์วัใจ รวมทั้ง
ผำ่นกำรประเมินจำกส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) เพื่อให้คนไขส้ำมำรถใชสิ้ทธิบตัรทองไดอ้ีกดว้ย บริษทัฯ จึง
มีควำมพร้อมในดำ้นกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ควำมสำมำรถในกำรประมำณกำรและบริหำรตน้ทุน มีควำมช ำนำญและ
ประสบกำรณ์ในกำรรับจำ้งบริหำรโรงพยำบำล อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรศูนยก์ำรรักษำเฉพำะทำงดำ้นศูนย์
หวัใจ ท ำให้มีคู่แข่งท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเพียงพอค่อนขำ้งน้อย อีกทั้งยงัหำโรงพยำบำลเพื่อบริหำรศูนยก์ำรรักษำเฉพำะทำงดำ้น
ศูนยห์วัใจ ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

2.6 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์  

เน่ืองจำกธุรกิจบริษทัฯ เป็นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยจึ์งมีควำมเส่ียงท่ีจะถูกฟ้องร้องคดีเน่ืองจำกผูป่้วยหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไม่พอใจกำรรักษำของโรงพยำบำลฯ หรืออำจเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองจำกกำรรักษำของแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชำญของ
โรงพยำบำลฯ ทั้งน้ีโรงพยำบำลฯ หรือแพทยจ์ะตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยให้กบัผูฟ้้องร้อง ซ่ึงอำจกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและช่ือเสียง
ของโรงพยำบำลฯ ในอนำคตได ้ 

จำกควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษทัฯ จึงไดมี้กำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบอย่ำงสม ่ำเสมอ และปฏิบติัตำม
กฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด พฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลฯ อย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนกำรคดัเลือกและดึงดูดแพทย์
และบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ  ประกอบบริษทัฯ ได้ท ำประกนัภยัท่ีคุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยซ่ึง
เกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภำยในสถำนที่ประกอบกำรท่ีเอำประกันภยั เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบจำกกำร
ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยได้ในระดับหน่ึง  นอกจำกนั้นยงัมีกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะ
ประเมินผลกำรรักษำพยำบำลและควำมพึงพอใจในกำรเขำ้มำรับกำรบริกำรและตรวจรักษำท่ีโรงพยำบำลฯ เพื่อให้สำมำรถรับรู้ถึง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและยงัเป็นแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยไดอ้ีกทำงหน่ึง 

2.7 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ดว้ยควำมซบัซอ้นและควำมรุนแรงของโรคท่ีเพ่ิมมำกขึ้น กำรรักษำจึงจ ำเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยท่ี์
ทันสมัย ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัในคุณภำพในกำรตรวจวิเครำะห์รวมถึงกำรให้บริกำรในกำรรักษำแก่ผูป่้วยของ
โรงพยำบำลฯ สูงสุด จึงมีกำรลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พ่ือให้ทนัสมยัอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม ด้วย
เทคโนโลยีทำงกำรแพทยใ์นปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และอุปกรณ์ทำงกำรแพทยมี์มูลค่ำท่ีสูง ดงันั้นอำจส่งผล
กระทบต่อควำมคุม้ค่ำของกำรลงทุนได ้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีขั้นตอนกำรอนุมติักำรลงทุนต่ำง ๆ โดยเร่ิมจำกศึกษำควำมคุม้ค่ำของกำรลงทุน โดยคณะกรรมกำร
บริหำรจดักำรเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึงเป็นคณะท ำงำนท่ีประกอบดว้ยผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในหลำกหลำยสำขำด ำเนินงำนร่วมกนั
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ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์และจดัท ำงบประมำณกำรจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทยป์ระจ ำปี รวมถึงแนวทำงในกำร
คดัเลือก และประเมินควำมคุม้ทุน ควำมคุ้มค่ำในกำรจดัซ้ือ เพ่ือพิจำรณำก่อนให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติักำรลงทุน
ตำมขั้นตอน 

2.8 ความเส่ียงจากโครงการขยายการลงทุน 

บริษทัฯ ไดว้ำงแผนกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจรักษำพยำบำลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศรวมทั้งธุรกิจ Healthcare 
Solution Provider ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด โครงสร้ำงรำยได ้รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ จำกปัจจยัท่ีไม่
สำมำรถควบคุมได ้อำทิเช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง นโยบำยเก่ียวกบักำรให้บริกำรรักษำพยำบำลของ
ภำครัฐ ภำวะกำรแข่งขนัของธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลในประเทศ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 
เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ี  อำจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กำรด ำเนินตำมแผนงำนกำรขยำยกำรลงทุนหรือผลส ำเร็จของโครงกำร
ลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้  เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียง บริษทัฯ ไดมี้กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดข้องแต่ละโครงกำรอย่ำงถ่ีถว้น เป็น
โครงกำรท่ีบริษทัฯ มีประสบกำรณ์ หรือสำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ีมีอยูไ่ปต่อยอดได ้ 

อีกทั้งกำรท่ีบริษทัฯ มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 40 ปี พร้อมด้วย
บุคลำกรท่ีมีช่ือเสียงในวงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขจ ำนวนมำก ปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ี จะช่วยลดควำมเส่ียงในโครงกำรขยำยกำร
ลงทุนให้กบับริษทัฯ 

2.9 ความเส่ียงจากการก่อสร้างของโครงการลงทุนของบริษัทย่อยอาจคลาดเคล่ือนจากแผนการที่ก าหนดไว้  

บริษทัฯ มีกำรลงทุนขยำยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ Healthcare Solution Provider ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงปัจจุบนั
มีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงของ บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง โครงกำรให้กำรบริบำลและบำ้นพกัผูสู้งอำยุ (Senior Care and Living) 
ไดแ้ก่ โครงกำรธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ซ่ึงมีควำมเส่ียงท่ีกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จอำจไม่เป็นไปตำมก ำหนดและ/หรือเกินงบประมำณ 
ดว้ยสำเหตุกำรขออนุมติักำรก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมแตกต่ำงของพ้ืนท่ีก่อสร้ำงโครงกำร ควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ท่ีอำจเปล่ียนแปลง กำรปรับเพ่ิมขึ้นของรำคำตน้ทุนโครงกำรตำมระยะเวลำก่อสร้ำงท่ีขยำยออกไป รวมทั้งสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 เป็นตน้ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงโครงกำรลงทุนดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง 
ดงัน้ี 

•  ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) รำยเดือน 
ในกำรน้ีหำกเกิดควำมเส่ียงท่ีอำจท ำให้โครงกำรล่ำช้ำหรือเกินงบประมำณ คณะกรรมกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำหำ
แนวทำงปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

•  ก ำหนดให้บริษทัย่อย จดัท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำของแผนควบคุมควำมเส่ียงโครงกำรดงักล่ำว ต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นในกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งมีกำรน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

 
3 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

3.1 ความเส่ียงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล  

ตำมจรรยำบรรณในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์โรงพยำบำลฯ จะให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ผูป่้วยก่อนเรียกเก็บ
ค่ำรักษำพยำบำลจำกผูป่้วยทัว่ไปท่ีเขำ้มำรับบริกำร ดงันั้นจึงมีควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลภำยหลงั
กำรให้บริกำรไดค้รบถว้น 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยทำงฝ่ำยกำรเงินจะด ำเนินกำรแจง้ค่ำใชจ้่ำยโดยประมำณให้
ผูป่้วยทรำบล่วงหน้ำพร้อมกับตรวจสอบสิทธิว่ำสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลใดได้บ้ำง เพื่อให้ผูป่้วยรับทรำบกำรประเมิน
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ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นไดล่้วงหนำ้ก่อนรับกำรรักษำ และในกรณีท่ีให้บริกำรรักษำพยำบำลผูป่้วยแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ค่ำรักษำพยำบำล
ตำมเวลำที่ก ำหนดทุก ๆ 3 วนั เพื่อให้ผูร้ับผิดชอบในกำรจ่ำยค่ำบริกำรไดท้รำบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำทุกระยะตลอดช่วงกำร
รักษำ นอกจำกน้ี ทำงฝ่ำยกำรเงินของบริษทัฯ ซ่ึงมีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรบริหำรลูกหน้ี จะพิจำรณำถึงควำมเส่ียงรวมทั้ง
หำทำงออกท่ีเหมำะสมให้ผู ้ใช้บริกำรกับบริษัทฯ และด ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยกฎหมำยในกรณีท่ีเกิดปัญหำกำรช ำระค่ำ
รักษำพยำบำล  

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยวงเงินกูย้ืมดงักล่ำวจะมีเง่ือนไขอตัรำ

ดอกเบ้ียแบบลอยตวั ซ่ึงอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียลูกคำ้ชั้นดีประเภทมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate : MLR) เป็นหลกั ดงันั้น 
หำกอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงของสถำบนักำรเงินดงักล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญัก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทำงกำรเงิน 
และก ำไรสุทธิของบริษทัฯ ได ้อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำเงินกูไ้ดทุ้กวงเงิน และยงัสำมำรถด ำรง
เง่ือนไขทำงกำรเงินไดใ้นระดบัที่ดีกว่ำขอ้ก ำหนดของสัญญำ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะมีกำรส ำรองกระแสเงินสดเพื่อกำรช ำระหน้ีล่วงหน้ำ
ไวต้ลอดเวลำ จึงท ำให้ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัที่ควบคุมได ้สอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรขอ
อนุมติักรอบของอตัรำดอกเบ้ียจำกสถำบนักำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริหำร รวมทั้งมีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำน
ของควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นรำยเดือนและรำยไตรมำส เพื่อพิจำรณำขอควำมเห็นชอบแผนกำรจดักำร
ควำมเส่ียงเพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย  

3.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน  

บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดทำงกำรเงิน ซ่ึงระบุไวใ้นสัญญำเงินกูเ้งิน ทั้งในส่วนของวงเงินกูยื้มระยะส้ันและ
วงเงินกูร้ะยะยำว ระหว่ำงบริษทัฯ กบัสถำบนักำรเงินซ่ึงเป็นเจำ้หน้ี โดยบริษทัจะตอ้งคงอตัรำส่วนทำงกำรเงินไวใ้ห้ไม่เกินตำมท่ี
ไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญำเงินกู ้รวมทั้งเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำม ทั้งน้ีหำกบริษทัไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขตำมท่ี
สถำบนักำรเงินก ำหนด อำจท ำให้บริษทัฯ ตกอยู่ในสถำนะผิดเง่ือนไขตำมสัญญำกูย้ืมเงินดงักล่ำว ซ่ึงอำจเป็นสำเหตุให้สถำบนั
กำรเงินเรียกช ำระคืนเงินกูด้งักล่ำวทั้งจ ำนวน โดยผลของกำรเรียกช ำระคืนเงินกูท้ั้งจ ำนวน อำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องทำง
กำรเงิน และกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 สถำบนักำรเงินไดผ้่อนปรน
เง่ือนไขในเร่ืองอตัรำส่วนทำงกำรเงินบำงขอ้ให้กบับริษทัฯ ในปี 2563 ท ำให้บริษทัฯ สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเงินกูย้ืมของ
สถำบนักำรเงินไดทุ้กแห่ง ดงัเช่นปีท่ีผำ่นมำ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัท ำประมำณกำรงบกำรเงินและประมำณกำรกระแสเงินสดส ำหรับใชภ้ำยในองคก์ร เพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณอตัรำส่วนทำงกำรเงินต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต ตลอดจนติดตำมและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนต่อคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจดักำรควำมเส่ียง
และกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเงินกูย้ืมของสถำบนักำรเงินจำกธนำคำรพำณิชยต์่ำง ๆ รวมถึง 
กำรส ำรองกระแสเงินสดเพื่อกำรช ำระหน้ีล่วงหน้ำ  จึงท ำให้ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินของบริษทัฯ อยู่ในระดบัท่ีควบคุมได ้และ
สอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำน  

3.4 ความเส่ียงจากสภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีสถำบนักำรเงินท่ีให้กำรสนับสนุนในดำ้นกำรเงินหลำยแห่ง ซ่ึงบริษทัฯ น ำเงิน
ดงักล่ำวมำใชใ้นโครงกำรลงทุนระยะยำวเป็นหลกั รวมทั้งในกำรลงทุนต่ำง ๆ ของบริษทัย่อย ซ่ึงจ ำนวนเงินดงักล่ำวเพียงพอใน
กำรใช้เงินตำมแผนขยำยกำรลงทุนของบริษทัฯ โดยแหล่งท่ีมำประกอบดว้ย วงเงินเบิกเกินบญัชี(OD) ตัว๋แลกเงิน(PN) วงเงิน
น ำเขำ้สินคำ้ต่ำงประเทศ (LC) และ เงินกูร้ะยะยำว(LT) 
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บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรสภำพคล่องเพื่อป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว โดย มีกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินอย่ำง
ระมดัระวงัโดยเฉพำะในเร่ืองกำรลงทุน ผ่ำนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนโดยละเอียดรอบดำ้นในทุก ๆ  โครงกำร เพื่อคดัเลือกและ
น ำเสนอโครงกำรท่ีมีศกัยภำพเขำ้สู่กำรพิจำรณำกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษทัฯ 
มีกำรประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมำะสม  เพื่อท่ีจะบรรลุผลตอบแทนตำม
เป้ำหมำย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยลดควำมเส่ียงทำงดำ้นสภำพคล่องและยงัคงสถำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่ง อนัจะช่วยเพ่ิมควำม
ยืดหยุ่นให้กบักำรจดัหำเงินทุนเพื่อขยำยธุรกิจในอนำคตไดอ้ย่ำงเพียงพอดว้ยตน้ทุนทำงกำรเงินและผลตอบแทนกำรลงทุนท่ี
เหมำะสม  นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดมี้กำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดส ำหรับใช้ภำยในองคก์ร เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ำย
บริหำรในกำรประมำณสภำพคล่องของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร ในแต่ละเดือน เพื่อพิจำรณำ
วำงแผนในกำรประมำณกำรสภำพคล่องของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

4.ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4.1 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกบัควบคุมดูแลโดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ หรือกำรก ำหนดนโยบำยใหม่ท่ีมีแนวโนม้ว่ำจะมีควำมเขม้งวดมำกขึ้น และกำรชดเชยควำมเสียหำย
ให้แก่ผูเ้สียหำยในเวลำอนัรวดเร็วโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ควำมรับผิดอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในอนำคต อยำ่งไร
ก็ตำม บริษทัฯ และโรงพยำบำลเครือข่ำยของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรและปฏิบติัตำมมำตรฐำนของระบบคุณภำพต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัคือ 
มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ HA (Hospital Accreditation) และ ISO 9001 : 2015 โดยกำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบติั
ตำมแนวทำงภำยใตร้ะบบ HA ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรดูแลคุณภำพกำรรักษำผูป่้วยให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  ก ำกบัดูแลควำม
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงครอบคลุมควำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรให้บริกำรทำง
กำรแพทยแ์ละรักษำพยำบำล กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงักล่ำว อำจช่วยลดผลกระทบที่อำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยเก่ียวกบั
สุขภำพ และส่ิงแวดลอ้มได ้

4.2 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA)  

ประเทศไทยไดป้ระกำศ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนพฤษภำคม 2564 โดย
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ เช่น ลูกคำ้ คู่คำ้ พนกังำน บริษทั
ประกนัคู่สัญญำ เป็นตน้  

โดยบริษทัฯ มีแผนกำรเตรียมพร้อมกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act 
- PDPA) โดยเชิญท่ีปรึกษำมำให้ควำมรู้และแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
พร้อมวำงแผนกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ และบริษทัในเครือทั้งหมดร่วมกนัให้สำมำรถด ำเนินกำรเตรียมพร้อมในทุก ๆ ดำ้น
ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA) 

 
การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัทฯ (Crisis Management) 

ในกำรบริหำรจดักำรภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรมีบทบำทใน 
กระบวนกำรจดักำรภำวะวิกฤต มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์และควำมคืบหนำ้ของแผนด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตลอดจนสนบัสนุนทีมงำน
ในกำรด ำเนินงำนช่วงภำวะวิกฤตดงักล่ำวดำ้นกำรป้องกนัและควบคุมกำรติดเช้ือ เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ วิเครำะห์ขอ้มูล และ
น ำเสนอฝ่ำย บริหำรจดักำรเพื่อช่วยในกำรตดัสินใจเร่ืองท่ีส ำคญัและเร่งด่วน บริษทัฯ มีกำรปรับตวัในดำ้นต่ำง ๆ ให้สอดคลอ้งกบั
สถำนกำรณ์ ตวัอยำ่งเช่น 
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1) ด้านการจัดการพื้นทีแ่ละระบบโครงสร้าง  

ในช่วงแรกของกำรระบำด โรงพยำบำลในเครือได้เตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับผูป่้วย ตัวอย่ำงเช่น กำร
ปรับปรุงระบบระบำยอำกำศและปรับพ้ืนท่ีเพ่ือแยกส่วนส ำหรับคนไขใ้นท่ีมีควำมเส่ียงติดเช้ือ COVID-19 ส่วนคนไข้
นอก ไดมี้กำรจดัพ้ืนท่ีแยกส่วนจำกอำคำรหลกั เพ่ือให้บริกำรแก่ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง หรือผูท่ี้อำกำรดำ้นทำงเดินหำยใจ ท่ี
เรียกว่ำ ARI clinic (Acute Respiratory Infection clinic) และจัดกระบวนกำรให้บริกำรเพื่อลดกำรสัมผัส เช่น ท่ี
โรงพยำบำลธนบุรี มีกำรจดัท ำ Drive-in unit แยกออกมำเพื่อให้บริกำรตรวจรักษำและจ่ำยยำ ส ำหรับผูมี้อำกำรด้ำน
ทำงเดินหำยใจ โดยไม่ตอ้งเขำ้ไปนัง่รอและใชบ้ริกำรในอำคำรหลกั นอกจำกน้ี ในช่วงแรกของกำรระบำด บริษทัฯ ยงั
ได้เตรียมแผนกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้ำงห้องดูแลผูป่้วยวิกฤต (ICU) เตรียมรองรับผูป่้วยหำกเกิดสถำนกำรณ์โรค
ระบำดจ ำนวนมำก จนสถำนพยำบำลและเคร่ืองมือกำรแพทย ์เคร่ืองช่วยหำยใจ ท่ีมีในขณะนั้นไม่เพียงพอ  

ยงัมีกำรจดัท ำมำตรกำรรักษำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือเพ่ือควำมปลอดภยัของบุคลำกรและผูม้ำใชบ้ริกำรมีกำร
คดักรองวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำร ปรับเปล่ียนกระบวนกำรให้บริกำรหรืออุปกรณ์บำงอย่ำงเพื่อลดกำรสัมผสั ท ำ
ควำมสะอำดจุดท่ีมีกำรสัมผสั เช่นปุ่ มกดลิฟท์ เกำ้อ้ีนัง่ ท่ีจบัประตู จดัพ้ืนท่ีลดกำรแออดั ติดตั้งเจล สเปรยแ์อลกอฮอล์
เพ่ือฆ่ำเช้ือ เป็นตน้ 

2.  ด้านการให้บริการของโรงพยาบาล 

ในช่วงตน้ปีท่ีมีกำรระบำดผูใ้ช้บริกำรจ ำนวนมำกเกิดควำมกงัวล และตอ้งกำรเขำ้ตรวจหำเช้ือ COVID-19 แต่
ในช่วงแรกนั้นกำรตรวจยงักระจำยไม่มำกพอ ท ำให้ตอ้งรอคิวนำนหรือจ ำกดัเพียงกลุ่มเส่ียง บริษทัฯ จึงเพ่ิมบริกำรเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริกำร ลดกำรสัมผสั แออดัปะปนกบักลุ่มคนจ ำนวนมำก รู้ผลเร็ว ซ่ึงหำกกลุ่มคนในวงกวำ้ง
สำมำรถเขำ้ถึงกำรตรวจหำเช้ือมำกขึ้นท ำให้มีโอกำสพบกำรติดเช้ือมำกขึ้น ผูท่ี้ติดเช้ือรู้ตวัไดเ้ร็วช่วยยบัย ั้งลดโอกำสกำร
แพร่กระจำยเช้ือ เช่น 

• เพ่ิมบริกำรตรวจหำเช้ือแบบ Drive-Thru ตวัอย่ำงท่ีเช่น ท่ีโรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลสิริเวช 
จนัทบุรี 

• Telemedicine ซ่ึงช่วยให้ผูป่้วยสำมำรถใช ้Video Call ส่ือสำรกบัแพทย ์ในกำรปรึกษำอำกำรเจ็บป่วย บริกำร
ส่งยำทำงไปรษณียใ์ห้กบัผูป่้วย โดยแพทยเ์ป็นผูวิ้นิจฉัยและให้ค  ำปรึกษำทำงโทรศพัท์ ให้กบัผูป่้วยท่ีเป็น
คนไขป้ระจ ำของโรงพยำบำล  

• ให้บริกำรฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่แบบ Drive Thru และนอกสถำนท่ีตำมแหล่งชุมชน หมู่บำ้น โรงเรียน บริษทั
ต่ำง ๆ เป็นตน้ 

• กำรตรวจสุภำพแบบกลุ่มในโรงพยำบำลและให้บริกำรท่ีบริษทั 
• ตรวจคดักรอง Swab COVID-19 Rapid Antigen ในชุมชน 
• ช่องทำง Medicine Delivery ในกำรส่งยำไปท่ีบำ้นเพ่ือให้ถึงมือคนไขไ้ดส้ะดวกขึ้น รวมถึงกำรใหบ้ริกำรอ่ืน ๆ 

3. ด้านการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

บริษทัฯ ไดเ้ร่งด ำเนินกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรใชข้องโรงพยำบำลในเครือพร้อมจดัหำและวำงแผนกำรใชใ้ห้
เหมำะสมตั้งแต่ช่วงตน้ของสถำนกำรณ์กำรแพร่ของโรคระบำด COVID-19 เพื่อให้ยำและเวชภณัฑ์ทำงกำรแพทย์มี
เพียงพอส ำหรับบุคคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละผูป่้วยทนัที เพื่อช่วยลดควำมเส่ียงในกำรติดเช้ือหรือแพร่เช้ือ เน่ืองดว้ย
ในช่วงต้นของสถำนกำรณ์กำรแพร่ของโรคระบำด COVID-19 เวชภณัฑ์ทำงกำรแพทยบ์ำงชนิดขำดตลำดและไม่
เพียงพอกบัควำมตอ้งกำร เช่น หนำ้กำกอนำมยั หนำ้กำก N95 ชุดป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) และแอลกอฮอล ์ 
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4.   ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีมำตรกำรส ำคญัเพื่อช่วยรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงิน ในช่วงภำวะวิกฤตโดยเฉพำะเร่ืองกำรควบคุม
ตน้ทุน กำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยให้มีประสิทธิภำพและเหมำะกบัทิศทำงธุรกิจ รวมถึงกำรปรับกลยทุธ์กำรเติบโตของแต่ละ
ธุรกิจและแต่ละหน่วยงำน กำรทบทวนแผนกำรลงทุนโครงกำรต่ำง ๆ และโครงกำรใหม่ กำรขอขยำยเวลำกำรช ำระหน้ี
จำกสถำบนักำรเงิน กำรศึกษำและใชสิ้ทธิประโยชน์จำกมำตรกำรบรรเทำผลกระทบท่ีไดจ้ำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 5. ด้านบุคลากร 

บริษัทฯ ได้ดูแลบุคลำกรทั้งด้ำนควำมปลอดภัยจำกโรคระบำด เช่น มีกำรส่ือสำรกับพนักงำน ติดตำม
สถำนกำรณ์ อำกำรทำงป่วยไข ้แจง้แนวทำงเพื่อกำรปฏิบติัตวัให้ปลอดภยั ท ำประกนัภยั COVID-19 ให้กบับุคลำกร
ในเครือ ตรวจหำเช้ือคดักรองเป็นพิเศษส ำหรับผูท่ี้ตอ้งปฏิบตัิงำนกบัคนไขสู้งอำยุ เช่น ที่โรงพยำบำลธนบุรี บูรณำ 
อีกทั้งยงัมีกำรจดัพ้ืนท่ีส ำหรับกกัตวัพร้อมกำรดูแล โดยเฉพำะบุคลำกรในโรงพยำบำล Ar Yu International ท่ีเมียนมำ 
ซ่ึงมีกำรระบำดสูงกว่ำท่ีประเทศไทย นอกจำกน้ี โรงพยำบำลในต่ำงจงัหวดับำงแห่งในเครือบริษทัฯ ยงัไดช่้วยดูแลควำม
เป็นอยู ่จดัหำสวสัดิกำรดำ้นอำหำรรำคำพิเศษ เพื่อช่วยพนกังำนท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

การวางแผนฟ้ืนฟูธุรกิจ ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 (Business Recovery)  

จำกวิกฤต COVID-19 ผูใ้ชบ้ริกำรเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ลดกำรมำโรงพยำบำลถำ้ไม่จ ำเป็น ปรับตวัให้คุน้เคย
กบักำรใชเ้ทคโนโลยีออนไลน์มำกขึ้น เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนในช่วงภำวะวิกฤต บริษทัฯ มีกำรจดักำรและเตรียมทรัพยำกร 
ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัและชีวอนำมยัท่ีจ ำเป็นต่ำง ๆ ไวร้องรับ ในกำรจดัหำบริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนไข ้เช่น กำรส่งยำทำงไปรษณีย ์ส ำหรับคนไขเ้ดิมแต่ไม่สะดวกเดินทำง กำรให้บริกำรวคัซีน
ถึงบำ้น รวมไปถึงกำรพฒันำระบบ Telemedicine เพื่อส่ือสำรกบัคนไข ้โดยสำมำรถดูแล ตรวจสอบประวติั ติดตำมอำกำรได ้แมจ้ะ
เป็นคนไขต้่ำงชำติท่ีไม่สำมำรถเดินทำงมำพบแพทยไ์ด ้

ส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่ำงย ัง่ยืน คือควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรับมือกับควำมเปล่ียนแปลง โดย 
บริษทัฯ ก็ตอ้งปรับตวัเช่นกนั โดยเฉพำะในแง่กำรควบคุมตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะกบัทิศทำงธุรกิจ 
รวมถึงกลยทุธ์กำรเติบโตของแต่ละหน่วยงำน แนวโนม้ในปี 2564 คำดว่ำจะทยอยฟ้ืนตวัขึ้นเป็นล ำดบัตำมสภำพเศรษฐกิจโดยรวม 
หำกไม่มีกำรระบำดของ COVID-19 อีก และผูบ้ริหำรเช่ือมัน่ว่ำหำกกำรฉีดวคัซีนสำมำรถเขำ้ถึงประชำชนจ ำนวนมำกไดจ้ะช่วย
สร้ำงควำมมัน่ใจและช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดมี้ โอกำสเป็นปัจจยับวกถำ้คนไขต้่ำงประเทศเร่ิมกลบัเขำ้มำรักษำในประเทศไทย 
ทั้งน้ีบริษทัฯ มุ่งเพ่ิมรำยไดโ้ดยกำรจดัหำบริกำรและสินคำ้ท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำร สร้ำงควำมมัน่ใจ ท ำกำรตลำดเพื่อดึงดูดและ
ขยำยตลำดผูใ้ชบ้ริกำรคนไทยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งกำรหำพนัธมิตรมำสร้ำงควำมแขง็แกร่งในกำรขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำผูป่้วย 
และเพื่อรักษำสถำนะทำงกำรเงินและบริหำรกระแสเงินสดให้มีสภำพคล่องท่ีเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจต่อไป 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 29 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

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

1.  สินทรัพย์หลักของ THG 

 

รายละเอียดของที่ดนิที่ส าคัญของ THG 

ท าเลที่ต้ัง พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ  31 ธ.ค. 2563 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลักประกัน 
การกู้ยืมเงิน 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 34/1 ซอยอิสรภำพ 44           
ถนนอิสรภำพ  แขวงบำ้นช่ำงหล่อ            
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

12 ไร่ 1 งำน 
70.7 ตร.ว. 

64.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีตั้งโรงพยำบำลธนบุรี  ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 43/4  ถนนบรมรำชชนนี  
เขตทวีวฒันำ  แขวงศำลำธรรมสพน์  
กรุงเทพมหำนคร 

6 ไร่ 2 งำน 
22 ตร.ว. 

4.5 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีตั้งโรงพยำบำลธนบุรี 2 ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/83-90  ถนนบรมรำช
ชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหำนคร 

3 ไร่ 1 งำน 
87 ตร.ว. 

28.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังำนโรงพยำบำล
ธนบุรี 2 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/2   ซอยบำ้นช่ำงหล่อ   
ถนนอิสรภำพ   แขวงบำ้นช่ำงหล่อ   
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

1 งำน 88 
ตร.ว. 

10.8 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังำน  
(หอพกัพรรัชดำ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/3  ซอยบำ้นช่ำงหล่อ  
ถนนอิสรภำพ  แขวงบำ้นช่ำงหล่อ  
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

1 งำน 42 
ตร.ว. 

8.2 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังำน (หอพกั
ชวนชม) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 135/4   และ 135/9-11                
ซอยอิสรภำพ 44  แขวงบำ้นช่ำงหล่อ 
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

1 งำน 3.6 
ตร.ว. 

1.2 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังำนชำยและหญิง 
(หอพกัสุดซอย) 

ไม่ม ี

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 1,046.8 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี

ท่ีดินท่ียงัไม่ใชด้ ำเนินงำน 155.5 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1.5 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
อำคำร 1,464.5 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 495.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 500.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 46.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 32.2 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 63.6 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
ยำนพำหนะ 5.7 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้งและสินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำง 210.2 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
รวม 4,021.1   



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 30 

ท าเลที่ต้ัง พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ  31 ธ.ค. 2563 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลักประกัน 
การกู้ยืมเงิน 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 689/12  
ซอยอรุณอมัรินทร์ 29  แขวงบำงเสำธง  
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหนคร 

2 งำน 9.6 
ตร.ว. 

1.5 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังำน (หอพกัเสมียน
จ๋ำย) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่โครงกำรเบลเลอวิว  
ถนนบรมรำชชนนี  แขวงฉิมพลี  
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร 

4 ไร่ 1 งำน 
25.1 ตร.ว. 

37.9 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังำน ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้นช่ำงหล่อ  
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

1 งำน 
16 ตร.ว. 

11.6 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(อำคำรจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลหนองเงำพรำย  
อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

14ไร่ 3 งำน 
88 ตร.ว. 

3.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(โกดงัเก็บเอกสำร) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่จอมเทียน พทัยำ จงัหวดัชลบุรี 87 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ บำ้นพกัพนกังำน ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลศำลำ-ธรรมสพน์ 
 อ ำเภอทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

2 งำน 
50 ตร.ว. 

14.7 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลศำลำ-ธรรมสพน์ 
 อ ำเภอทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

3 งำน  
81 ตร.ว. 

15.9 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลศำลำ-ธรรมสพน์ 
 อ ำเภอทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

2 งำน 9.2 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำงระมำดเขตตล่ิงชนั  
กรุงเทพมหำนคร 

3 งำน  
81 ตร.ว. 

10.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำงระมำด  
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร 

1 งำน  
32 ตร.ว. 

5.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(ถนน) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลศำลำ-ธรรมสพน์ 
อ ำเภอทวีวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

3 งำน 82 
ตร.ว. 

40.6 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอก
นอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

1 ไร่ 2 งำน 
33 ตร.ว. 

117.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(อำคำรและท่ีจอดรถ 7 ชั้น) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลบำงเสำธง  
อ ำเภอบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

1 งำน 71 
ตร.ว. 

41.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ อพำร์ทเมนต ์    
(P-House) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้นช่ำงหล่อ 
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

48 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ อพำร์ทเมนต ์    
(P-House phase2) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้นช่ำงหล่อ 
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

50.1 ตร.ว. 3.9 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
โรงพยำบำล 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้นช่ำงหล่อ 
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

30 ตร.ว. 8.4 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินใชใ้นกำรก่อสร้ำงหอพกั ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้งช่ำงหล่อ  
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร  

19 ตร.ว. 5.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ หอพกัพนกังำน ไม่ม ี
 

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลคลองหน่ึง  
(คลองซอยที่ 1 ฝ่ังตะวนัตก)  
อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 

20 ไร่ 548.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินใชใ้นกำรสร้ำง
โรงพยำบำล 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้งช่ำงหล่อ  
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

61.7 ตร.ว. 11.7 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(ท่ีจอดรถ) 

ไม่ม ี



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 31 

ท าเลที่ต้ัง พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ  31 ธ.ค. 2563 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลักประกัน 
การกู้ยืมเงิน 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้งช่ำงหล่อ  
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

92.0 ตร.ว. 20.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(อำคำรส ำนกังำน) 

ไม่ม ี

ท่ีตั้งอยูท่ี่ต ำบลบำงระมำด  
อ ำเภอตลิ่งชนั กรุงเทพมหำนคร 

167.0 ตร.ว. 15.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
(อำคำรโรงพยำบำล) 

ไม่ม ี

รวมท่ีดินที่ใช้ในการด าเนินงาน  1,046.8    

ตั้งอยูท่ี่ กม. 210+200    
เขตเทศบำลเมืองมำบตำพุด  
ต ำบลเนินพระ   จงัหวดัระยอง 

22 ไร่  3.5 
ตร.ว. 

22.1 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรใน
อนำคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ซอยสวนผกั 53 ถนนสวนผกั   
แขวงบำงระมำด     เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหำนคร 

2 ไร่ 3 งำน 
95 ตร.ว. 

16.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรใน
อนำคต (บำ้นและท่ีดินโครงกำร

เบลเลอวิว) 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99/17    ซอยสวนผกั 53   
ถนนสวนผกั  แขวงบำงระมำด             
เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหำนคร 

2 งำน 106 
ตร.ว. 

3.8 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรใน
อนำคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลบำงไทรใหญ่      
อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

36 ไร่ 1 งำน 
16 ตร.ว. 

56.8 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรใน
อนำคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำงระมำด 
 เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร 

5 ไร่ 6 ตร.ว. 42.0 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรใน
อนำคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่โครงกำรสวน-เกษตรร่มพฤกษ ์
ถนนเพชรเกษม   ต ำบลวดัแกว้ อ ำเภอ
บำงแพ จงัหวดัรำชบุรี 

 7 ไร่  33 
ตร.ว. 

14.8 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรใน
อนำคต 

ไม่ม ี

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลบำ้นฆอ้ง อ ำเภอโพธำรำม   
จงัหวดัรำชบุรี              

11 ไร่  81 
ตร.ว. 

    

รวมท่ีดินที่ยังไม่ใช้ด าเนินงาน  155.5    

  
รายละเอียดของอาคารที่ส าคัญของ THG 

รายละเอียดของอาคารที ่THG เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

รายการ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ0 
การถือสิทธิ์ 

การใช้เป็น 
หลักประกัน 
การกู้ยืมเงิน 

อำคำรโรงพยำบำล อำคำรจอดรถ หอพกั
พนกังำน ฯลฯ 

1,236.3 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ  
(ส ำนกังำนใหญ่ โรงพยำบำลธนบุรี) 

ไม่มี 

อำคำรโรงพยำบำล  อำคำรห้องประชุม อำคำร
วิศวกรรม อำคำรโรงอำหำร ฯลฯ 

228.2 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ   
(สำขำท่ี 1 โรงพยำบำลธนบุรี 2) 

ไม่มี 

รวมอาคาร 1,464.5   
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รายละเอียดสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

i. บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ ากัด (มหาชน) (“RYD”)  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 291.1 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

อำคำร 7.2 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 40.9 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 40.0 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 11.0 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 4.0 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1.8 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 3.7 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
งำนระหว่ำงติดตั้ง 9.9 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 409.6   

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

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 9.8 HCT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 37.2 HCT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 0.3 HCT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 1.8 HCT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.9 HCT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 1.5 HCT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 51.5   

iii. บริษัท ทันตสยาม จ ากัด (“DS”)  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563  

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและระบบสำธำรณูปโภค 2.3 DS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 3.3 DS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
อุปกรณ์ส ำนกังำน 0.1 DS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.6 DS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่ม ี

รวม 6.3   
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iv. บริษัท ธนบุรี เวลบอีิง้ จ ากัด (“THW”)   (เดิมช่ือ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั)  

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 495.0 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อำคำร 531.4 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 352.7 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 15.4 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือคร่ืองใช ้ 24.7 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 22.3 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2.7 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 0.4 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 8.6 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 1,453.2   

v. บริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จ ากัด (“MSE”)    

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 0.1 MSE เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.5 MSE เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 0.0 MSE เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 0.6   

vi. บริษัท  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี จ ากัด (“UTT”)    

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 83.0 UTT เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
รวม 83.0   

UTT ไดท้ ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน กบั บริษทั รำชพฒันำ เรียลเอสเตท จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรำคำ 96.5 ลำ้นบำท จึงไดม้ีกำรจดัประเภท
ท่ีดินจำกเดิมท่ีแสดงเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย  

vii. บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ ากัด (“THB”) (เดิมช่ือ บริษัท  บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากัด) 

สินทรัพย ์ มูลค่ำทำงบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ลำ้นบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภำระผูกพนั 

อำคำร 1,110.7 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 182.2 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 467.2 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 1.2 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 62.5 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
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สินทรัพย ์ มูลค่ำทำงบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ลำ้นบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภำระผูกพนั 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 31.7 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 1.9 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 341.0 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
รวม 2,198.4   
หมำยเหตุ:  THB มีสิทธิกำรใชท่ี้ดิน (ดูเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “รำยละเอียดของท่ีดินท่ีส ำคญัท่ี THG เป็นเจำ้ของสิทธิกำรใช ้โดยบริษทัยอ่ย”) 

viii. บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จ ากัด  (“TTH”) 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 62.8 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

อำคำร 308.2 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัสถำบนักำรเงิน 

ระบบสำธำรณูปโภค 206.5 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 56.3 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5.9 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 55.0 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.1 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 
ยำนพำหนะ 1.6 TTS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ไม่มี 

รวม 699.4   
 

2. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
รายละเอียดทรัพย์สิน พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ วัตถุประสงค์การถือครอง ภาระผูกพัน 

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลวงัเยน็  อ ำเภอบำงแพ 
จงัหวดัรำชบุรี 

1,538ไร่  
27 ตร.ว. 

343.2 บจ.ธนบุรีพฒันำท่ีดิน เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรบำ้นพกั
ผูสู้งอำยแุละโรงพยำบำล 
(ปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำง
กำรให้เช่ำทรัพยสิ์น) 

- 

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลบ่อผุด  
อ ำเภอเกำะสมุย  
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

360 ไร่  
1 งำน  

29.0 ตร.ว. 

1,434.3 บจ. รำชธำนีเรียลต้ี เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรบำ้นพกั
ผูสู้งอำยุ 

- 

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลตลิ่งงำม  
อ ำเภอเกำะสมุย 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

21 ไร่  
0 งำน  

38.9 ตร.ว. 

31.5 บจ. รำชธำนีเรียลต้ี เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรบำ้นพกั
ผูสู้งอำยุ 

- 

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

80 ตร.ม. 0.7 บจ. รำชธำนีเรียลต้ี เป็น
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

เพื่อโครงกำรใน
อนำคต 

- 
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รายละเอียดทรัพย์สิน พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ วัตถุประสงค์การถือครอง ภาระผูกพัน 

ตั้งอยูท่ี่ต ำบลคลองแห 
อ ำเภอหำดใหญ่  
จงัหวดัสงขลำ 

38 ตร.ว. 0.9 บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์
ยินดี เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 

ให้เช่ำทรัพยสิ์น - 

รวม  1,810.7    

 
เดิมบริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั มีท่ีดินท่ี ต ำบลบ่อผุด เกำะสมุย อยู่ทั้งหมด 50 แปลง รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 420 ไร่ 3 งำน 

62.1 ตร.ว. มีรำคำทุนเท่ำกบั 1,475.26 ลำ้นบำท  รำคำตำมบญัชี ณ ปัจจุบนั ของท่ีดิน 47 แปลง เท่ำกบั 1,434.29 ลำ้นบำท โดย
ท่ีดินท่ีมีขอ้พิพำททำงกฎหมำย จ ำนวน 125-0-46.1 ไร่ แบ่งเป็น 5 แปลง คือ 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ี มูลค่ำตำมบญัชี 
ณ  31 ธนัวำคม 2561 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ณ  31 ธนัวำคม 2562 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ณ  31 ธนัวำคม 2563 

สถำนะ 

นส.3ก. 4841 52-2-83 - - - ถูกเพิกถอนตดัจ ำหน่ำยแลว้ 
นส.3ก. 4842 7-3-50.1 - - - ถูกเพิกถอนตดัจ ำหน่ำยแลว้ 
นส.3ก. 5267 7-3-18 1,511,012.00 1,511,012.00 - ถูกเพิกถอนตดัจ ำหน่ำยแลว้ 
นส.3ก. 5266 23-3-37 14,285,606.96 14,285,606.96 14,285,606.96 ยงัไม่มีค  ำสั่งศำลเพิกถอนสิทธิ 
นส.3ก. 4843 32-3-58 19,709,553.99 19,709,553.99 19,709,553.99 ยงัไม่มีค  ำสั่งศำลเพิกถอนสิทธิ 

หมำยเหตุ: นส.3ก. 4842 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 31-3-63 ไร่ ถูกเพิกถอนสิทธิจ ำนวน 7-3-50.1 ส่วนท่ียงัคงสิทธิมีเน้ือท่ี 24-0-12.9 
 : นส.3ก. 5266 และ นส.3ก. 4843 มีมูลค่ำท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ณ วนัท่ี 19 กันยำยน 2560 เท่ำกับ 95.37 ลำ้นบำท และ 

131.58 ลำ้นบำท 
 

บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) มีควำมเห็นว่ำ ส ำหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 4843 และ นส.3ก. 5266 ปัจจุบนัยงัอยู่
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำเพิกถอนของกรมท่ีดิน โดยกรมท่ีดินตั้งคณะกรรมพิจำรณำแต่ยงัไม่มีค ำส่ังเพิกถอน และเน่ืองจำกยงัไม่
มีขอ้สรุปคดี THG จึงมิไดพิ้จำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำหรือตดัจ ำหน่ำยใด ๆ อย่ำงไรก็ตำม ท่ีดินตำม น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ 
เลขท่ี 4843 ไม่ไดถื้อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของ บริษัท รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั ในกรณีท่ีมีกำรเสียซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดินตำม 
น.ส. 3ก เลขท่ี 5266 และ เลขท่ี 4843 จึงไม่ควรมีผลในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั อยำ่งมีนยัส ำคญั   

ส ำหรับคดีท่ีดิน นส.3ก. 5267 ศำลปกครองกลำงมีค ำส่ังให้เจำ้พนกังำนท่ีดินจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย อธิบดี
กรมท่ีดิน และกรมท่ีดิน ชดใช้ค่ำเสียหำยให้กบับริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงินประมำน 1.5 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
จ ำเลยทั้งสำมออก นส.3ก.โดยปรำศจำกควำมระมดัระวงั ท ำให้บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั ไดรั้บควำมเสียหำย โดยศำลตดัสิน
ให้จ ำเลยช ำระค่ำเสียหำยให้บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั เป็นมูลค่ำ 1 ใน 3 ของมูลค่ำท่ีดิน เน่ืองจำกศำลมีควำมเห็นว่ำ กำรเพิก
ถอน นส.3ก. ไม่ไดมี้ผลในกำรเพิกถอนสิทธิครอบครอง ซ่ึงหมำยควำมว่ำบริษทั  รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั ยงัคงใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีดินดงักล่ำวได ้เม่ือวนัท่ี 2 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ศำลปกครองสูงสุดไดพ้ิจำรณำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครอง 
บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั จึงไดต้ดัจ ำหน่ำยท่ีดินแปลงดงักล่ำว และรับรู้ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 2,012 บำท ซ่ึง
ท่ีดินน้ีไม่ไดถื้อเป็นทรัพยสิ์นหลกัของ บริษทั รำชธำนี เรียลต้ี จ ำกดั หรือ THG จึงไม่มีผลในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รำช
ธำนี เรียลต้ี จ ำกดั หรือ THG อยำ่งมีนยัส ำคญั  

ส่วนท่ีดินท่ีไม่มีคดีพิพำท จ ำนวนทั้งหมด 295-3-16 ไร่ มีรำคำทุนเท่ำกบั 1,400.29 ลำ้นบำท และมีรำคำประเมินเท่ำกบั 
2,536.57 ลำ้นบำท ประเมินโดยบริษทั ซิมส์ พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแทนท์ จ ำกดั โดยเป็นท่ีดินรำบผืนติดกนั เช่ือมต่อกบัถนน
และติดกบัทะเล มีสภำพเหมำะสมกบักำรน ำมำพฒันำเป็นโครงกำรในอนำคต 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 36 

3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 THG ไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ืองสัญญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก ท ำให้ 
THG บนัทึกเงินจ่ำยค่ำสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้โดยสิทธิกำรใชท่ี้ THG เป็นเจำ้ของมีรำยละเอียด ดงัน้ี  

 

รายละเอียดของสิทธิการใช้ที่ดินที่ส าคัญของ THG 

1. เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2551 THG ไดเ้ช่ำท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ีประกอบกำร ทั้งน้ี สัญญำเช่ำมีอำยุ 25 ปี ครบ
ก ำหนดสัญญำเช่ำในปี 2576 และ THG ตอ้งช ำระค่ำเช่ำท่ีดินทุกปี โดยมีอตัรำค่ำเช่ำจ ำนวนปีละ 720,000 บำท และ THG จะตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิกำรเช่ำท่ีดินอื่นๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

2. เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2559 THG ไดเ้ช่ำท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสถำนท่ีประกอบกำร ทั้งน้ี สัญญำเช่ำมีอำยุ 5 ปี เม่ือครบ
ก ำหนดสำมำรถขยำยเวลำกำรเช่ำไดอ้ีก 5 ปี โดย THG ตอ้งช ำระค่ำเช่ำท่ีดินเดือนละ 160,000 บำท และ THG จะตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิกำรเช่ำท่ีดินอื่นๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ท าเลที่ตั้ง พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 
การถือสิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

การใช้เป็น 
หลักประกัน 
การกู้ยืมเงิน 

ท่ีตั้งอยูท่ี่ต ำบลบำงระมำด  
อ ำเภอตลิ่งชนั กรุงเทพมหำนคร 

5 ไร่ 1 งำน 
43 ตร.ว. 

16.7 สัญญำเช่ำ 
ท่ีดินเพื่อท ำประโยชน์ 

ท่ีตั้งโรงพยำบำลธนบุรี 2 ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่แขวงบำ้งช่ำงหล่อ  
เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพมหำนคร 

270 ตร.ว. 10.5 สัญญำเช่ำ 
ท่ีดินเพื่อท ำประโยชน์ 

ท่ีตั้งโรงพยำบำลธนบุรี ไม่มี 

 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทย่อย 

หมำยเหตุ สินทรัพยบ์ำงรำยกำรอยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ เมื่อจ่ำยช ำระครบ กรรมสิทธ์ิจะโอนเป็นของบริษทัยอ่ย 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ มูลค่าทางบัญชี 
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

ประเภทของการถือสิทธิ์ 

ท่ีดิน 28.8 THG มีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 
อำคำรและส่วนปรับปรุง 1.2 THG มีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 0.2 THG มีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8.6 THG มีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 
รวม 38.8  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ มูลค่าทางบัญชี 
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

ประเภทของการถือสิทธิ์ 

ท่ีดิน 2,232.1 บริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 
อำคำรและส่วนปรับปรุง 28.8 บริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 9.2 บริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ (ดูหมำยเหตุเพ่ิมเติม) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8.1 บริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 
ยำนพำหนะ 13.8 บริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ (ดูหมำยเหตุเพ่ิมเติม) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.6 บริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยต์ำมเง่ือนไขสัญญำ 

รวม 2,292.6  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
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รายละเอียดของสิทธิการใช้ที่ดินทีส่ าคัญของบริษัทย่อย 

1. THB มีสิทธิในกำรใช้ท่ีดินและอำคำรบนพ้ืนท่ีอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของสภำกำชำดไทย โดย THG เข้ำซ้ือหุ้นใน

บริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกดั ผำ่นผูถื้อหุ้นเดิม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 เพื่อให้ไดรั้บโอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร

เช่ำบนพ้ืนท่ีอันเป็นกรรมสิทธ์ิของสภำกำชำดไทยจำก บริษัท บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกัด สิทธิในกำรใช้ท่ีดินและอำคำร มี

รำยละเอียดดงัน้ี  

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

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

THB ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งและจ่ำยช ำระค่ำตอบแทนตำมอตัรำและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ ในส่วนของ

ค่ำเช่ำรำยเดือน THB ไดจ้่ำยช ำระครบแลว้ตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

2.  THW ได้เข้ำท ำสัญญำเพื่อเช่ำท่ีดิน โดยต้องจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน มูลค่ำ  5,625,000 บำท สัญญำเช่ำมี

ระยะเวลำ 50 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2560  THW ไดช้ ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำวครบแลว้ในปี 2563 THW ตอ้งช ำระค่ำเช่ำท่ีดิน

ทุกปี โดยมีอตัรำค่ำเช่ำระหว่ำงปีท่ี  1 ถึงปีท่ี 2 จ ำนวน ปีละ 2,400,000 บำท ระหว่ำงปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จ ำนวนปีละ 4,800,000 บำท 

ระหว่ำงปีท่ี  11 ถึงปีท่ี 20 จ ำนวนปีละ 4,944,000 บำท ระหว่ำงปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จ ำนวนปีละ 5,092,320 บำท ระหว่ำงปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 

40 จ ำนวนปีละ 5,295,960 บำท ระหว่ำงปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 จ ำนวนปีละ 5,508,000 บำท และ THW จะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสิทธิกำรเช่ำท่ีดินอื่นๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ท าเลที่ตั้ง พ้ืนที่ใช้สอย มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2563 

 (ล้านบาท) 

ประเภทของ 

การถือสิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

การใช้เป็น 

หลักประกัน 

การกู้ยืมเงิน 

ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 611 และ 613  

ถนนบ ำรุงเมือง  แขวงคลองมหำนำค  

เขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 

5 ไร่ 1 งำน 

33 ตร.ว. 

2,129.6 สัญญำเช่ำท่ีดิน 

และอำคำรเพื่อท ำประโยชน์ 

ท่ีตั้งโรงพยำบำลธนบุรี

บ ำรุงเมือง 

ไม่มี 

ตั้งอยูท่ี่อ ำเภอบำงกระสอ อ ำเภอเมือง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

4 ไร่ 87 

ตร.ว. 

102.0 สัญญำเช่ำท่ีดิน เพื่อประกอบกิจกำร

สถำนพยำบำล 

ไม่มี 

 

รายละเอียดการท าสัญญาระยะยาวท่ีส าคัญของ THW 

 THW ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจะให้เช่ำท่ีดิน โดย THW ตอ้งจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน มูลค่ำ 4,000,000 บำท โดย THW ไดจ้่ำย

ช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำครบแลว้ในปี 2563 คู่สัญญำตกลงจะท ำสัญญำเช่ำท่ีดินอีกคร้ัง ส่วนอตัรำค่ำเช่ำจะตกลงรำคำดว้ยกำรน ำเอำอตัรำ

ค่ำเช่ำเดิมท่ีเคยมีอยูแ่ลว้มำเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำเช่ำ โดยในกำรท ำสัญญำเช่ำและส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์นตำมสัญญำจะ

ให้เช่ำท่ีดิน ผูใ้ห้เช่ำและผูเ้ช่ำจะด ำเนินกำรภำยใน 60 วนั นบัจำกวนัท่ีผูเ้ช่ำเดิมไดส่้งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์นตำมสัญญำจะให้

เช่ำท่ีดินแก่ผูใ้ห้เช่ำท่ีดินแลว้ 
 
 
 
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ  หนำ้ท่ี 38 

4. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญ  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ THG และบริษทัยอ่ย ประกอบไปดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำง
ติดตั้ง มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) 75.8 THG เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี (RYD) 11.2 RYD เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ. ทนัตสยำม (DS) 0.4 DS เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (THW) 33.2 THW เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง (THB) 101.1 THB เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ. ธนรำษฎร์ทุ่งสง จ ำกดั  (TTH) 7.4 TTH เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
บจ.โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส (MSE)    0.3 MSE เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
 229.4  

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ขอ้พิพำททำงกฎหมำย  หนำ้ท่ี 39 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

THG และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอำจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์อง THG หรือบริษทัยอ่ย เกิน
กว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ขอ้มูลส ำคญัอื่น  หนำ้ท่ี 40 

ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

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

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

 ทุนจดทะเบียน :  849,080,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท  
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 849,080,000 บำท จ ำนวน 849,080,000 หุ้น  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ 

บริษัทย่อย 

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

 ทุนจดทะเบียน : 430,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1บำท  
 ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 430,000,000 บำท จ ำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท  

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

http://www.rajyindee.com/


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ขอ้มูลส ำคญัอื่น  หนำ้ท่ี 41 

(3) บริษทั ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกดั 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557100490 
วนัท่ีจดทะเบียน  : 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 61/160 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
  โทรศพัท ์0-2643-0921-5 โทรสำร  0-2642-0939   
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งบริหำรจดักำรและให้บริกำรรักษำเฉพำะดำ้นโรคหวัใจ โดยจดัตั้ง

หรือเป็นส่วนหน่ึงของศูนยห์วัใจโรงพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 10,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 บำท 

(4) บริษทั ธนบุรี เวลบีอ้ิง จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ จ ำกดั) 
ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105557165486 
วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 61/160 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

โทรศพัท ์0-2643-0921-5 โทรสำร  0-2642-0939 
เวบ็ไซต ์ : www.jinwellbeing.com 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสร้ำงท่ีพกัอำศยัส ำหรับผูสู้งวยั ศูนยดู์แลและสถำนบริบำลผูสู้งวยั ให้บริกำรดูแล 

สุขภำพครบวงจรส ำหรับผูสู้งวยั ให้บริกำรทำงกำรแพทย ์และด ำเนินธุรกิจศูนยฟ้ื์นฟู
ผูป่้วย (Step-Down Care)   

จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 130,000,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 1,300,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 1,300,000,000 บำท จ ำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 

 (5) บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105556199387 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 27 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 615 อำคำรจิตตอ์ทุยั ชั้น 11 ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 10240  โทรศพัท ์0-2375-1516 โทรสำร  0-2375-1517 
เวบ็ไซต ์  : www.dentalsiam.co.th  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท้ำงทนัตกรรม 

และธุรกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 3,193,265 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 31,932,650 บำท  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 31,932,650 บำท จ ำนวน 3,193,265 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 10 บำท 

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

วนัท่ีจดทะเบียน  : 20 กนัยำยน พ.ศ. 2544 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 61/160 ซอยทวีมิตร 5 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์0-2643-0921 โทรสำร 0-2246-1795 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดินบำ้นพกัผูสู้งอำยุ 

http://www.rajyindee.com/
http://www.rajyindee.com/
http://www.dentalsiam.co.th/
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จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  19,600,000 หุ้น (จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 
2563) 

  (พ.ศ.2562: หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  7,000,000 หุ้น) 
ทุนจดทะเบียน : 1,960,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
  (พ.ศ. 2562: 700,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 1,960,000,000  บำท จ ำนวน 19,600,000  หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
  (พ.ศ. 2562: 700,000,000  บำท จ ำนวน 7,000,000  หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 

บำท) 

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

วนัท่ีจดทะเบียน  : 19 มกรำคม พ.ศ. 2533 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  : 61/160 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
  โทรศพัท ์0-2643-0921-5 โทรสำร  0-2642-0939 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจดัสรรท่ีดิน และพฒันำอสังหำริมทรัพย ์
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  127,000,000 หุ้น (จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 23 

มิถุนำยน 2563) 
  (พ.ศ. 2562: หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  80,000,000 หุ้น) 
ทุนจดทะเบียน : 1,270,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
  (พ.ศ. 2562: 800,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 1,270,000,000 บำท จ ำนวน 127,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
  (พ.ศ.2562: 800,000,000 บำท จ ำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) 
 

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

วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 ตุลำคม พ.ศ. 2536 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 333/2 ถนนประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10700 
  โทรศพัท ์0-2882-5173 โทรสำร  0-2882-5175 
เวบ็ไซต ์ : www.mse-th.com 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหค้  ำปรึกษำและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 180,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 18,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 18,000,000 บำท จ ำนวน 180,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

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

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

กรุงเทพมหำนคร  10100 โทรศพัท ์ 02-220-7999 โทรสำร 02-223-1876  
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล (เปิดด ำเนินกำรเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562) 

http://www.rajyindee.com/
http://www.rajyindee.com/


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ ขอ้มูลส ำคญัอื่น  หนำ้ท่ี 43 

จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 48,927,068 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 1,223,176,700 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 25 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 1,223,176,700 บำท จ ำนวน 48,927,068 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 25 บำท 

(10) บริษทั  ธนรำษฎร์ ทุง่สง จ ำกดั   
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0805557000618 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 88/8 หมูท่ี่ 1 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง จงัหวดั นครศรีธรรมรำช 80110 
  โทรศพัท ์  093-579-1188 
เวบ็ไซต ์ : www.thonburithungsong.com 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล (เปิดด ำเนินกำรเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562) 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน  60,000,000  หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ  10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 600,000,000 บำท จ ำนวน 60,000,000  หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 บริษัทย่อยทำงอ้อม 

• บริษทั ธนบุรี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ธนบุรี เวลบีอ้ิง จ ำกดั) 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105562161663 

วนัท่ีจดทะเบียน  : 17 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 61/160 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศพัท ์02246-4694 
ประเภทธุรกิจ : บริหำรจดักำรธุรกิจ Senior residence 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 40,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 4,000,000 บำท จ ำนวน 40,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 

  บริษัทร่วม 

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

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

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

(2)  บริษทั สิริเวช จนัทบุรี จ ำกดั (มหำชน) 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0107547000117 (เดิมเลขท่ี 0107574700110) 
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วนัท่ีจดทะเบียน  : 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2547 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 151 หมู่ท่ี 7 ถนนตรีรัตน์ ต ำบลจนัทนิมิต อ ำเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

22000  โทรศพัท ์0-3934-4339 โทรสำร  0-3932-2995-6 
เวบ็ไซต ์ : www.sirivejhospital.com 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 370,909,375 หุ้น 

          หุ้นสำมญัจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 541,818,750 หุน้ 
  จดทะเบียนลดทุน เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2560 จ ำนวน 270,909,375 หุ้น 
  จดทะเบียนเพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 จ ำนวน 100,000,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 370,909,375 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 325,091,250 บำท จ ำนวน  325,091,250 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 

บริษัทร่วมค้ำ  
(1)  Weihai Welly Hospital Company Limited (ส้ินสุดควำมเป็นกิจกำรร่วมคำ้ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563) 

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

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

Marlarnwe Street) Tamwe Township, Yangon 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล Ar Yu International Hospital        
  (เปิดให้บริกำรรักษำผูป่้วยนอก ในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2561 และผูป่้วยใน ใน

เดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
กำรถือหุ้น : บริษทัฯ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40  (พ.ศ. 2560 : ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10) 
ทุนจดทะเบียน : USD 100,000,000 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : USD 70,000,000 
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นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 
(1) บริษทั โรงพยำบำล ภทัร จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0105538022772 
 วนัท่ีจดทะเบียน  : 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2538 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 32/410 หมูท่ี่ 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120   
  โทรศพัท ์0-2901-8400 โทรสำร  0-2901-8508 , 0-2901-8082 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 15,000,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 150,000,000 บำท จ ำนวน  15,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 

(2) บริษทั โรงพยำบำลธนกำญจน์ จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0715534000281 
 วนัท่ีจดทะเบียน  : 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2534 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 20/20 ถนนแสงชูโต ต.บำ้นใต ้อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 
  โทรศพัท ์0-3454-0601-9 โทรสำร  0-3451-5886 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 7,500,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน : 75,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 75,000,000 บำท จ ำนวน  7,500,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

(3) บริษทั โรงพยำบำลร้อยเอด็-ธนบุรี จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0455538000075 
 วนัท่ีจดทะเบียน  : 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2538 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 166 ถนนปัทมำนนท ์ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 
  โทรศพัท ์0-4351-5191 โทรสำร  04351-3191 , 04351-2191 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 12,500,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 125,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 125,000,000 บำท จ ำนวน  12,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 

(4) บริษทั โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ-ธนบุรี จ ำกดั 
 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี  : 0465558000216 
 วนัท่ีจดทะเบียน  : 27 ตุลำคม พ.ศ. 2558 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 89 ถนนเล่ียงเมืองสงเปลือย ต.กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ 
  โทรศพัท ์0-4384-0444 โทรสำร  0-4384-0424 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจรักษำพยำบำล 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจดทะเบียน จ ำนวน 30,000,000 หุ้น 
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ : 300,000,000 บำท จ ำนวน  30,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท 
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2. บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหุ้น : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร  0-2009-9992 
ผูส้อบบญัชี : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

179/74-80 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 โทรสำร 0-2286-4440 

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

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นล่าสุด เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 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 2563 มีดงัน้ี 

รายช่ือ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1. บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง /1 145,971,739 17.192 

2. นางจารุวรรณ  วนาสิน /2 110,889,119 13.060 

3. นายแพทยอ์าํนวย อุนนะนนัทน ์ 43,882,670 5.168 

4. นายอาษา  เมฆสวรรค ์ 29,794,737 3.509 

5. นางณวรา วนาสิน /2 26,080,363 3.072 

6. นายเอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ 18,259,500 2.151 

7. บจก. ไทยเอน็วีดีอาร์ 15,355,583 1.808 

8. Global Health Investment Co., Ltd /2 /3 11,413,340 1.344 

9. บจก. เอฟแอนดเ์อส 79 /1 8,695,656 1.024 

10. นายศิธา เมฆสวรรค ์ 8,415,063 0.991 

11. นายแพทยอ์าศิส อุนนะนนัทน ์ 6,859,100 0.808 

12. WJ International Hospital Management Co., Ltd./2 /4 6,541,305 0.770 

13. นายแพทยบ์ุญ  วนาสิน /2 5,801,848 0.683 

14. บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั /5 5,281,400 0.622 

รวมจํานวนหุ้น  443,241,423 52.202 

หมายเหตุ:  1/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กลุ่มโรงพยาบาลรามคาํแหง ประกอบดว้ย บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง และ บจก. เอฟแอนด์เอส 79 

ถือหุ้นรวมร้อยละ 18.216 

 2/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กลุ่มนายแพทยบ์ุญ วนาสิน ประกอบดว้ย นายแพทยบ์ุญ วนาสิน นางจารุวรรณ วนาสิน นางณวรา วนา

สิน 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 18.93  

   3/ Global Health Investment Co., Ltd อยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมของครอบครัววนาสิน จดัตั้งท่ีฮ่องกง 

  4/ WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดย นายแพทยบ์ุญ วนาสิน ร้อยละ 30 และนางจารุวรรณ 

วนาสิน ร้อยละ 60 จดัตั้งท่ีฮ่องกง 

   5/ ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 โดยมีกาํหนด

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 20 กนัยายน 2563 
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3. การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาต ิ

การกระจายการถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งหมด นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

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

สัญชาติไทย 6,791 825,530,746 97.23 37 184,504,628 21.73 6,754 641,026,118 75.50 

สัญชาติต่างดา้ว 25 23,549,254 2.77 18 23,290,454 2.74 7 258,800 0.03 

รวม 6,816 849,080,000 100.00 55 207,795,082 24.47 6,761 641,284,918 75.53 

* ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูล โดยกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีหลายบญัชี และ/หรือมีท่ีอยูไ่ม่ซํ้ากนัจะนบัเป็นคนละราย 

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัเปลี่ยนแปลง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยกาํหนดให้บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 

ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ หลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน ๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี

การเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพ

คล่อง และความจาํเป็นอ่ืน ๆ  ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและเงินทุน

หมุนเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยการจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในคราวต่อไป  

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเป็นคร้ังคราวไป 
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โครงสร้างการจัดการ 
1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษทั มีกรรมกำรจ ำนวน 13 คน ประกอบดว้ย 
1)  นพ. บุญ วนำสิน 1) 2) ประธำนกรรมกำร 
2)  นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ 1) 2)  รองประธำนกรรมกำร  
3)  นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี 3) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
4)  นำยเฉลิมกุล อภิบุณโยภำส 1) 2) กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ และกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 
5)  นำยวีระชยั ศรีขจร 3) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6)  ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน์ 3) กรรมกำรอิสระ 
7)  พญ. ลินดำ ไกรวิทย ์3) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
8)  นพ. เอ้ือชำติ กำญจนพิทกัษ ์4) กรรมกำร 
9)  ดร. ฤกขจี กำญจนพิทกัษ ์4) กรรมกำร  
10)  รศ. นพ.  อำศิส อนุนะนนัทน์  4) กรรมกำร 
11)  นำงสำวนลิน วนำสิน 4) กรรมกำร 
12)  นำยศิธำ เมฆสวรรค ์1) 4) กรรมกำร และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
13)  ดร. ขจร ธนะแพสย ์4) กรรมกำร 

 

หมำยเหตุ 1) กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัฯ 
2) กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

3) กรรมกำรกำรอิสระ 
4) กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

โดยคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งประธำนกรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้
ประธำนกรรมกำรมอบหมำยมีหน้ำท่ีเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอท่ีจะศึกษำ พิจำรณำ และตดัสินใจอยำ่งถูกตอ้งในเร่ืองต่ำง ๆ 

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

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 

เพศ - ชำย 9 69.23 
 - หญิง 4 30.77 
 รวม 13 100.0 
อำย ุ - ไม่เกิน 50 ปี 6 46.15 
 - 50 – 60 ปี 1 7.70 
 - มำกกว่ำ 60 ปี 6 46.15 
 รวม 13 100.0 
ควำมเช่ียวชำญหลกั - กำรแพทย ์และกำรบริหำร 5 38.46 
 - กำรบริหำรธุรกิจ 2 15.40 
 - กำรบญัชี และกำรเงิน 2 15.40 
 - กำรเงิน และกำรธนำคำร 1 7.70 
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โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 

ควำมเช่ียวชำญหลกั - วิศวกรรม และกำรบริหำรธุรกิจ 1 7.70 
 - กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ 1 7.70 
 - ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ 1 7.70 
 รวม 13 100.0 

2. ผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ณ วนัท่ี 1  มีนำคม 2564 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 คน ดงัน้ี 
 รายช่ือ ต าแหน่ง 

1)  นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร Chief Executive Officer และ Chief Hospital Group 1 
2)  นำยเฉลิมกุล อภิบุณโยภำส กรรมกำรบริหำร และ Chief Hospital Group 2 
3)  นำงสำวนลิน วนำสิน  กรรมกำรบริหำร   
4)  นำงสำวทิพยว์รรณ รุจิโรจน์พิพฒันำ กรรมกำรบริหำร  
5)  นพ.วสันต ์อภิวฒันกุล กรรมกำรบริหำร  
6)  นพ. ศิริพงศ ์เหลืองวำรินกุล กรรมกำรบริหำร  
7)  น.พ. วชิรบุณย ์ศำสตระรุจิ  1) กรรมกำรบริหำร 
- น.พ. สุทธิชยั  โชคกิจชยั 2) กรรมกำรบริหำร (ลำออก) 

หมำยเหตุ:  1)  ประธำนกรรมกำรบริหำรไดพิ้จำรณำแต่งตั้ง น.พ. วชิรบุณย ์ศำสตระรุจิ เป็นกรรมกำรบริหำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2563 
  2)  นพ. สุทธิชยั  โชคกิจชยั ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2563  

โดยมี ดร. สุวดี  พนัธ์ุพำนิช เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร  
 

ผู้บริหาร (ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) 

ณ วนัท่ี 1  มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีผูบ้ริหำรตำมนิยำมส ำนกังำน ก.ล.ต.  จ ำนวนทั้งส้ิน 4 คน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นพ.ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ Chief Executive Officer and Chief Hospital Group 1 * 
2. นำยเฉลิมกุล อภิบุณโยภำส Chief Hospital Group 2 
3. ดร.เจษฎำ ธรรมวนิช Chief Private Public Partnership Business 
4. นำงสำวอญัชลี ชวลิตจำรีธรรม Chief Financial Officer and Director of Accounting (Accounting-supervising person) 
-    คุณนลิน วนำสิน ** Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer 2)  

หมำยเหตุ:  1) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม2564 ไดมี้มติให้แต่งตั้ง นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง 
Acting Chief Executive Officer ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็น Chief Executive Officer 

2)  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กร โดยยกเลิก
ต ำแหน่ง Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer มีผลให้คุณนลิน วนำสิน ไม่เขำ้นิยำม
ผูบ้ริหำรตำมนิยำม ก.ล.ต.  

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (THG) ของกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดนโยบำยให้ กรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์THG (ทั้งทำงตรง
และทำงออ้ม) ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ  

เปรียบเทียบกำรถือครองหลกัทรัพย ์THG ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กบัปีก่อน มีกำร
เปล่ียนแปลงระหวำ่งปี ดงัน้ี 
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กรรมการและผูบ้ริหาร  ต าแหน่ง
 จ านวนหุน้ทีถ่อื 

ณ 30 ธันวาคม 2563

 สัดส่วนการ

ถอืหุน้ในบริษัท

  จ านวนหุน้ทีถ่อื 

ณ 30 ธันวาคม 2562

 สัดส่วนการ

ถอืหุน้ใน

บริษัท (%)

 จ านวนหุน้ทีเ่ปล่ียนแปลง 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) ระหว่างปี

1 นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ 5,801,848 0.68                 5,801,848 0.68                -                                       
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 110,889,119 13.06               94,436,262 11.12              16,452,857                          
บุตรที่บรรลุนิตภิาวะ แตเ่ป็น  Concert Party -                                        -                   -                                      - -                                       
นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 17,954,645                           2.11                 81,413,340                         9.59                63,458,695-                          

2 นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบรษัิท 50,000 0.01                 50,000 0.01                -                                       
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการบรหิาร 6,500 0.00                 6,500 0.00                -
นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง  รกัษาการ CEO - - - - -

Chief Hospital Group 1
3 นาง กรรณิการ ์ งามโสภี กรรมการอิสระ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

 คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง กรรมการบรหิารความเสี่ยง -                                        -                   -                                      -                 -                                       
4 นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส กรรมการ 536,663.00                           0.06                 534,663.00                         0.06                2,000                                   

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 5,418.00                               0.00                 5,418.00                             0.00                -

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง กรรมการบรหิารความเสี่ยง, กรรมการบรหิาร - - - - -

Chief Hospital Group 2

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง กรรมการตรวจสอบ -                                        -                   -                                      -                 -                                       
กรรมการบรหิารความเสี่ยง

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง กรรมการตรวจสอบ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการก ากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

8 นพ. เอื้อชาติ  กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 18,259,500.00                      2.15                 18,259,500.00                    2.15                -                                       

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ -                   -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 154,667,395.00                    18.22               85,344,500.00                    10.05              69,322,895                          

9 ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

10 รศ. นพ. อาศิส  อุนนะนันทน์ กรรมการ 6,859,100.00                        0.81                 6,831,300.00                      0.80                27,800                                 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการบรหิาร -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

12 นาย ศิธา  เมฆสวรรค์ กรรมการ 8,415,063.00                        0.99                 8,415,063.00                      0.99                -                                       

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการก ากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

13 นาย ขจร  ธนะแพสย์ กรรมการ 160,000.00                           0.02                 160,000.00                         0.02                -                                       

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       

15 น.ส. อัญชลี  ชวลิตจารีธรรม  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 22,500                                  0.00                 20,000                                0.00                2,500                                   

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชี -                                        -                   -                                      -                 -                                       

นิติบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง -                                        -                   -                                      -                 -                                       
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3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ ดร. สุวดี พนัธ์ุพำนิช ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวำคม 
2558 รับผิดชอบด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

1)  จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปี  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

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

กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนนั้นจำกกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
5)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีขำ้งตน้ ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำม

กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของกรรมการ 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 ไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้
กรรมกำรดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 

 (บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 180,000 12,000 

กรรมกำรบริษทั 150,000 12,000 

คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ  

- 12,000 

หมำยเหตุ : 1. คณะกรรมกำรบริหำรไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และไม่ไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม 

 2. ผูบ้ริหำรท่ีเป็นกรรมกำรชุดยอ่ยจะไม่ไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม 
 

ในปี 2563 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้กรรมกำร ซ่ึงไดแ้ก่ ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
(ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ค่ำเบ้ียประชุมผูถื้อหุ้น ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรอิสระ) ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร
ชุดย่อย และค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 4,260,000 บำท โดยไม่มีค่ำตอบแทนคำ้งจ่ำยในปี
ล่ำสุด ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โครงสร้ำงกำรจดักำร หนำ้ท่ี 53 

  กำรเขำ้ร่วมประชุม (คร้ัง) 
รายช่ือกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

 
BOD AC RMC NRC CGC AGM NED 

1. นพ. บุญ วนำสิน ประธำนกรรมกำร 7/7 - - - - 1/1 - 
2. นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ 1)  รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 7/7 - 0/1 - - 1/1 - 
3. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
7/7 8/8 7/7 - - 1/1 1/1 

4. นำยเฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจ และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

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

5. นำยวีระชยั ศรีขจร 1) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

7/7 8/8 5/5 3/3 - 1/1 1/1 

6. พญ. ลินดำ ไกรวิทย ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

7/7 8/8 7/7 3/3 2/2 1/1 1/1 

7. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมกำรอิสระ 6/7 - - - - 1/1 1/1 
8. นพ.เอ้ือชำติ กำญจนพิทกัษ ์3) กรรมกำร 7/7 - - - - 1/1 - 
9. รศ. นพ.  อำศิส อุนนะนนัทน ์ กรรมกำร 7/7 - - - - 1/1 1/1 
10. นำงสำวนลนิ วนำสิน กรรมกำร 7/7 - - - - 1/1 - 
11. นำยศิธำ เมฆสวรรค์ กรรมกำร และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 6/7 - - - 2/2 1/1 1/1 
12. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมกำร 6/7 - - - - 1/1 1/1 
13. ดร.ฤกขจี กำญจนพิทกัษ์ 4) กรรมกำร 7/7 - - - - 1/1 - 

หมำยเหตุ :   1) นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ ลำออกจำกกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีผลวนัท่ี 27 เมษำยน 2563 เน่ืองจำกมีภำรกิจควำมรับผิดชอบมำก ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 3 เมษยน 2563 จึงมีมติแต่งตั้ง นำยวีระชยั ศรีขจรให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ทดแทนกรรมกำรท่ีลำออก  

  2)  ค ำอธิบำยอกัษรยอ่     
BOD :  คณะกรรมกำรบริษทั  AC : คณะกรรมกำรตรวจสอบ NRC: คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
RMC : คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง CGC : คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
AGM: ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี NED :  คณะกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร Strategic  : สัมมนำ Strategic Planing  

2) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 ได้อนุมัติค่ำตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่ำ
รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลธนบุรีให้กรรมกำรดงัน้ี                                                                                                                                             

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

โดยในปี 2563 กรรมกำรบริษทั ไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นค่ำรักษำพยำบำล รวมทั้งส้ิน 445,558.75 บำท 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการ BOD AC RMC NRC CGC AGM NED ค่าตอบแทน
รายปี 

ค่าตอบแทนจาก
บริษัทย่อย 3) 

รวม 

1. นพ. บุญ  84,000  - - - -          12,000   -  180,000 -            276,000  
2. ธนำธิป  84,000   -   -   -   -  12,000  - 150,000 -            246,000  
3. กรรณิกำร์ 
 

84,000  96,000 84,000 - - 12,000 12,000 150,000 216,000            654,000  

4. เฉลมิกลุ 
 

84,000  - - - - 12,000 - 150,000 -            246,000  

5. วีระชยั  
 
 

84,000  96,000 60,000 36,000 - 12,000 12,000 150,000 -            450,000  

6. ลินดำ 
 
 

84,000  96,000 84,000 36,000 24,000 12,000 12,000 150,000 132,000            630,000  

7. วิกรม  72,000 - - - - 12,000 12,000 150,000 -            246,000  
8  เอ้ือชำติ 84,000  - - - - 12,000 - 150,000 -            246,000  
9. อำศิส  84,000  - - - - 12,000 12,000 150,000 -            258,000  
10. นลิน  84,000  - - - - 12,000 - 150,000 -            246,000  
11. ศิธำ  72,000 - - - 24,000 12,000 12,000 150,000 -            270,000  
12. ขจร  72,000 - - - - 12,000 12,000 150,000 -            246,000  
13. ฤกขจี 84,000 - - - - 12,000 - 150,000 -            246,000  

รวม 1,056,000  288,000 228,000 72,000 48,000 156,000 84,000 1,980,000 348,000         4,260,000  

หมำยเหตุ :   1) คณะกรรมกำรบริหำรไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และไม่ไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม 
 2) ผูบ้ริหำรท่ีเป็นกรรมกำรชุดยอ่ยจะไม่ไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม 

3) ค่ำตอบแทนจำกบริษทัยอ่ย หมำยถึงค่ำเบ้ียประชุมจำกกำรไปประชุมคณะกรรมกำร หรือประชุมผูถ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีส ำหรับกรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำรตำมนิยำม กลต จะไปรวมอยูใ่นค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำร 

3) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหาร (ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2564  เห็นว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 ท ำให้เศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลงอยำ่งเฉียบพลนั ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจเป็นวงกวำ้ง 

แผนงำนและผลประกอบกำรปี 2563 ของ THG จึงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ท่ีประชุมจึงมีมติไม่ปรับขึ้นเงินเดือน และไม่

มีกำรจ่ำยโบนสัให้ผูบ้ริหำร ดงันั้นปี 2563 THG มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และ

ค่ำเบ้ียประชุมของผูบ้ริหำร ตำมนิยำมของส ำนกังำน ก.ล.ต. เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 22,663,981 บำท (รวมค่ำตอบแทน

จำกบริษทัยอ่ย) และไม่มีค่ำตอบแทนคำ้งจ่ำยในปีล่ำสุด    

4) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร (ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.) 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2564  ไดพ้ิจำรณำทบทวนและอนุมติั
ค่ำตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ ค่ำรักษำพยำบำล (อตัรำเดียวกบักรรมกำรบริษทั) ค่ำเบ้ียเล้ียง (กรณีเดินทำงไปปฏิบติังำนใน
ต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ) และค่ำโทรศพัท์ โดยในปี 2563 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดรั้บค่ำตอบแทนอื่น เป็นจ ำนวน
รวมทั้งส้ิน  321,533 บำท   
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5. บุคลากร  

1) จ านวนบุคลากร 

ส ำหรับปี 2561 - 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

บริษัท 
จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

ประจ า ช่ัวคราว ประจ า ช่ัวคราว ประจ า ช่ัวคราว 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  2,776 225 3,315 385 3,501 328 
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี       571 92 598 84 548 93 
บจก. ทนัตสยำม  129 23 116 12 95 3 
บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง  86 3 123 2 92 3 
บจก. รำชธำนี เรียลต้ี  1 - 1 - 1 - 
บจก. ธนบุรีพฒันำท่ีดิน  - - - - - - 
บจก. โมดูลล่ำซอฟทแ์วร์เอก็ซ์เปอร์ตีส  31 3 30 1 29 1 
บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี  112 28 87 34 96 25 
บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถ ์ธนบรีุ  - - - - - - 
บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง  327 - 534 - 453 6 
บจก. โรงพยำบำลธนรำษฎร์ทุ่งสง 8 - 149 42 167 - 

รวม 4,041 374 4,953 560 4,982 459 

รวมทั้งหมด 4,415 5,513 5,441 

หมายเหตุ: จ ำนวนพนกังำน ไม่รวมแพทย ์Part Time 

2) ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำนท่ีสอดคล้องกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยแบ่งเป็น 

• ค่ำตอบแทนในระยะส้ัน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ  เงินช่วยเหลือ ค่ำครองชีพ เงินโบนสั และเงินช่วยเหลือ
พิเศษ ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำนโดยเทียบเคยีงกบัอตัรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทัอืน่
ในธุรกิจเดียวกนั ส่วนกำรปรับเงินเดือนและโบนสัจะพิจำรณำให้สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
โดยประเมินผลกำรปฏิบติังำนแบบ Competency และ KPI  

• ค่ำตอบแทนในระยะยำว ไดแ้ก่ เงินชดเชยยำมเกษียณอำย ุเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (พนกังำนท่ีมีอำยุ
งำนเกิน 5 ปี จะไดเ้งินสมทบเพ่ิมขึ้นอีก 2%) นอกจำกน้ี ยงัมีกำรเพ่ิมสวสัดิกำรให้พนกังำนท่ีท ำงำนมำนำน อำทิ 
กำรเพ่ิมวนัหยดุพกัร้อน ค่ำตอบแทน เป็นตน้ เพื่อรักษำและสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน  

 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำน เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ  เงินช่วยเหลือ ค่ำครองชีพ เงินโบนสั เงิน
ช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  1,442,566,818 1,831,841,936 1,575,642,548 
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยนิดี 239,103,020 256,280,506 222,022,505 
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เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
บจก. ทนัตสยำม  54,905,090 51,320,058 46,662,967 
บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง       62,528,349 76,534,670 48,520,675 
บจก. รำชธำนี เรียลต้ี  126,240 126,240 125,340 
บจก. ธนบุรีพฒันำท่ีดิน  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
บจก. โมดูลล่ำ ซอฟทแ์วร์ เอก็ซ์เปอร์ตีส  19,877,554 20,159,665 20,226,529 
บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี  51,472,321 54,395,301 42,929,969 
บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถ ์ธนบรีุ  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง  51,576,658 242,394,618 233,775,379 
บจก. โรงพยำบำลธนรำษฎร์ทุ่งสง  1,537,245 24,072,248 56,566,489 

รวม 1,923,693,296 2,557,125,242 2,246,472,401 

3) การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

4) ข้อพพิาทด้านแรงงานในช่วง 3 ที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

5) นโยบายในการพฒันาบุคลากร   

บริษทัฯ ถือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัและมีคุณค่ำย่ิงในกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้ก ำหนด
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกรขึ้น ส ำหรับใชเ้ป็นกรอบและแนวทำงในกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเพ่ิม
ควำมคุม้ค่ำของกำรใชท้รัพยำกรบุคคล ให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และให้
ผูป้ฏิบติังำนมีควำมสุข ดงัน้ี 

(1) ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบ ทัว่ถึง และต่อเน่ือง โดยกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ 
และทกัษะกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสบผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กบับุคลำกรตำมต ำแหน่งงำน 

(2) จดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรตำมต ำแหน่งงำน 
(3) พฒันำศกัยภำพผูบ้ริหำร และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนให้กบัผูป้ฏิบติังำนทุกระดบัตำมต ำแหน่ง

งำนอยำ่งต่อเน่ือง 
(4) พฒันำงำนดำ้นกำรจดักำรควำมรู้ เพื่อสร้ำงวฒันธรรมกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ 

และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
(5) ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 

เก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้มีกำรพฒันำกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง  

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ไดจ้ดัตั้งศูนยก์ำรเรียนรู้และพฒันำส่วนกลำง (Learning & Development Center) เพื่อส่งเสริม
กำรพฒันำบุคลำกรในกลุ่ม THG ให้มีทกัษะกำรบริหำรจดักำร (Managerial Skill) นอกเหนือไปจำกควำมรู้และทกัษะใน
หนำ้ท่ีงำน Functional Skill)  ให้เกิดกำรเรียนรู้และพฒันำตนเอง (Self-Development)  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงกนัน ำไป
ประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน น ำพำทีมสู่ควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยองคก์ร และ เพ่ือ
ควำมยัง่ยืนในกำรด ำเนินธุรกิจในระยะยำว  
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การก ากบัดูแลกจิการ 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษทัฯ มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ของ ตลท. เพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมัน่
ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดดงัน้ี 

1) สิทธิของผูถื้อหุ้น 
2) กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3) บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4) กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

 

คณะกรรมกำรบริษทัเช่ือมั่นว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีจะท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัให้กลุ่มบริษทัฯ เติบโต
ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน จึงก ำหนดให้มีคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำร รำยละเอียดดังเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.thg.co.th) โดยมีคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลให้กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำย และ
แนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจตำมมำตรฐำนสำกล ซ่ึงมีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำง
น้อยปีละ 1 คร้ัง และในปี 2563 ไดมี้กำรพิจำรณำทบทวนและแกไ้ขคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรม พร้อมเสนอให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 พิจำรณำอนุมติัเพื่อถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้เป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนท่ีจะตอ้ง
รับทรำบ และปฏิบติัตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมของบริษทัฯ โดยกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจไดม้อบหมำยให้คณะท ำงำนก ำกบัดูแลกิจกำรคอยติดตำม ประสำนงำนกบักลุ่มบริษทัฯ และ
รำยงำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ  

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีผลประเมินกำรปฏิบติังำน ดงัน้ี 
• บริษทัฯ ไดค้ะแนน 100 คะแนนเตม็ จำกโครงกำรกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 

ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
• บริษทัฯ ไดค้ะแนน 92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  หรือระดบั 5 ดำว (คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป) จำกโครงกำร

ส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2563 ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

ส ำหรับปี 2563 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรดงัน้ี 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น  

(1) บริษทัฯ มีนโยบำยให้ขอ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงเพียงพอและทนัเวลำส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ในแต่ละคร้ัง โดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นในกำรทรำบวำระล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 21 วนั พร้อมทั้งเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุม  
ผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษำขอ้มูลก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ และอ ำนวยควำมสะดวกผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนต่ำงชำติ อน่ึง บริษทัฯ ไม่ไดน้ ำเสนอเอกสำรท่ีมีขอ้มูล
ส ำคญัเพ่ิมเติมระหว่ำงกำรประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัฯ ไม่ไดเ้พ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดย        
ไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ 

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


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ท่ี 58 

ทั้งน้ีในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ 21 วนั บริษทัฯ 
จัดให้มีกำรประชุมผู ้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 24 เมษำยน 2563 โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์                      
ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2563 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษำขอ้มูลก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 30 วนั  

(2) บริษทัฯ ไดโ้ฆษณำบอกกล่ำวกำรนดัประชุมผูถื้อหุ้นในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชุม 
(3) กำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบเป็นประจ ำทุกปี  

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำนโยบำย หลกัเกณฑ์ และจ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนของประธำนกรรมกำร กรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย ทั้งท่ีเป็นค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี และค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง รวมถึงค่ำตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่ำตอบแทนท่ีเป็น            
ค่ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลธนบุรี ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกบัผูบ้ริหำรโรงพยำบำลธนบุรี  

(4) กำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นในกำรพิจำรณำให้คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมกำร     
ท่ีตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง 

(5) ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำย เป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนนเสียง               
ท่ีเป็นอิสระ 

(6) กำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียมเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ  รวมถึงส่งช่ือผูเ้ขำ้รับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  

บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนโดยแจง้ในเวบ็ไซต์ ตลท. และเวบ็ไซต์ ของบริษทัฯ เพื่อให้เสนอระเบียบวำระ
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 และช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
บริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 รวมทั้งส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยสำมำรถส่งให้บริษทัฯ ไดท้ำงจดหมำย หรืออีเมล 

(7) นโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถำบนัเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุม 2 ชั่วโมง จดัเตรียมสถำนท่ี เจำ้หน้ำท่ีคอยดูแลและบริกำร     

ในจ ำนวนท่ีเหมำะสม ใช้ระบบบำร์โคด้ในกำรลงทะเบียนและกำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียง เพื่อควำมสะดวก
รวดเร็ว จดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวใ้ห้บริกำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เป็นตน้ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี      
ไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โดยจดัท ำหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกำศกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพำะส ำหรับ Custodian) ให้แก่ผูถื้อหุ้น เพื่อมอบฉันทะให้ผูอ้ื่น 
หรือกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงแทน รวมถึงไดบ้รรจุซองจดหมำยแบบธุรกิจตอบรับในซอง
เอกสำรท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้น ท่ีช่วยให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งหนงัสือมอบฉันทะมำท่ีบริษทัฯ ไดถู้กตอ้งโดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยในกำร
จดัส่ง 

(8) บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัของคุณภำพหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 ดงัน้ี 
6.1 ก ำหนดวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นเร่ือง ๆ อย่ำงชดัเจน เช่น วำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล วำระกำร

อนุมติัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และค่ำตอบแทนอื่น เป็นตน้ 
6.2 ให้ขอ้มูลประวติัท่ีส ำคญัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรเสนอแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบ  
6.3 ให้ขอ้มูลรำยละเอียดเก่ียวกบัประวติัผูส้อบบญัชี รวมทั้งค่ำบริกำร เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำเน้ือหำเป็นกำรล่วงหนำ้ 
6.4 แจง้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ำย พร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบ  
6.5 แจง้วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของทุกวำระท่ีเสนอ 

(9) บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัของคุณภำพของรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 ดงัน้ี 
7.1 บันทึกกำรแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุมตำมวำระ และให้มีกำรใช้     
บตัรลงคะแนน  
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7.2  บนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบท่ีประธำนท่ีประชุมไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้ผู ้ ถือหุ้น      
ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ประชุมไดรั้บทรำบ 
7.3  บนัทึกมติของท่ีประชุมแต่ละวำระไวอ้ยำ่งชดัเจน ทั้งท่ี อนุมติั ไม่อนุมติั หรืองดออกเสียง 
7.4  บนัทึกกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำร เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
7.5  เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปภำยในเวลำ 9.00 น.  โดยกำรแจง้เป็นจดหมำย
ข่ำวไปยงั ตลท.  
7.6  หลงักำรประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะรวบรวมเน้ือหำกำรประชุมซ่ึงประกอบด้วย รำยละเอียดวำระกำร
ประชุม มติท่ีประชุม กำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนค ำถำมและควำมเห็นของผูถื้อหุ้น จัดท ำเป็น “รำยงำนกำรประชุม            
ผูถื้อหุ้น” เผยแพร่ขึ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และ ตลท. 

(10) กำรมีส่วนเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นของประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
บริษัทฯ ได้ย  ้ำให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกท่ำนมีส่วนเข้ำร่วมกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือเป็นกำร

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น โดยในปีท่ีผ่ำนมำ ประธำนกรรมกำรบริษทั CEO ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้เข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อพบปะและตอบค ำถำมของผูถ้ือหุ้นโดย
พร้อมเพรียง 

(11) บริษทัฯ เลือกสถำนท่ีจดัประชุมซ่ึงอยูติ่ดกบัส ำนกังำนใหญ่ มีรถโดยสำรผ่ำนไดส้ะดวก เดินทำงมำไดท้ั้งทำงรถยนต์ เรือ 
รถส่วนตวั ทั้งยงัมีท่ีจอดรถอยำ่งเพียงพอ ท ำให้ผูถื้อหุ้นเดินทำงไปร่วมประชุมไดส้ะดวก และง่ำยต่อกำรเดินทำง 
 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

(1) บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยสิทธิในกำรออกเสียงหุ้น แจง้กฎเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทรำบใน
หนงัสือเชิญประชุม และในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผูด้  ำเนินกำรประชุมจะแจง้กฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นกำรประชุม และขั้นตอนกำร
ออกเสียงลงมติให้ผูถื้อหุ้นทรำบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้กำรบนัทึกกำรแจง้กฎเกณฑ์และขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ
ดงักล่ำวลงในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 

(2) บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในแก่ผูบ้ริหำร พนกังำน และกรรมกำรซ่ึงเป็นท่ีรับทรำบ
และปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนักรณีกำรซ้ือขำยหุ้นโดยใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัไม่ให้สำรสนเทศท่ียงั
ไม่เปิดเผยกบัผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษหรือแตกต่ำงจำกผูถื้อหุ้นอื่นของบริษทัฯ และมีควำมเท่ำเทียมกนัในขอ้มูล
เก่ียวกบับริษทัฯ เป็นกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์
ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบและไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังำน ผูบ้ริหำร และกรรมกำรบริษทัทรำบ 

(3) บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงกนั โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
และควำมเห็นของท่ีปรึกษำอิสระ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำก่อนกำรประชุมผูถื้อหุ้น  

(4) รำยกำรระหว่ำงกนัไดก้ระท ำอยำ่งยติุธรรม ตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ 
(5) บริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสำร/หลกัฐำนรวมถึงค ำแนะน ำขั้นตอนในกำรมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุม และ

อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตวัเอง โดยไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชุม และยงัให้บริกำรอำกรแสตมป์แก่ผูรั้บมอบฉนัทะ บริเวณหนำ้ห้องประชุมโดยไม่มีค่ำใชจ้่ำย รวมทั้ง
ไม่ไดก้ ำหนดกฎเกณฑพ์ิเศษท่ีท ำให้เกิดควำมยุง่ยำกในกำรเขำ้ร่วมประชุม 

(6) บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรและสำรสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ อย่ำง
สม ่ำเสมอ 
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หมวดท่ี 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ กรรมกำร พนกังำนและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น ผูถื้อหุ้น 
ลูกคำ้  คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่งทำงกำรคำ้ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเหมำะสม ทั้งสิทธิท่ีก ำหนดโดย
กฎหมำยหรือโดยขอ้ตกลงท่ีท ำร่วมกนั โดยคณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติั เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็น
ธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ ดงัน้ี   
1. ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แต่ละกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวตำมกฎหมำย หรือ

ตำมขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำนั้น และก ำหนดมำตรกำร
ชดเชยกรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิ 

2. ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มให้ชดัเจน และจดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละ
กลุ่มอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ  

3. พฒันำกลไกกำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในกำรสร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงอย่ำง
ย ัง่ยืนให้กบักิจกำร และเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำนั้นไดรั้บทรำบอยำ่งเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถท ำ
หนำ้ท่ีในกำรมีส่วนร่วมดงักล่ำวไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

4. ก ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำร  ในประเด็นเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย 
ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณ และมีกลไก คุม้ครองสิทธิของ
ผูแ้จง้เบำะแสดงักล่ำว 

5. ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพำะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถว้น  เพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมัน่ใจว่ำ กำรประกอบธุรกิจของบริษทัไดค้  ำนึงถึงปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน 

 
นโยบายแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและข้อร้องเรียน 

บริษทัฯ เปิดโอกำสให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อยสำมำรถแจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรกระท ำผิดกฎหมำย ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิด

ทำงกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง กำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือควำมบกพร่องของระบบควบคุม

ภำยในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯ จะน ำเบำะแส ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะดงักล่ำวไปตรวจสอบหำขอ้เทจ็จริงเพื่อ

ก ำหนดมำตรกำรก ำกบัดูแลต่อไป โดยสำมำรถแจง้ผำ่นช่องทำง ดงัน้ี 

ทางโทรศัพท์  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 081-613-3539  
ทางอีเมล  BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ  

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  IA@thg.co.th 
ทางเว็บไซต์บริษัท  www.thg.co.th  
ทางจดหมาย  ส่งแบบแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียน  

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

 

mailto:BOD@thg.co.th
mailto:AC@thg.co.th
mailto:IA@thg.co.th
http://www.thg.co.th/
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กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน  

โดยเบ้ืองตน้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูดู้แล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มูล พิสูจน์หำขอ้เทจ็จริงและสรุปเร่ืองร้องเรียนต่ำง ๆ  
ให้แก่ CEO แลว้ CEO จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือกลัน่กรองขอ้มูลและสอบสวน โดยตวัแทนคณะกรรมกำรสอบสวน
ที่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำ ไดแ้ก่ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบุคคลหรือตวัแทนจำกหน่วยงำน, ผูบ้งัคบับญัชำในสำยงำนของผูร้้องเรียน
ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลผูไ้ม่มีควำมขดัแยง้หรือผลประโยชน์ใดกบัผูร้้องเรียน , ตวัแทนจำกคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง, เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือตวัแทนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมเพื่อสังเกตกำรณ์  

ภำยหลงักำรสอบสวน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป็นผูส้รุปรำยงำน และเสนอรำยงำนในกำรด ำเนินกำรต่อขอ้ร้องเรียน
และกำรแจง้เบำะแสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ หรือฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษทัฯ หรือเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้ขดัแยง้กบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเก่ียวข้องกบัผูบ้ริหำรระดบัสูง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดและผู้ร้องเรียนรวมท้ังการรักษาความลับ  
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและผูร้้องเรียน โดยจะ

เก็บรักษำขอ้มูลของผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและผูร้้องเรียนไวเ้ป็นควำมลบั โดยผูไ้ดรั้บขอ้มูลจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีเก็บรักษำขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสำรหลกัฐำนของผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและผูร้้องเรียนไวเ้ป็น
ควำมลบั ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 
หมวดท่ี 4: การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบำยเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำง
กำรเงิน และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำของหลกัทรัพยห์รือกำรตดัสินใจของผูล้งทุนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ของตลท. หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. เพ่ือใหทุ้กฝ่ำยมีโอกำสไดรั้บขอ้มูล
อยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยสำมำรถดูขอ้มูลดงักล่ำวไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thg.co.th   

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรป้องกนัและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต และเพื่อพิจำรณำ
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษทัย่อย กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ 
ขอ้บงัคบัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจ
ท่ีคลำ้ยคลึงหรือแข่งขนั ซ่ึงส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ ลดลง หรือมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดย
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์อื่นท่ีอำจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุน้บริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำร
ด ำเนินงำนคลำ้ยคลึงกบับริษทัฯ จะตอ้งรำยงำนต่อบริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำกำรถือหุน้
ดงักล่ำวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ หรือไม่ หำกกรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำร
แข่งขนักับกิจกำรของบริษทัฯ หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดใน
ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำร
แข่งขนักบักิจกำรของบริษทัฯ ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

http://www.thg.co.th/
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บริษทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบติังำน
ของแต่ละสำยงำน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลำดและปฏิบติังำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส โดยมีกำรตรวจสอบเป็นระยะ
และจดัท ำรำยงำนส่งใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
 ในปี 2563 บริษทัฯ ด ำเนินกิจกรรมดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเชิงกลยุทธ์ ขอ้มูลธุรกิจ ผลประกอบกำร 
ควำมคืบหนำ้ของโครงกำร และแนวโนม้ธุรกิจ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสินใจส ำหรับนกัลงทุน โดยไดเ้ปิดโอกำสให้ผูบ้ริหำร
ไดพ้บนกัลงทุนท่ีหลำกหลำย ทั้งนกัลงทุนสถำบนัในประเทศ ต่ำงประเทศ นกัลงทุนรำยยอ่ย นกัวิเครำะห์ และผูแ้นะน ำกำรลงทุน 
เพื่อให้ส่ือสำรขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ย่ำงทัว่ถึง และโปร่งใส ทั้งน้ี กิจกรรมต่ำง ๆ ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็น
อย่ำงดี ทั้ง CEO ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน (CFO) เป็นผูท่ี้พบนกัลงทุนและให้ขอ้มูลร่วมกบัหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์
อยำ่งสม ่ำเสมอ  

ทั้งน้ี ในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ ทั่วโลกต่ำงเผชิญกับสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ท ำให้ต้องงดกำรเดินทำง หรือ

หลีกเล่ียงกำรประชุมรวมกลุ่มคนจ ำนวน ดงันั้น กิจกรรมในดำ้นกำรพบนกัลงทุนจึงลดจ ำนวนคร้ังลง แต่ทดแทนดว้ยกำรประชุม

ผ่ำนทำงออนไลน์ ส ำหรับผูล้งทุนสถำบนัทั้งแบบเด่ียวและประชุมกลุ่ม ทำงบริษทัฯ พยำยำมใชช่้องทำงออนไลน์ ส่ือสำรขอ้มูล

ผำ่นเวบ็ไซต ์เพื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเสมอ 

รูปแบบการเข้าพบ จ านวนคร้ัง 
1. แถลงผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 4 
2. ร่วมงำนบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุนโดย ตลท. (SET Opportunity Day) 1 
3. กำรน ำเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุในประเทศ (Domestic roadshow/conference) - 
4. กำรน ำเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุต่ำงประเทศ (International roadshow/conference) - 
5. กำรจดัประชุมพบนกัลงทนุ นกัวิเครำะห์ กำรประชุมทำงโทรศพัท ์และกำรเยี่ยมชมกิจกำร (Company visit, 

conference call and site visit) 
4 

 ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสำมำรถติดต่อ “ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ”์ ไดท่ี้ 
  อีเมล: ir@thg.co.th     
 โทรศพัท:์ 095-3705728 
 
หมวดท่ี 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

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

องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าท่ีความรับผิดชอบ วาระการด ารงต าแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรม ซ่ึงมีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563ไดมี้กำรทบทวนและแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎบตัรคณะกรรมกำร 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำรอิสระ ซ่ึงจะตอ้งเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและ
ผูถื้อหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคุม ตลอดจนไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษทัฯ ในลักษณะท่ีจะท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรแสดง

mailto:ir@thg.co.th
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ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระทั้งยงัไดก้ ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วำระ
ติดต่อกนั หรือรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  

ประธำนกรรมกำร เป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำและสถำนท่ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยก ำหนดตำรำงกำรประชุม
ไวล่้วงหน้ำตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบตั้งแต่ตน้ปีเพ่ือวำงแผนเขำ้ร่วมประชุม ในกำรประชุมแต่ละครำว จะส่ง
หนังสือนดัประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได ้ 

 
การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

 บริษทัฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรบริษทั และ CEO ไวอ้ย่ำง
ชดัเจน โดยก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบั CEO เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลปฏิบติังำน
ของฝ่ำยจดักำร และหนำ้ท่ีในกำรบริหำรกำรปฏิบติังำนบริษทัฯ  
 

สรุปอ านาจอนุมัติท่ีส าคัญระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  

รายการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร* CEO 
งบประมำณประจ ำปี ไม่จ ำกดัวงเงิน ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ให้ควำมเห็นชอบ 
กำรลงทุน หรือกำรขยำยธุรกิจใหม่ เกินกว่ำ 100 ลำ้นบำท ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ไม่เกิน 10 ลำ้นบำท 
กำรซ้ือหรือจ ำหน่ำยส่ิงของพสัดุนอกงบประมำณประจ ำปี เกินกว่ำ 10 ลำ้นบำท ไม่เกิน 10 ลำ้นบำท ไม่เกิน 5 ลำ้นบำท 
กำรไดม้ำ จ ำหน่ำย โอนสินทรัพยถ์ำวร เกินกว่ำ 50 ลำ้นบำท ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท ไม่เกิน 10 ลำ้นบำท 
อ ำนำจลงนำมในเช็ค ไม่จ ำกดัวงเงิน ไม่มี ไม่มี 

หมำยเหตุ: กำรอนุมติัรำยกำรเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่  ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมทั้งประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของ
บริษทัจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

คณะกรรมกำรไดติ้ดตำมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรน ำเป้ำหมำย กลยุทธ์  และมำตรกำรด ำเนินกำรท่ีก ำหนดไปปฏิบติั  ผ่ำนกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง 4 คณะ ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ก ำกบัดูแลงำนของฝ่ำยบริหำรดำ้นต่ำง ๆ ซ่ึงในปี 2563 ได้
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรวม 7 คร้ัง เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรคของโครงกำรต่ำง ๆ  
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและ CEO ได้ส่ือสำรกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด ให้หน่วยงำนและบริษทัย่อย
รับทรำบ ก ำกบัดูแล และบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนด ซ่ึงในปี 2563 ไดมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรรวม 
12 คร้ัง เพื่อให้ Business Unit ไดเ้ขำ้มำรำยงำนกำรด ำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรคของโครงกำรต่ำง ๆ ซ่ึงจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหำ 
และติดตำมเพื่อก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งใกลชิ้ด  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทั ไดป้ระชุมวำงแผนยทุธศำสตร์ของกลุ่ม THG  เพ่ือก ำหนดแผนกลยทุธ์ ระยะส้ัน ระยะ
กลำง ระยะยำวในวนัท่ี 23 – 24 สิงหำคม 2562 อย่ำงไรก็ตำม กำรระบำดของ Covid-19 ท ำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ และกระทบแผน
ยทุธศำสตร์ระยะส้ันของกลุ่ม THG ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 จึงไดท้บทวนเป้ำหมำย และยทุธศำสตร์ระยะส้ัน  
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เพื่อก ำหนดแผนกลยทุธ์ ซ่ึง CEO ไดน้ ำไปส่ือสำรกบัหน่วยงำนและบริษทัยอ่ย โดยกำรท ำ Workshop ก ำหนดแผนธุรกิจส ำหรับปี 
2564 ต่อไป 

การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีกำรประชุมกนัเองตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มีกรรมกำรท่ี
เป็นผูบ้ริหำร หรือฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมในกำรประชุม เพ่ือเปิดโอกำสให้อภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจของบริษทัฯ หรือ 
เร่ืองอื่น ๆ ท่ีอยู่ในควำมสนใจไดอ้ย่ำงอิสระ โดยปี 2563 ไดมี้กำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 3 
เมษำยน 2563 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 

บริษทัฯ จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยใช้
แนวทำงตำมแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มำปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบักฎบตัร
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรทบทวนกำรปฏิบติังำน ปัญหำ อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในรอบปีท่ีผำ่นมำ และปรับปรุง
กำรท ำงำน  

กระบวนกำรประเมินผลงำน 
1. เลขำนุกำรบริษทัจดัส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมกำรบริษทัตำมต ำแหน่งและหนำ้ท่ี โดยแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

1.1 แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งคณะ  
1.2 แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยรำยคณะ 
1.3 แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  

2. กรรมกำรบริษทัท ำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขำนุกำรบริษทั ส ำหรับกำรประเมินกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เลขำนุกำรบริษทั
จะรวบรวมและแยกเป็น 2 ส่วน โดย  

2.1 แบบประเมินรำยบุคคลของกรรมกำรสรรหำฯ ส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำทบทวนก่อนส่งให้
เลขำนุกำรบริษทัสรุปผล 

2.2 แบบประเมินรำยบุคคลของของกรรมกำรท่ำนอื่นท่ีเหลือ ส่งให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
พิจำรณำทบทวนก่อนส่งให้เลขำนุกำรบริษทัสรุปผล 

3. เลขำนุกำรบริษทั สรุปผลกำรประเมินของกรรมกำรบริษทั และรำยงำนผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ เพื่อ
เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี และ/หรือระบบสำรสนเทศของบริษทัฯ ต่อไป 

หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลงำน 

หวัขอ้ประเมิน 
คณะกรรมกำรบริษทั

ทั้งคณะ 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย

รำยคณะ 
กรรมกำร 
รำยบุคคล 

(1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร    
(2) บทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร     
(3) กำรประชุมคณะกรรมกำร     
(4) กำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร   - - 
(5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร   - - 
(6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร  - - 

กำรวดัผลของแบบประมินทั้ง 3 แบบ แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 
0 คือ ไม่เห็นดว้ยอยำ่งย่ิง หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 
1 คือ ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นนอ้ยมำก  
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2 คือ เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3  คือ เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี/บ่อยคร้ัง 
4 คือ เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเย่ียม/เป็นประจ ำ 

สรุปผลกำรประเมินของแต่ละคณะในปี 2563 

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 4) 

คณะกรรมกำรบริษทั (แบบทั้งคณะ) 3.51 
คณะกรรมกำรบริษทั (แบบรำยบุคคล) 3.49 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4.00 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 3.90 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 3.90 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 3.80 

 
การประเมินการปฏิบัติงานของ CEO  

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ CEO เป็นประจ ำทุกปี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เพื่อประเมินกำรปฏิบติังำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยและแผนงำนประจ ำปี โดยใชเ้กณฑก์ำรประเมินตำมแนวทำงของ 
ตลท. ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ควำมเป็นผูน้ ำ -  กำรก ำหนดกลยทุธ์ 

- กำรปฏิบติัตำมกลยทุธ์ -  กำรวำงแผนและผลปฏิบติัทำงกำรเงิน 

- ควำมสัมพนัธ์กบัคณะกรรมกำร -  ควำมสัมพนัธ์กบัภำยนอก 

- กำรบริหำรงำน และควำมสัมพนัธ์กบับุคลำกร -  กำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 

- ควำมรู้ทำงดำ้นผลิตภณัฑ ์และบริกำร -  คุณลกัษณะส่วนตวั 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของ CEO ในปี 2563 โดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดี”   
  

การพฒันากรรมการ  
บริษทัฯ ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคร้ัง และจดัให้มีคู่มือกรรมกำร เอกสำรขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำรบรรยำยแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจและกำร
ด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ ตลอดจนนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2563 ไม่มีกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำรใหม ่เพรำะไม่มีกรรมกำรเพ่ิม 

บริษทัฯ ประสงคใ์ห้กรรมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำร ทั้งในลกัษณะธุรกิจ
ของบริษทัฯ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และหลกัสูตรอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ี โดยบริษทัฯ ส่งเสริมให้
กรรมกำรพิจำรณำเขำ้รับกำรอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และสถำบนัอื่น ๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ และไดส่้งเสริมให้กรรมกำรเขำ้ร่วมสัมมนำและเขำ้รับกำรอบรม
หลกัสูตรต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ตลท. หรือสถำบนัอิสระอื่น ๆ อยำ่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการ หลักสูตรอบรม จัดโดย 
นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี ธรรมำภิบำลทำงกำรแพทยส์ ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 8 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
นำงสำวนลิน วนำสิน ธรรมำภิบำลทำงกำรแพทยส์ ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 9 สถำบนัพระปกเกลำ้  
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การสืบทอดต าแหน่ง 

บริษทัฯ มีแผนกำรคดัเลือกบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญัทุกระดบั ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม
และโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษทัฯ ได้ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ โดยมีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นผูจ้ดัท ำแผนสืบทอด
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำ
ตำมนโยบำยโครงกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง  ๆ เพ่ือกลัน่กรองและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เฉพำะ
เร่ือง ทั้งน้ี เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตำม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้ งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 
1. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

2. นำยวีระชยั ศรีขจร กรรมกำรตรวจสอบ  

3. พญ. ลินดำ  ไกรวิทย ์ กรรมกำรตรวจสอบ  

หมำยเหตุ:  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. ก ำหนด เพื่อท ำหน้ำท่ีสอบ
ทำนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี 
รวมทั้งพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยมี นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้

โดยมี นำงหทยัชนก ปำงนอ้ย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี 
(1.1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดร้วมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอและบริษทัฯมีกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกำร
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 
(1.2)  พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจำ้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือรับทรำบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ ผลกำรตรวจสอบและหำรือเก่ียวกับปัญหำ
อุปสรรคท่ีอำจพบจำกกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี 

(2) กำรควบคุมภำยใน 
(2.1) สอบทำนให้บริษทัฯมีระบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
(2.2) สอบทำนให้บริษทัฯมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและมำตรกำรในกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 
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(2.3) สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัของ
บริษทัฯ ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต 
(2.4) สอบทำนและก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจดัให้มีกระบวนกำรเก่ียวกบักำรรับแจง้เบำะแสและรับขอ้ร้องเรียน 

(3) กำรตรวจสอบภำยใน 
(3.1) สอบทำนให้บริษทัฯมีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งก ำกบัให้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
(3.2) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของสำยงำนตรวจสอบภำยใน 
(3.3) ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รวมถึงพิจำรณำ ผลตอบแทน อตัรำก ำลงัคน และทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(3.4) พิจำรณำอนุมติักฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(3.5) อนุมติัและประเมินแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เพื่อให้แผนกำรตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและ
ระดบัควำมเส่ียงของบริษทัฯ 
(3.6) สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในท่ีเสนอต่อฝ่ำยบริหำร รวมถึงกำรสอบทำนควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ท่ีมีต่อประเด็นกำรตรวจสอบท่ีไดมี้กำรเสนอและรำยงำนไว ้รวมทั้งติดตำมเพ่ือให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดด้ ำเนินกำร
ตำมขอ้เสนอแนะดงักล่ำวอยำ่งเพียงพอ และภำยในเวลำท่ีเหมำะสม 
(3.7) ให้ควำมเห็นชอบกำรว่ำจ้ำงและก ำหนดค่ำธรรมเนียมตอบแทนผูใ้ห้บริกำรตรวจสอบภำยใน (Outsource) 
กรณีว่ำจำ้งหน่วยงำนภำยนอก 

(4) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4.1) สอบทำนให้บริษทัฯปฏิบติัตำมกฎหมำย ว่ำดว้ย หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ ตลท. และ
กฎหมำยอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(4.2) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของ ตลท. ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
(4.3) ด ำเนินกำรตรวจสอบเม่ือไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีกรณีพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยว่ำกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร 
หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯกระท ำควำมผิดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 
308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือ มำตรำ 313 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") และผูส้อบบญัชีทรำบ ภำยใน 30 
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชี 

(5) หนำ้ท่ีอื่น ๆ 
(5.1) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแกไ้ขในประเด็นท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเหมำะสม
และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯเพื่ออนุมติั 
(5.2) คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกท่ีปรึกษำภำยนอกท่ีเป็นอิสระไดใ้นกรณีจ ำเป็น โดยบริษทัฯ 
เป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย 
(5.3) สำมำรถเขำ้พบผูบ้ริหำร ติดต่อพนกังำนและเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 คน  ดงัน้ี 
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1.        พญ. ลินดำ ไกรวิทย ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
2.        นำยเฉลิมกุล อภิบุณโยภำส รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3.        นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
4.        นำยวีระชยั ศรีขจร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

โดยมี นำงหทยัชนก ปำงนอ้ย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
(1) ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(2) รับทรำบและให้ขอ้เสนอแนะต่อนโยบำย กลยทุธ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบั  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(3) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงระดบับริษทัฯ และบริษทัย่อย  และจัดให้มีกำรรำยงำนกำรบริหำร

ควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง 
(4) พิจำรณำและระบุควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุน ดำ้นกำร

ประกอบธุรกิจ ดำ้นกำรบริหำรจดักำร ดำ้นกำรเงิน ดำ้นกำรปฏิบติักำร ดำ้นควำมปลอดภยัของขอ้มูล ดำ้นกฎหมำย
และกฎระเบียบ เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและเสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึงให้ค  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยจดักำรในเร่ืองกำรบริหำร 
ควำมเส่ียง 

(5) ก ำหนดแผนจดักำรควำมเส่ียงและกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและสอบทำนแผนจดักำรควำมเส่ียง รวมทั้ง 
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวม และติดตำมดูแลและสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึง
ผลกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

(6) ก ำกบัดูแลและสนบัสนุนให้กำรบริหำรควำมเส่ียงประสบควำมส ำเร็จ โดยมุ่งเน้นกำรค ำนึงถึงควำมเส่ียงในแต่ละ
ปัจจยัเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจท่ีเหมำะสม ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบติัตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อีกทั้ง ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือลด
ควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ืองให้เหมำะสมกบัสภำวะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(7) รับทรำบถึงควำมเส่ียงท่ีส ำคญั ๆ และรำยงำนผลกำรประเมินควำมเส่ียง และผลกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเส่ียง
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นประจ ำ ในกรณีท่ีมีเร่ืองส ำคญัซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

(8) พิจำรณำว่ำฝ่ำยจดักำรไดต้อบสนองต่อควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสมหรือไม่ 
(9) ผลกัดนัให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
(10) ผลกัดนัให้มีกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมเส่ียงและกำรควบคุมของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยำ่งต่อเน่ือง 
(11) ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 2 คน ดงัน้ี 
1.        นำยวีระชยั ศรีขจร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
2.        พญ. ลินดำ ไกรวิทย ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

โดยมี  คุณวีระชยั ศรีเพชระกุล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ท่ี 69 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั และ CEO  
(2) ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทั้ งท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ให้เหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ และสภำวะตลำด เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั และขออนุมัติต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น  

(3) สรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ตำมระเบียบและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด แลว้น ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั (แลว้แต่กรณี)  เพื่อพิจำรณำให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ 
CEO  

(4) ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพ่ือจูงใจและรักษำคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และ CEO 

(5) ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัท มีองค์ประกอบท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม และสถำนกำรณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ 

(6) ก ำหนดแนวทำงและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร และ CEO เพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจ ำปี 
โดยจะตอ้งค ำนึงถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ควำมส ำคญักบักำรเพ่ิมมูลค่ำของ
ส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลดว้ย 

(7) เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำ  นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเปิดเผย
ค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งจดัท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกบั
เป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
ของบริษทัฯ ดว้ย 

(8) แต่งตั้ง หรือขอค ำปรึกษำจำกท่ีปรึกษำภำยนอกท่ีเป็นอิสระไดใ้นกรณีจ ำเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย 
(9) ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีอื่นใดท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน 
ดงัน้ี 
1.        นำยเฉลิมกุล อภิบุณโยภำส ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
3. พญ. ลินดำ ไกรวิทย์  กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
4.  นำยศิธำ เมฆสวรรค ์ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

โดยมี นำงละไมพรรณ กฤตสวนนท ์เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
(1) ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้

สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัของสำกล หน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

(2) ก ำหนดแนวทำง และก ำกบั ดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กลุ่มบริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิบติั
ในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้
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(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดับของกลุ่มบริษทัฯ เข้ำใจนโยบำย และ
แนวทำงปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ และมีผลในทำงปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม 

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

(5) แต่งตั้งคณะท ำงำนชุดย่อย เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจตำม
ควำมจ ำเป็นเหมำะสม 

(6) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ  ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีอื่นใดตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย 

(7) แต่งตั้ง หรือขอค ำปรึกษำจำกท่ีปรึกษำภำยนอกท่ีเป็นอิสระไดใ้นกรณีจ ำเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย ท่ี
ปรึกษำไดใ้นกรณีจ ำเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 

 
3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 กำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 โดยมีนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัน้ี 

1) คณะกรรมกำรบริษทั 

คุณสมบติัของกรรมกำรบริษทั 
(1) กรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และปฏิบติัหนำ้ท่ีให้แก่บริษทัฯ ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

(2) กรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ.บริษทัมหำชน") พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์") รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำม
ไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ใน
ระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์กำรแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพย ์

(3) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัฯ 
หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร
ของบริษทัฯ ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุม         
ผูถื้อหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี กรรมกำรบริษทัสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอื่นได ้
แต่กำรเป็นกรรมกำรบริษทัดงักล่ำวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรของบริษทัฯ และ
ตอ้งเป็นไปตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต.) และ ตลท. ก ำหนดไว ้
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(4) กรรมกำรตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสัญญำท่ีบริษทัฯ ท ำขึ้นไม่ว่ำโดยตรง 
หรือโดยออ้ม หรือถือหุ้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ 

กรรมกำรอิสระตอ้งไม่ท ำหน้ำท่ีเป็นผูบ้ริหำร เป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและผูถื้อหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคุม 
เป็นผูซ่ึ้งไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีจะท ำให้มีขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นท่ีเป็น
อิสระและตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนดไว ้คือ:     
(1) ถือ หุ้นไม่ เ กิน ร้อยละ  1 ของจ ำนวนหุ้น ท่ี มี สิท ธิออก เ สียงทั้ งหมดในบริษัทฯ  บ ริษัทใหญ่   

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุ้น
รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อย
กว่ำ 2 ปีก่อนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ      
ผูข้ออนุญำต หรือบริษทัยอ่ย  

(4) ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งในดำ้นกำรเงินและกำร
บริหำรงำนของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท ำให้
ขำดควำมเป็นอิสระ 

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือ
รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ยกำรรับหรือให้กูยื้ม ค ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทขึ้นไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะ
ต ่ำกว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ให้นบัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  ผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจ
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ควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้กำรบริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้ห้บริกำรวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ นอกจำกน้ีแล้วยงัต้องสำมำรถแสดง
ควำมเห็นหรือรำยงำนไดอ้ยำ่งมีอิสระ ตำมภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ 
ท่ีจะมำบีบบงัคบัให้ไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นไดต้ำมท่ีพึงจะเป็น 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำ ท่ี
รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
(10) คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ตำมคุณสมบติัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด    

ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ 1) - 10) แลว้ กรรมกำรอิสระ
อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมี
กำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
นโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร 

1. กรณีคดัเลือกกรรมกำรรำยใหม่ 
1.1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน องคป์ระกอบ และควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรท่ี

หลำกหลำย  (Board Diversity) โดยค ำนึงถึงทกัษะจ ำเป็นท่ียงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำร เช่น ทกัษะวิชำชีพ 
เพศ อำย ุควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นท่ีสอดรับกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ  และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร มีควำมสมบูรณ์ แขง็แกร่ง และสำมำรถน ำพำ
บริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

1.2. พิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีกฎหมำย หน่วยงำนก ำกบัดูแล และบริษทัฯ  ประกำศ
ก ำหนด 

1.3. พิจำรณำสรรหำบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ภำวะผูน้ ำ  กลำ้แสดงควำมคิดเห็น  ตดัสินใจดว้ย
ขอ้มูลและเหตุผล  มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำงพร้อย 

2. กรณีต่ออำยกุรรมกำรรำยเดิม  พิจำรณำประวติัและผลงำนท่ีผำ่นมำขณะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ คือ  
2.1. ไดศึ้กษำขอ้มูลบริษทัฯ วำระกำรประชุม และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
2.2. กำรอุทิศเวลำให้กบัองคก์ร และเขำ้ร่วมกิจกรรม / กำรประชุมต่ำง ๆ  
 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หนำ้ท่ี 73 

กระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร 

ในกำรสรรหำหรือคดัเลือกกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. จดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำ ตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำร

สรรหำกรรมกำรบริษทั 
2. พิจำรณำคดัเลือกจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อย่ำง

รอบดำ้น และโปร่งใส ดงัน้ี  
2.1. จำกกำรเสนอรำยช่ือผูมี้คุณสมบติัล่วงหน้ำจำกผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ มีกำรแจง้ให้     

ผูถื้อหุ้นรับทรำบผำ่นช่องทำงกำรแจง้ขอ้มูลของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
2.2. จำกรำยช่ือบุคคลในฐำนขอ้มูลกรรมกำรอำชีพจำกท ำเนียบของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

(IOD Chartered Director) 
2.3. จำกผูบ้ริหำรภำยใน และบุคคลภำยนอกท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมควำมตอ้งกำร  

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ด ำเนินกำรทำบทำม สัมภำษณ์ และหำรือกบับุคคลท่ีมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำบุคคลดงักล่ำวยินดีท่ีจะเขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหำกไดรั้บ
กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอบุคคลท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรสรรหำต่อคณะกรรมกำรบริษทั           
เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งหรือให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล โดย  
4.1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
4.2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตำมขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้    

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
4.3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูท่ี้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธำนท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขำด 

5. ด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเน่ืองจำกเหตุอื่นท่ีนอกจำกกำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง เช่น ลำออก 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำแต่งตั้งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยหรือหน่วยงำน
ก ำกบัดูแลก ำหนด โดยบุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรซ่ึงตนแทน 
 

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

เป็นอยำ่งดี มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และปฏิบติัหนำ้ท่ีให้แก่บริษทัฯ อยำ่งเตม็ท่ี 

2. ผูบ้ริหำรตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งตอ้ง
ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีประชำชนเป็น   
ผูถื้อหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศก ำหนด 
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3. ผูบ้ริหำรตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสัญญำท่ีบริษทัฯ ท ำขึ้นไม่ว่ำโดยตรง หรือโดย
ออ้ม หรือถือหุ้น เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

 

กระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งผูบ้ริหำรตำมค ำนิยำมของส ำนกังำน ก.ล.ต.  

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล จะสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม มีทกัษะ ประสบกำรณ์ และมีควำมเขำ้ใจใน
ธุรกิจท่ีตรงควำมตอ้งกำร พร้อมด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลดงักล่ำว เพ่ือให้มัน่ใจว่ำยินดีจะมำรับต ำแหน่งผูบ้ริหำร หำกไดรั้บกำร
แต่งตั้งจำกผูมี้อ  ำนำจ โดย 

1) กรณีแต่งตั้งต ำแหน่ง CEO จะตอ้งน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำคดัเลือก ก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 

2) กรณีแต่งตั้งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร และประธำนเจำ้หน้ำท่ีกำรเงิน ให้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ
อนุมติัแต่งตั้ง  
 

4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรหำรำยได้ และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษทัฯ ทั้งน้ี              
จะพิจำรณำสัดส่วนกำรลงทุน ก ำไรท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น และสถำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ ก่อนกำร
ตดัสินใจลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ โดยกำรตดัสินใจในกำรลงทุนดงักล่ำวนั้น จะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกผูมี้
อ ำนำจตำมระเบียบอ ำนำจอนุมติั และบริษทัฯ จะแต่งตั้งตวัแทนท่ีมีคุณสมบติั และประสบกำรณ์เหมำะสม เขำ้ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรในบริษทันั้น ๆ เพื่อก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญั และก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม
ดงักล่ำว 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บริษทัฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรปฏิบติัตำมแนว
ทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และของผูถื้อหุ้นอื่นโดยรวม  

2) บริษทัฯ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพื่อสำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำร และ
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนหน่ึงของบริษทัฯ รวมทั้งมีมำตรกำร
ในกำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กำรเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
(2)  ก ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

3) กรรมกำรบริษทั จะติดตำมฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตำม
แผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง และติดตำมให้บริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรเก่ียวโยง และรำยกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตำมประกำศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศ
คณะกรรมกำร ตลท. 

4) กรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัให้บริษทัย่อยมีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกนักำรทุจริตท่ี
อำจเกิดขึ้น รวมทั้งมีช่องทำงให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ สำมำรถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัยอ่ยในกำรติดตำม
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ดูแลผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษทัย่อยกบักรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ย 
และกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัของบริษทัย่อยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และจดัให้มีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำน 
โดยให้ทีมงำนผูต้รวจสอบภำยใน และกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำบริษทัย่อยมีกำรปฏิบติัตำม
ระบบงำนท่ีจดัท ำไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

5) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยต้องเปิดเผยและน ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวข้องในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอำจคำดหมำยไดว่้ำจะก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
อื่นใด (Conflict of Interest) กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย ต่อคณะกรรมกำรของบริษทัย่อย หรือผูท่ี้คณะกรรมกำรของ
บริษทัย่อยมอบหมำยภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทัย่อยก ำหนด โดยคณะกรรมกำรของบริษทัย่อยมีหน้ำท่ีแจง้เร่ือง
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ทรำบภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทัฯ ก ำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินหรืออนุมติั  ใด ๆ ซ่ึงกำรพิจำรณำนั้นจะค ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทัย่อยและของบริษทัฯ 
เป็นส ำคญั กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

6) กรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำว มีหน้ำท่ีแจง้ให้
คณะกรรมกำรของบริษทัย่อย ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษทัย่อยในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
โดยคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยมีหนำ้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่ำวให้แก่บริษทัฯ ทรำบ  

อน่ึง กำรกระท ำดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ยไดรั้บ
ประโยชน์ทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกท่ีพึงไดต้ำมปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษทัยอ่ยไดรั้บควำมเสียหำย ให้สันนิษฐำน
ว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทัยอ่ยกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

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

หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  

7) บริษทัยอ่ยตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่น ๆ 
ต่อบริษทัฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส บริษทัฯ มีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขำ้ช้ีแจง หรือน ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 

8) กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยส ำคัญใด ๆ อำจแจ้งให้บริษัทย่อยช้ีแจง และ/หรือ น ำส่งเอกสำรเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของบริษทัฯ ได ้

9) กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อยจะกระท ำธุรกรรมกบับริษทัย่อยไดต้่อเม่ือธุรกรรม
ดังกล่ำวได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ  บริษทัฯ ตำมแต่ขนำดรำยกำรท่ี
ค ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 
และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ หรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 
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นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหนำ้ท่ีน ำส่งผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน และงบกำรเงินฉบบัผ่ำนกำรสอบทำนโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตรำยไตรมำส ตลอดจนขอ้มูลประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ให้กบับริษทัฯ พร้อมยินยอมให้บริษทัฯ ใชข้อ้มูลดงักล่ำวนั้น เพ่ือประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมหรือรำยงำนผล
ประกอบกำรของบริษทัฯ ประจ ำไตรมำสหรือประจ ำปีนั้นแลว้แต่กรณี  

2. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้ำท่ีจดัท ำงบประมำณผลกำรด ำเนินงำน และสรุปเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรด ำเนินงำนจริงเป็นรำยไตรมำส รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนเพื่อรำยงำนต่อบริษทัฯ 

3. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนำ้ท่ีรำยงำนประเด็นปัญหำทำงกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญัต่อบริษทัฯ เม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บ
กำรร้องขอจำกบริษทัฯ ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำน 

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

เพื่อให้แน่ใจว่ำนกัลงทุนไดรั้บสำรสนเทศท่ีเช่ือถือไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมและทนัท่วงที บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใช้
ขอ้มูลภำยในของบริษทัฯ  และประกำศโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ   
(1) คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลนโยบำยฉบบัน้ี เพ่ือให้

มัน่ใจว่ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร ไดป้ฏิบติัตำม หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีก ำหนดไว ้
(2) เลขำนุกำรบริษทั มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรให้ค  ำแนะน ำแก่กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ในกำร

ปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี ตลอดจนมีหน้ำท่ีในกำรส่ือสำร ให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และช้ีแจงตอบขอ้ซักถำม
และตีควำมในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย รวมถึงประกำศช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์ห้ทรำบไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ 
เพื่อช่วยให้บุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว 

(3) ผูบ้ริหำรทุกคนมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัและ
มีควำมเขำ้ใจนโยบำยฉบบัน้ี  

(4) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับน้ีอย่ำงเคร่งครัดในกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัใน ตลท. หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์รวมทั้งส่ือสำร
นโยบำยฉบบัน้ีให้แก่คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของตนไดรั้บทรำบ  

2. แนวทำงปฏิบติั 

(1) ขอ้ห้ำมในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยใน   

บุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดต้องปฏิบัติตำมข้อห้ำมในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภำยใน ซ่ึง
ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 “ในกำรซ้ือหรือขำยซ่ึง
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์ห้ำมมิให้บุคคล
ใด ท ำกำรซ้ือ หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือ
เสนอขำย ซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์   
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ในประกำรท่ีน่ำจะเป็นกำรเอำเปรียบตอ่บุคคลภำยนอกโดยอำศยัขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชำชน และตนไดล้่วงรู้มำใน
ต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะกระท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน ำ
ขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน”  
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(2) ช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพย ์(Blackout Period) 
แนะน ำบุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ระมดัระวงักำรซ้ือขำยหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ก่อนกำร

เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่สำธำรณชน 

3. แนวทำงในกำรเก็บรักษำควำมลบั กำรเก็บรักษำขอ้มูล และกำรป้องกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

บุคลำกรของบริษทัฯ มีหน้ำท่ีตอ้งทรำบถึงกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อป้องกนัไม่ให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั รวมทั้งป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบ 

(1) แนวทำงกำรเก็บรักษำควำมลบั 
ก) ก ำหนดล ำดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้และขอ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ได ้ทั้งน้ี กำรใช้

ขอ้มูลภำยในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบของหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น 
ข) กำรเก็บรักษำและปกปิดขอ้มูลลูกคำ้และขอ้มูลทำงกำรคำ้ โดยบริษทัฯ ตอ้งรักษำ และปกปิดขอ้มูลลูกคำ้ 

และข้อมูลทำงกำรค้ำไวเ้ป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงำนของบริษทัฯ และบุคคลภำยนอกท่ีไม่
เก่ียวข้อง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมำยให้เปิดเผย โดยเป็นกำรเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทำงกำร
ฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมกำรบริหำรอนุมติัให้มีกำรเปิดเผย 

(2) กำรเก็บรักษำขอ้มูล 

หำกขอ้มูลนั้นยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ห้ำมมิให้บุคคลท่ีบริษทัฯ ก ำหนดเปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่
บุคคลภำยนอกเองโดยพลกำร เพ่ือก่อให้เกิดควำมเสมอภำค และยุติธรรมในกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัฯ 
อนัเป็นกำรเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย บริษทัฯ ก ำหนดเป็นขอ้ห้ำมมิให้
บุคคลท่ีบริษทัฯ ก ำหนดท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในของบริษทัฯ เป็นขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำจะเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หรือ
ชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ ขำย เสนอซ้ือ หรือเสนอขำยหุ้นของบริษทัฯ ไม่ว่ำจะดว้ยตนเอง หรือผ่ำนนำยหน้ำ 
ทั้งน้ี ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะกระท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น บริษทัฯ จะถือว่ำกำรใช้ขอ้มูล
ภำยในโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยเ์พื่อเก็งก ำไร หรือสร้ำงควำมไดเ้ปรียบให้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำม  
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ และถือเป็นควำมผิดทำงวินยั  

(3) กำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน 

ก) รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงิน มีหน้ำท่ี
ตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ
ของข้อบังคบัของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (รวมทั้งท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ีเก่ียวข้อง ต้องส่งผ่ำน
รำยงำนดงักล่ำวมำยงัเลขำนุกำรบริษทัก่อนน ำส่งส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ ตลท. โดยให้เลขำนุกำรบริษทั 
ท ำรำยงำนสรุปต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อทรำบ 

ข) รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์

บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน 
ผูรั้บผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี พนกังำน คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะของ
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บุคคลดังกล่ำว รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตำมท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และจดัส่งส ำเนำ
รำยงำนน้ีให้แก่เลขำนุกำรบริษทั ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ทุกคร้ัง 

4. มำตรกำรป้องกนัควำมปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลสำรสนเทศ 
(1) จ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะโดยให้รับรู้ไดเ้ฉพำะผูบ้ริหำรระดบัสูงสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้และ

เปิดเผยต่อพนกังำนของบริษทัฯ ตำมควำมจ ำเป็นเพียงเท่ำท่ีตอ้งทรำบเท่ำนั้น และแจง้ให้พนกังำนทรำบว่ำเป็น
สำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัและมีขอ้จ ำกดัในกำรน ำไปใช้ 

(2) จัดระบบรักษำควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำนเพื่อป้องกันกำรเขำ้ถึงระบบสำรสนเทศ กำรใช้แฟ้มข้อมูลและ
เอกสำรลบั 

(3) เจำ้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะตอ้งก ำชับผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฏิบติั ตำมขั้นตอนกำรรักษำควำม
ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

5. บทลงโทษส ำหรับกำรใชข้อ้มูลภำยใน 
ผูฝ่้ำฝืนมีโทษตำมกฎหมำย    

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1)    ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ผู ้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นเงินรวม 
9,930,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  ส านักงานผู้สอบบัญชีอ่ืน 

• บริษทัฯ 3,900,000 บำท - บำท 

• บริษทัยอ่ย 6,000,000 บำท 30,000 บำท 

รวมค่าตอบแทน 9,900,000 บำท 30,000 บำท 

(2)    ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee) 

 -ไม่มี- 

7. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

(1) ปี 2562 บริษทัฯ มีเร่ืองท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี 

(1.1) กำรเลือกให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทั  มิได ้เลือกให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั 

เนื่องจำกยงัไม่สำมำรถสรรหำกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติั ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และทักษะในธุรกิจซ่ึง
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ  

(1.2) กำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของ CEO 

ผูด้  ำรงต ำแหน่งไม่ประสงคท่ี์จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว  
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(1.3) กำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมกำรหรือผูท่ี้คณะกรรมกำรมอบหมำย
เก่ียวกบักำรซ้ือขำยหุ้นของบริษทัตนเองอยำ่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนท ำกำรซ้ือขำย 

คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำเป็นแนวปฏิบติัท่ีขำดควำมยืดหยุน่ และยำกต่อกำรปฏิบติั 

(1.4) ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนองคป์ระชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรว่ำ 
ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดองคป์ระชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีจะลงมติ ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกว่ำ
คร่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จะมีควำมยืดหยุน่ในกำรปฏิบติัมำกกว่ำ อยำ่งไรก็ตำม ท่ีผำ่นมำ กรรมกำร
บริษทัจะเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 มำโดยตลอด 

 
(2) กำรปฏิบติัตำมหลกั CG Code ใหม่ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 ไดรั้บทรำบหลกัปฏิบติั 8 ขอ้และ
แนวปฏิบติัต่ำง ๆ ของ CG Code ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และเห็นชอบให้น ำหลกัและแนวปฏิบติัของ CG Code มำปรับใช้
กบับริบทของบริษทัฯ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจไปพิจำรณำนั้น  

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจไดป้ระเมินกำรปฏิบติัตำมหลกั CG Code พร้อมปรับแก้
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยมีกำรก ำหนดกระบวนกำรและแผนงำนที่จะน ำไปปรับใช้ให้เหมำะสม พร้อมทั้ง
เสนอขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2562 เรียบร้อยแลว้ เพื่อให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัถือปฏิบติัต่อไป  
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การพฒันาธุรกจิอย่างยั่งยืน 
 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดี และพฒันำธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของธรรมำภิบำล มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ 
มุ่งพฒันำธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน 
พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำทำงธุรกิจ คู่แข่งขนั ลูกหน้ี เจ้ำหน้ี ชุมชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยบริษทัฯ ให้
ควำมส ำคญัต่อกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ รวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยำว บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ภำคธุรกิจสำมำรถอยู่
ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่ำงเป็นสุข และพฒันำยกระดบัควำมเจริญกำ้วหนำ้ไปพร้อมกนั เพ่ือกำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึง
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ประกอบดว้ยทั้งส่วนท่ีเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ )in-process) และ
ส่วนท่ีนอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ )after-process) 

คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ควบคู่ไปกบั
กำรมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้ ำควำมเช่ียวชำญในธุรกิจมำบูรณำกำรกบัควำมรับผิดชอบทำง
สังคม เพื่อก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน สร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงธุรกิจและสังคมดงัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะ
น ำไปสู่ควำมเติบโตในธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืน ดงัน้ี 
 
กลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน 

 

ดำ้นเศรษฐกิจ 
1. กำรสร้ำงแบรนด์ดว้ยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธุรกิจกบัลูกคำ้ให้เกิดควำมประทบัใจ ท ำให้ลูกคำ้มีควำมสุข และ

รู้สึกผกูพนักบับริษทัฯ 
2. ร่วมกับพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ สร้ำงภำพลกัษณ์ และแสดงถึง

ศกัยภำพและมำตรฐำนบริกำรทำงกำรแพทยข์องประเทศไทยให้ประจกัษต์่อชำวต่ำงชำติ 
3. มุ่งมัน่สร้ำงสรรค์และพฒันำธุรกิจ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงธุรกิจและสังคม โดยมิใช่แค่กำรรักษำเยียวยำ แต่ยงั

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชำชนทุกชนชั้น และทุกช่วงอำยใุห้มีสุขภำพท่ีดี  
4. พฒันำบุคลำกรทั้งดำ้นวิชำกำร ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรักษำ ควบคู่ไปกบัดำ้นจริยธรรม  
5. กำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุน เพื่อเสริมควำมแขง็แกร่ง และสร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

 

ดำ้นสังคม 
1. พฒันำคุณภำพชีวิตของชุมชน และสังคม ดว้ยควำมใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน 
2. มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในกำรรณรงคแ์ละส่งเสริมกิจกรรมดำ้นสุขภำพ และกำรสร้ำงสุขอนำมยัท่ีดี  
3. ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม และมีจรรยำบรรณ ตลอดจนปฏิบติัตำมกฎหมำย 

และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ อยำ่งเคร่งครัด 
 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
1. รักษำส่ิงแวดล้อม ควบคุมดูแลกำรบริหำรจัดกำรก ำจัดของเสีย รวมทั้งส่ิงปนเป้ือนต่ำง  ๆ  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภำพและติดตำมเฝ้ำระวงัอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือไม่ให้กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. ส่งเสริมกำรอนุรักษพ์ลงังำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดีของสังคม 

3. ปลูกฝังจิตส ำนึกให้กบับุคลำกรของบริษทั เพ่ือให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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การด าเนินการของบริษัท ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
 

 ในปี 2563 ทัว่โลก ต่ำงเผชิญกบัสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของผูค้น 
ส่งผลต่อภำคธุรกิจมำกมำย นับตั้งแต่ช่วงเดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นมำ รัฐบำลไทยได้ออกมำตรกำรและขอควำมร่วมมือ
ประชำชน ภำครัฐและภำคเอกชน ด ำเนินตำมแนวทำงเพ่ือยบัย ั้งและป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค เช่น กำรเวน้ระยะห่ำงทำง
สังคม (Social distancing) งดออกจำกบ้ำน ขอควำมร่วมมือให้ท ำงำนจำกท่ีบ้ำน (Work from home)  และมีมำตรกำรเข้มงวด
ส ำหรับกำรเดินทำงขำ้มจงัหวดัหรือระหว่ำงประเทศ ก ำหนดให้มีกำรกกัตวัเม่ือเดินทำงจำกต่ำงประเทศ ฯลฯ ส่งผลต่อธุรกิจ
หลำกหลำย โดยเฉพำะธุรกิจท่ีพึ่งพำผูใ้ชบ้ริกำรหรือนกัท่องเท่ียวจำกต่ำงประเทศ 

 โรงพยำบำลในเครือบริษทัฯ ต่ำงไดรั้บผลกระทบ ไดด้ ำเนินกำรกำรเตรียมพร้อมเพื่อให้รับมือกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและทนัท่วงที เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินไปไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคญัคือเพื่อควำม
ปลอดภยัของคนไขแ้ละบุคลำกร ตวัอยำ่งกำรด ำเนินกำรมีดงัน้ี 

1. กำรจดัเตรียมยำและเวชภณัฑท์ำงกำรแพทย ์

ดว้ยสถำนกำรณ์โรคระบำด ท ำให้เวชภณัฑ์ทำงกำรแพทยบ์ำงชนิด เช่น หน้ำกำกอนำมยั หน้ำกำก N95 ชุดป้องกนัส่วน
บุคคล (PPE) และแอลกอฮอล ์ขำดตลำด บริษทัฯ จึงส ำรวจควำมตอ้งกำรใชข้องโรงพยำบำลในเครือ จดัหำและวำงแผนกำร
ใชใ้ห้เหมำะสม เพื่อให้มีเพียงพอส ำหรับกำรป้องกนับุคคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละผูป่้วย ช่วยลดควำมเส่ียงในกำรติดเช้ือหรือ
แพร่เช้ือ  

2. กำรจดักำรพ้ืนท่ีและระบบโครงสร้ำง เพื่อลดโอกำสกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรค 

ในช่วงแรกของกำรระบำด โรงพยำบำลในเครือไดเ้ตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับผูป่้วย ตวัอย่ำงเช่น กำรปรับปรุง
ระบบระบำยอำกำศและปรับพ้ืนท่ีเพื่อแยกส่วนส ำหรับคนไขใ้นท่ีมีควำมเส่ียงติดเช้ือ COVID-19 ส่วนคนไขน้อก ไดมี้กำรจดั
พ้ืนท่ีแยกส่วนจำกอำคำรหลกั เพื่อให้บริกำรแก่ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ผูท่ี้อำกำรดำ้นทำงเดินหำยใจ เรียกว่ำ คลินิก ARI (Acute 
Respiratory Infection clinic)  และจัดกระบวนกำรให้บริกำรเพื่อลดกำรสัมผสั เช่น ที่โรงพยำบำลธนบุรี มีกำรจัดท ำ 
Drive-in unit แยกออกมำเพื่อให้บริกำรตรวจรักษำและจ่ำยยำ ส ำหรับผูมี้อำกำรไข ้ไอ เจ็บคอโดยไม่ตอ้งเขำ้ไปนัง่รอและใช้
บริกำรในอำคำรหลกั  

นอกจำกน้ี ในช่วงแรกของกำรระบำด บริษทัฯ ยงัไดเ้ตรียมแผนกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้ำงห้องดูแลผูป่้วยวิกฤต (ICU) 
เตรียมรองรับผูป่้วยหำกเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดจ ำนวนมำก จนสถำนพยำบำลและเคร่ืองมือกำรแพทย ์เคร่ืองช่วยหำยใจ ท่ี
มีในขณะนั้นไม่เพียงพอ  

3. เพ่ิมโอกำสในกำรเขำ้ถึงกำรตรวจหำเช้ือ COVID-19 เพ่ือช่วยลดกำรแพร่กระจำยเช้ือโรค 

ในช่วงตน้ปีท่ีมีกำรระบำด ผูใ้ชบ้ริกำรจ ำนวนมำก เกิดควำมกงัวล และตอ้งกำรเขำ้ตรวจหำเช้ือ COVID-19 แต่ในช่วง
แรกนั้น กำรตรวจยงักระจำยไม่มำกพอ ท ำให้ตอ้งรอคิวนำน หรือจ ำกดัเพียงกลุ่มเส่ียง บริษทัฯ จึง เพ่ิมบริกำรตรวจหำเช้ือ
แบบ Drive-Thru ท่ีโรงพยำบำลธนบุรี 2 โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลสิริเวช จนัทบุรี  เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริกำร ลดกำรสัมผสั แออดัปะปนกบักลุ่มคนจ ำนวนมำก รู้ผลเร็ว ซ่ึงหำกกลุ่มคนในวงกวำ้งสำมำรถเขำ้ถึงกำร
ตรวจหำเช้ือมำกขึ้น ท ำให้มีโอกำสพบกำรติดเช้ือมำกขึ้น ผูท่ี้ติดเช้ือรู้ตวัไดเ้ร็ว ช่วยยบัย ั้งลดโอกำสกำรแพร่กระจำยเช้ือ 

4. จดัท ำมำตรกำรรักษำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือเพ่ือควำมปลอดภยัของบุคลำกรและผูม้ำใชบ้ริกำร 

มีกำรคดักรองวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำร ปรับเปล่ียนกระบวนกำรให้บริกำรหรืออุปกรณ์บำงอยำ่งเพื่อลดกำรสัมผสั 
ท ำควำมสะอำดจุดท่ีมีกำรสัมผสั เช่นปุ่ มกดลิฟท ์เกำ้อ้ีนัง่ ท่ีจบัประตู จดัพ้ืนท่ีลดกำรแออดั ติดตั้งเจล สเปรยแ์อลกอฮอลเ์พ่ือ
ฆ่ำเช้ือ เป็นตน้ 
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5. จดัท ำแผนกำรรักษำและวำงแผนกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อลดควำมเส่ียง 

มีกำรประชุมเพ่ือจดัท ำแผนกำรรักษำ กำรซักซ้อมวิธีกำรใชเ้คร่ืองป้องกนักำรติดเช้ือ กำรเพ่ิมกำรตรวจหำเช้ือ COVID-19 

ส ำหรับผูป่้วยท่ีเขำ้รับกำรผำ่ตดั กำรจดักลุ่มบุคลำกร เพ่ือลดควำมเส่ียงกรณีมีกำรติดเช้ือ กำรเวน้ระยะห่ำงในกำรปฏิสัมพนัธ์

ระหว่ำงแผนก รวมถึงกำรจดัพ้ืนท่ีรับประทำนอำหำรให้มีระยะปลอดภยั  

6. ดูแลบุคลำกร 

บริษทัฯ ได้ดูแลบุคลำกร ทั้งด้ำนควำมปลอดภยัจำกโรคระบำด เช่น มีกำรส่ือสำรกับพนักงำน ติดตำมสถำนกำรณ์ 
อำกำรทำงป่วยไข ้แจง้แนวทำงเพื่อกำรปฏิบติัตวัให้ปลอดภยั ท ำประกนัภยั COVID-19 ให้กบับุคลำกรในเครือ ตรวจหำเช้ือ
คดักรองเป็นพิเศษส ำหรับผูที้่ตอ้งปฏิบติังำนกบัคนไขสู้งอำยุ เช่น ที่ รพ.ธนบุรีบูรณำ อีกทั้งยงัมีกำรจดัพ้ืนที่ส ำหรับกกัตวั
พร้อมกำรดูแล โดยเฉพำะบุคลำกรในโรงพยำบำล Ar Yu International ท่ีประเทศเมียนมำ ซ่ึงมีกำรระบำดสูงกว่ำท่ีประเทศ
ไทย นอกจำกน้ี โรงพยำบำลในต่ำงจงัหวดับำงแห่งของเครือบริษทัฯ ยงัไดช่้วยดูแลควำมเป็นอยู ่จดัหำสวสัดิกำรดำ้นอำหำร
รำคำพิเศษ เพื่อช่วยพนกังำนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

7. ปรับตวัเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีเปล่ียนไป 

จำกวิกฤต COVID-19 ผูใ้ชบ้ริกำรเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ลดกำรมำโรงพยำบำลถำ้ไม่จ ำเป็น ปรับตวัให้คุน้เคย
กบักำรใชเ้ทคโนโลยี ออนไลน์ มำกขึ้น บริษทัฯ จึงตอ้งจดัหำบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนไข ้เช่น กำรส่งยำ
ทำงไปรษณีย ์ส ำหรับคนไขเ้ดิมแต่ไม่สะดวกเดินทำง กำรให้บริกำรวคัซีนถึงบำ้น รวมไปถึงกำรพฒันำระบบ Telemedicine 
เพื่อส่ือสำรกบัคนไข้ โดยสำมำรถดูแล ตรวจสอบประวติั ติดตำมอำกำรได้ ทั้งคนไขไ้ทยและคนไขต้่ำงชำติท่ีไม่สำมำรถ
เดินทำงมำพบแพทยไ์ด ้

 
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและจริยธรรมธุรกิจ พร้อมแนวทำงปฏิบติัไวใ้นคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรม  โดย
สำมำรถ download ได้จำก https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20190912-thg-cg-ethics-th.pdf  ซ่ึ งกลุ่ม
บริษทัฯ ไดน้ ำไปปฏิบติัตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวเ้ป็นรูปธรรม ดงัต่อไปน้ี  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
1.1. กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย จึงไม่มีคดี หรือขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีกระทบต่อสินทรัพย ์

ควำมเช่ือมัน่ และภำพลกัษณ์ของ THG  
1.2. กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อำทิ โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง 

เคำน์ต้ี และนวตักรรม “ภูเก็ตแคร์” ท่ีน ำควำมเช่ียวชำญของกลุ่มบริษทัฯ มำพฒันำต่อยอด เพื่อสร้ำงคุณค่ำในเชิง
เศรษฐกิจ พฒันำสังคม และส่ิงแวดลม้ไปพร้อมกนั ช่วยรองรับปัญหำสังคมสูงวยัท่ีก ำลงัเป็นปัญหำระดบัโลกได้
อยำ่งลงตวั 

1.3. กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทรำบอย่ำงถูกตอ้ง เท่ำเทียม และทนัต่อเหตุกำรณ์ 
ทั้งยงัเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรเก่ียวกบักำรจดัส่งสำรสนเทศของบริษทัจดทะเบียนตำมท่ี ตลท. 
และ ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.4. กลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเป็นธรรม โดยไม่เอำรัดเอำเปรียบ ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ท่ีไม่ชอบธรรม ทั้งน้ี กำรจดัซ้ือจดัจำ้งเป็นจุดท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตมำก บริษทัฯ จึงก ำหนดระเบียบเก่ียวกบั

https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20190912-thg-cg-ethics-th.pdf
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กำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด  โดยมีแนวปฏิบติัในกำร
คดัเลือกคู่คำ้ ดงัน้ี 

- จดัท ำทะเบียนขอ้มูลผูข้ำยเม่ือเขำ้สู่กระบวนกำรคดัเลือกผูข้ำยรำยใหม่ โดยไม่ท ำธุรกรรมกบับุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีกระท ำผิดกฎหมำย หรือทุจริต 

- ฝ่ำยจดัซ้ือพิจำรณำขอ้มูลสินคำ้/บริกำร ควำมน่ำเช่ือถือ กำรบริกำรก่อน/หลงักำรขำย กำรรับประกนั ประสบกำรณ์ 
ผลงำน และรำคำสินคำ้ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้งพิจำรณำ 

- ท ำกำรประเมินคุณภำพของผูข้ำยทุกปีจำกใบประเมินสินคำ้ ควำมบกพร่องจำกกำรตรวจรับสินคำ้ และแนวทำง
แกไ้ขเม่ือแจง้ขอ้บกพร่องให้ผูข้ำยทรำบ  

1.5. กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และไม่แสวงหำขอ้มูลท่ี
เป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต  

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะไม่กระท ำหรือไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ไม่ว่ำกรณีใด  ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ให้มีกำรสอบทำน และทบทวนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัท่ีบริษทัไดส่ื้อสำร และเผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมพนักงำน บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ  โดยไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชันทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม 

2.2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ต้องระมัดระวงัเก่ียวกับกำรรับหรือให้กำรเล้ียงรับรอง รวมถึงกำรให้หรือรับ
ของขวญั โดยตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรให้ หรือรับของขวญั หรือประโยชน์อื่นใดอย่ำงเคร่งครัด และไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

2.3. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล และกำรให้เงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนของบริษทัฯ 
ซ่ึงมีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้และปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงิน
สนบัสนุนบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ และเหมำะสม สำมำรถท ำให้กิจกำรเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

2.4. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่่ีเขำ้ข่ำยคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ หรือช่องทำงตำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด
และขอ้ร้องเรียนของบริษทัฯ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ  

2.5. ผูท่ี้กระท ำคอร์รัปชนั เป็นกำรกระท ำผิดท่ีตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบบริษทัฯ และอำจจะตอ้ง
รับโทษตำมกฎหมำย หำกเป็นกำรกระท ำผิดต่อกฎหมำย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บนโยบำยดงักล่ำวไปส่ือสำรต่อยงัพนักงำนและผูบ้ริหำร ทั้งในรูปแบบกำรจดัอบรม กำร
จดัท ำหนงัสือเวียนให้พนกังำนศึกษำ ท ำควำมเขำ้ใจและลงนำมรับทรำบ และใช้เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหำในกำรปฐมนิเทศแก่
พนักงำนใหม่ รวมทั้ง ก ำหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนประเมินผลของพนกังำน เป็นคะแนนท่ีมำจำกกำรท ำขอ้สอบระดบั
องคก์รท่ีมีขอ้ค ำถำมเก่ียวกบัจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำน รวมถึงกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัดว้ย เพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกบั
นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั และส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบใน
กำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 
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ปี 2564 บริษทัฯ ไดส่ื้อสำรและติดตำมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ของกลุ่มบริษทัร่วม คือ บจก. โรงพยำบำลสิริเวช จนัทบุรี และ บจก. โรงพยำบำลอุบลรักษ ์ซ่ึงทั้ง 2 บริษทั ไดมี้กำรจดัอบรม ท ำ
แบบทดสอบควำมเขำ้ใจพนกังำน บรรจุในคู่มือพนกังำน และให้พนกังำนลงนำมรับทรำบพร้อมให้ค  ำมัน่ว่ำจะปฏิบติัตำมครบ 
100% แลว้ 
 
3. การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีท างาน 

คณะกรรมกำรบริษทั ปฏิบติัตำมกฎหมำยและมำตรฐำนอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม และ
คุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภยัของพนักงำนในสถำนประกอบกำร ตลอดจนบุคคลภำยนอกท่ีอำจไดรั้บผลกระทบจำก
กิจกรรมทำงธุรกิจ และมุ่งมัน่ในกำรพฒันำกระบวนกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยมีตวัอยำ่งกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

3.1. ควำมปลอดภยั สวสัดิภำพ และกำรรักษำควำมปลอดภยั 

ดูแลพ้ืนท่ี ตั้งแต่โครงสร้ำงอำคำรให้ปลอดภยัตำมมำตรฐำน จดัระบบรักษำควำมปลอดภยั ตรวจตรำ และเฝ้ำระวงั
ในพ้ืนท่ี  กำรก ำจดัสำรเคมีอนัตรำย กำรดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองมือแพทย ์ระบบไฟฟ้ำ น ้ำประปำ กำรบ ำบดัน ้ำเสีย ฯลฯ ให้พร้อม
ใชง้ำน เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร และตอ้งตรวจสอบคุณภำพ บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ตำมอำยกุำรใชง้ำน  

3.2. กำรจดักำรกบัภำวะฉุกเฉิน 

มีกำรซ้อมแผนรับอุบติัภยัหมู่ ทบทวนแผนรับมือภยัพิบติัทำงธรรมชำติ  เพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้เป็นระบบอยู่
ตลอดเวลำ 

บริษทัฯ ใส่ใจดูแลควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน ในปี 2563 มีกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนท่ีท ำให้
พนกังำนตอ้งหยดุงำนจ ำนวน 5 คน เป็นอุบติัเหตุเลก็นอ้ย อำทิ ของหล่นใส่เทำ้  หยดุงำน เฉล่ียประมำณ 3 วนั 

 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำกิจกำรตอ้งเคำรพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องทกุคนซ่ึงนบัเป็นรำกฐำนของกำรบริหำร

และกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำรสร้ำงมนุษยสัมพนัธ์ในสังคม 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ให้มีกำรปฏิบติัตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนและควำม

เสมอภำค โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเร่ืองเช้ือชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเช่ือทำงกำรเมือง หรือควำมเช่ือในทำงอ่ืนใด 

ชำติพนัธ์ุหรือพ้ืนเพทำงสังคม ทรัพยสิ์น ชำติก ำเนิด หรือสถำนะ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและเปิดโอกำสให้

พนกังำน ในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบักำรถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล อำทิ 

• คณะผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ มีทั้งเพศหญิงและชำย ทั้งศำสนำพุทธ คริสต์ และอิสลำม ซ่ึงสำมำรถท ำงำน

ร่วมกนัโดยสมำนฉนัท ์ไม่มีกำรแบ่งแยก ทุกคนมีโอกำสท่ีจะไดเ้ล่ือนต ำแหน่งโดยพิจำรณำจำกผลงำนเป็นส ำคญั 

• เม่ือมีกำรเล้ียงรับรองพนักงำนในโอกำสส ำคญั เช่น วนัครบรอบจดัตั้งบริษทัฯ จะให้ควำมส ำคญัในกำรเลือกอำหำร

ส ำหรับทุกศำสนำ หรือผูท่ี้รับประทำนมงัสวิรัติทุกคร้ัง 

• บริษทัฯ ไม่ขดัขวำงกำรแสดงออกทำงกำรเมือง และกำรใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำยของพนกังำน

ทุกคน ทุกระดบั 
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5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ เช่ือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำและผลตอบแทนให้แก่
กิจกำร เน่ืองจำกกำรปฏิบติังำนในดำ้นต่ำง ๆ ของบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมทั้งควำมทุ่มเททั้งแรงกำยและ
แรงใจในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

ดงันั้นบริษทัฯ จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัต่อพนักงำนบริษทั โดยผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม 
บริหำรงำนโดยควำมไม่ล ำเอียง สนบัสนุนในกำรสร้ำงศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน 
รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีพนกังำนตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิกำรให้แก่พนกังำนอยำ่งเหมำะสม 
และปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุจริตใจดว้ยกำรรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยำ่งมีเหตุผล 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรท่ีส ำคญัไดแ้ก่ 
5.1 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้พนกังำน โดยจดัโปรแกรมกำรตรวจให้สอดคลอ้งและเหมำะสมกบัอำยุของพนกังำน 

รวมทั้งมีโปรแกรมให้สมำชิกในครอบครัวของพนกังำนในกำรเขำ้รับกำรตรวจสุขภำพในรำคำพิเศษ 
5.2 สวสัดิกำรพนักงำน เช่น  สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ ค่ำเล่ำเรียนบุตร สวสัดิกำรเงิน

ช่วยเหลือและอื่น ๆ  เช่น เงินช่วยเหลืองำนศพ เงินกูเ้พื่อกำรศึกษำบุตร เป็นตน้ 
5.3 จัดอบรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำพนักงำนทั้งในทกัษะดำ้นกำรบริหำรจัดกำร ทักษะด้ำนวิชำชีพ และกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวนัได ้ทั้งท่ีจดัขึ้นภำยในองคก์ร และจดัโดยสถำบนัต่ำง ๆ โดย
เฉล่ียชัว่โมงกำรฝึกอบรมเท่ำกบั 23 ชัว่โมง/คน/ปี  

5.4 จดักิจกรรมต่ำง ๆ และเชิญชวนให้พนกังำนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมหลำกหลำยท่ีกลุ่มบริษทัฯ จดัขึ้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 
เช่น งำนท ำบุญใส่บำตรในวนัส ำคญัทำงศำสนำ กิจกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ รดน ้ ำด ำหัวผูสู้งอำยุ กิจกรรม
ปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 

5.5 ท ำประกนั COVID-19 ให้พนกังำน ผูบ้ริหำร และกรรมกำรทุกท่ำนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  
5.6 จดัหำสินเช่ือสวสัดิกำรให้พนกังำน เพ่ือให้พนกังำนไดกู้เ้งินในอตัรำดอกเบ้ียต ่ำ 
5.7 ดว้ยควำมห่วงใยและใส่ใจพนักงำน และตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล

ธนบุรีได้ท ำกำรตรวจหำเช้ือ COVID-19 ด้วยตนเองให้กับพนักงำนทุกคนท่ีเดินทำงไปต่ำงจังหวัดด้วยขนส่ง
สำธำรณะในช่วงวนัหยดุปีใหม่ และอนุญำตให้พนกังำนกลบัเขำ้ท ำงำนไดต้่อเม่ือไดรั้บแจง้ผลตรวจว่ำไม่พบเช้ือแลว้ 
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5.8 พนักงำนสำมำรถร้องเรียน หรือแจง้เบำะแสอนัควรสงสัยเก่ียวกบักำรถูกละเมิดสิทธิ กำรกระท ำทุจริต รวมถึงกำร
กระท ำผิดกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำร
อิสระ ทำง E-mail ท่ี BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  IA@thg.co.th เพื่อตรวจสอบ
ตำมขั้นตอนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 

 
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6.1. ให้บริกำร / สินค้ำท่ีลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดำ้นคุณภำพและรำคำ ภำยใต้ควำมปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ี
เหมำะสม รวมทั้งยกระดบัมำตรฐำนให้สูงขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 
 โรงพยำบำลทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงรำคำยำ และเวชภัณฑ์ ไวท่ี้จุดช ำระเงินโดยสำมำรถใช้
โทรศพัท์มือถือสแกน QR Code เพื่อดูรำยละเอียด และแสดงในเว็บไซต์กระทรวงพำณิชย ์เพื่อให้คนไข้สำมำรถ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบรำคำ โดยโรงพยำบำลเครือข่ำยธนบุรีในประเทศ จ ำนวน 9 แห่ง จำกทั้งหมด 16 แห่ง ไดรั้บ
กำรประกำศช่ือเป็นโรงพยำบำลสีเขียว (โรงพยำบำลท่ีคิดรำคำยำไม่แพง( จำกกระทรวงพำณิชย ์ซ่ึงแสดงถึงควำม
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกคำ้ ไดแ้ก่ โรงพยำบำลธนบุรี 2 โรงพยำบำลร้อยเอ็ด ธนบุรี โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ ธนบุรี 
โรงพยำบำลรำชธำนี โรงพยำบำลภทัร ธนบุรี โรงพยำบำลสิริเวชจนัทบุรี  โรงพยำบำลธนบุรี ชุมพร โรงพยำบำล
นครคริสเตียน และโรงพยำบำลตรังรวมแพทย ์

6.2. ปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อย่ำงโปร่งใสและเท่ำเทียมกนั กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได้
ตอ้งรีบเจรจำกบัลูกคำ้ล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

6.3. จัดระบบกำรบริกำรลูกคำ้ และเปิดช่องทำงกำรส่ือสำร ให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกับวิธีกำรแก้ปัญหำ และรับขอ้ร้องเรียน 
เพื่อให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุด และให้ควำมมัน่ใจว่ำลูกคำ้ไดรั้บกำรบริกำรอยำ่งมีคุณภำพท่ีดีเลิศ 

6.4. เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริกำรอย่ำงครบถว้น  ถูกตอ้งทนัต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้ง
รักษำสัมพนัธภำพท่ีดีและยัง่ยืน 

6.5. ให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  และไม่น ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

6.6. บริษทัฯ มีกำรซอ้มเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน อำทิ ซ้อมอุบติัภยัหมู่ เพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุมีผูเ้ขำ้รับกำรรักษำตั้งแต่ 5 คน
ขึ้นไปพร้อม ๆ กนั และมีกำรซอ้มรับมือกบัโรคอุบติัใหม่ เช่น COVID 19   
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6.7. โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืนยำและคืนเงินให้ในกรณีท่ีลูกคำ้แพย้ำ โดยยำท่ีรับคืนมำโรงพยำบำลจะน ำไป
ท ำลำยไม่น ำกลบัมำใชอ้ีก เพื่อควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

6.8. ประชำสัมพนัธ์ ออกหน่วยคดักรองสุขภำพให้ประชำชน และจดักิจกรรมให้ควำมรู้ท่ีบรรยำยโดยแพทย  ์และบุคลำกร
ทำงกำรแพทยจ์ำกโรงพยำบำลในเครืออย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจที่ถูกตอ้ง และเพื่อ
สุขภำพท่ีดีในระยะยำว โดยในช่วงกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 จะเนน้ให้ควำมรู้ดว้ยกำรบรรยำยเป็นคลิปวดีีโอ
ผำ่น Facebook และกำรถ่ำยทอดสดแบบ Facebook live ของโรงพยำบำลแทน 

6.9. โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรบริกำรดว้ย “Service by heart “ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและจดัท ำมำตรฐำน
กำรบริกำรโดยใช ้โปรแกรม AIDET ซ่ึงถูกสร้ำงและพฒันำขึ้นเพ่ือช่วยส่ือสำรและให้ขอ้มูลระหว่ำงผูใ้ห้บริกำร และ
ผูป่้วยหรือครอบครัว เพื่อน ำขอ้มูลไปวิเครำะห์ ระบุปัญหำ และน ำมำปรับปรุงกำรให้บริกำร สร้ำงควำมประทบัใจให้
ลูกคำ้กลบัมำใชบ้ริกำรอีก โดยมีกำรติดตำมวดัควำมพึงพอใจต่อเน่ืองทุกเดือน โดยในปี 2563 อตัรำควำมพึงพอใจของ
ผูป่้วยนอกเท่ำกบั 84 %  และผูป่้วยในเท่ำกบั 93 % ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑท่ี์บริษทัฯ ตั้งไว ้ 
 

7. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสังคมปัจจุบนัเร่ิมตระหนกัถึง
ควำมส ำคญักบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั และมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงก ำหนดนโยบำยส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่ให้กำรด ำเนินกิจกำรเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด บริษทัฯ มีควำม
มุ่งมัน่ท่ีจะควบคุมมลพิษทั้งทำงน ้ำและทำงอำกำศ โดยกำรควบคุมปริมำณกำรปล่อยน ้ ำเสียออกจำกอำคำรและปริมำณไอเสียจำก
ท่อไอเสีย นอกจำกน้ีทำงบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีกำรคดัแยกขยะและส่งเสริมให้มีกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ เพื่อลดปริมำณขยะ 
โดยมีตวัอยำ่งกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

7.1. มีระบบบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีมีประสิทธิภำพ ผลกำรตรวจคุณภำพ
น ้ ำทิ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ มีกำรติดตั้ง
ป๊ัมหมุนเวียนตะกอนจำกบ่อตกตะกอนเขำ้ไปยงับ่อเกรอะอีกคร้ัง
และท ำกำรเปิดป๊ัมสัปดำห์ละคร้ัง ทั้ งยงัมีกำรสูบตะกอน
บ่อเกรอะปีละคร้ัง เพ่ือเป็นกำรลดตะกอนสะสมและเพ่ือเป็นกำร
ก ำจดัขยะ เพ่ือไม่ให้หลุดเขำ้ไปยงัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
7.2. โครงกำรหลงัคำเขียวเพื่อมูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่งพำ)ภำ(ยำม
ยำกโดยกำรแยกทิ้งกล่อง UHT เพื่อน ำไปสร้ำงหลังคำและ
อุปกรณ์กำรศึกษำให้ผูย้ำกไร้ 
7.3. โครงกำรคดัแยกขยะ ลดมลภำวะ ลดโลกร้อน โดยกำรจดัให้
มีถงัขยะแยกประเภทตำมพ้ืนท่ีรอบนอกอำคำรและบริเวณลำน
จอดรถ เพ่ือรณรงค์ให้มีกำรทิ้งขยะ และแยกประเภทขยะอย่ำง
ถูกตอ้ง เพื่อกำรจดัเก็บไดส้ะดวกปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังำน 
7.4. โครงกำร  “ENV มี ส่ิง ดีมำบอก” โดยจัด ทีมงำนของ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมร่วมกับ ENV NETWORK ส ำรวจ
หน่วยงำนทุกพ้ืนท่ีของโรงพยำบำลครอบคลุมหัวข้อด้ำน
ส่ิงแวดล้อม โดยมีวตัถุประสงค์ให้เจำ้หน้ำท่ีทุกคนมีส่วนร่วม

บริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงำนไดรั้บประโยชน์ พร้อมทั้งเกิดกำรพฒันำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง  
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7.5. โครงการ Say No to Plastic Bag   
 

• รณรงคใ์ห้เลิกใชก้ล่องโฟมในกำรบรรจุอำหำร และเปล่ียน
มำใช้กล่องท่ีท ำจำกชำนออ้ยแทน และรณรงคใ์ห้บุคลำกร
น ำภำชนะมำใส่อำหำรในห้องอำหำรของโรงพยำบำลแทน
กำรใชถุ้งพลำสติก 

• รณรงค์ให้พนักงำนลดกำรสร้ำงขยะ โดยให้พนักงำนน ำ
ภำชนะ อำทิ ป่ินโตมำใส่อำหำรแทนกำรใช้ถุงพลำสติก 
หรือกล่องโฟม และรณรงค์ให้หันมำใช้ถุ งผ้ำแทน
ถุงพลำสติก โดยจดัเตรียมถุงผำ้ให้น ำไปใชห้มุนเวียนและ
น ำมำคืนได ้  

 
8. การประหยัดพลังงาน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งประหยดัและคุม้ค่ำโดย
กำรรณรงคแ์ละส่งเสริมให้ใชพ้ลงังำนอยำ่งรู้คุณค่ำ และเต็มประสิทธิภำพ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตวัอยำ่งกำรด ำเนินกำรในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 

• ตั้งคณะกรรมกำรอนุรักษพ์ลงังำนในโรงพยำบำลธนบุรี 

• เปล่ียนระบบปรับอำกำศให้เป็นระบบ Magnetic ซ่ึงเป็นระบบ Oil Free สำมำรถลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงน้อย 

30% และลดตน้ทุนในกำรบ ำรุงรักษำ  

• ให้ควำมรู้เร่ืองกำรประหยดัพลงังำนแก่พนกังำน เช่น ปิดแอร์ระหว่ำงพกักลำงวนั รณรงคใ์ห้พนกังำนเดินขึ้นบนัไดแทน

กำรใชลิ้ฟท ์เป็นตน้ 

• ปฐมนิเทศพนกังำนใหม่เร่ืองอนุรักษพ์ลงังำน เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรประหยดัพลงังำน 

อีกทั้งโครงกำรท่ีเก่ียวกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อประหยดัพลงังำนควบคู่กนัไป 

9. การร่วมพฒันาชุมชมหรือสังคม 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักับกิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยของสังคม ด้วย
บริษทัฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดักิจกรรมสำธำรณประโยชน์ขึ้น โดยสนบัสนุนให้
พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนลูกคำ้ไดมี้ส่วนร่วมในกำรตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกนั โดยกิจกรรมท่ีจดัขึ้น จะ
มุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกร ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีมี เพื่อสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งกำรดูแลรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนรอบขำ้ง ให้ควำมรู้ดำ้นสุขภำพ จดักิจกรรมเพ่ือให้บุคคลทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงกำรดูแลสุขภำพ อนัจะท ำให้
ทุกภำคส่วนเติบโตไปดว้ยกนัไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน ตวัอยำ่งของกิจกรรมในปีท่ีผำ่นมำ มีดงัต่อไปน้ี 

 
การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองแก่ชุมชน 
 

• กิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชน 
โรงพยำบำลธนบุรี 2 จดักิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก่บริษทัคู่สัญญำ และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีทวีวฒันำ  จ ำนวน 5 

แห่ง ไดแ้ก่ โรงอนุบำลนำนำชำติฮมัม่ิงเบิร์ด จ ำนวน 10 คน โรงเรียนอนุบำลเด่นหลำ้ พระรำม 5  จ ำนวน 35 คน โรงเรียน
เพลินพฒันำ  เซ็นทรัล พลำซ่ำ สำขำป่ินเกลำ้ และเซ็นทรัล พลำซ่ำ สำขำศำลำยำ จ ำนวน 50 คน เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
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เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับมือ และลดโอกำสเส่ียงท่ีจะติดเช้ือพร้อมกับรณรงค์ให้ล้ำงมือ สวมหน้ำกำกอนำมยั 
เพื่อให้ร่ำงกำยห่ำงไกลจำก COVID-19 

  

  

 

• โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมดำ้นสุขภำพ เพื่อลดควำม
เส่ียงโรคควำมดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง และเบำหวำนใน
พระภิกษุ วดับูรพำ จ.อุบลรำชธำนี  
 
 
 

 
• กิจกรรมรณรงค์ เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จดักิจกรรมรณรงคล์ำ้งมือ เพื่อป้องกนัเช้ือโรค ในโรงเรียนท่ี
อยูใ่นชุมชนรอบขำ้ง ทั้งน้ี โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลำ ไดเ้ดินรณรงคก์ำรลำ้งมือและใส่หนำ้กำกอนำมยั มอบเจล
แอลกอฮอล ์ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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• ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

รณรงคใ์ห้ประชำชนในพ้ืนท่ี เห็นควำมส ำคญั และตระหนกัในกำรดูแลสุขภำพ ตรวจสุขภำพเบ้ืองตน้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
หำควำมเส่ียงโรคควำมดนั เบำหวำน หวัใจ อมัพฤกษ ์อมัพำต ฯลฯ  
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• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แด่พระภกิษุสงฆ์ในเขตทวีวัฒนา  

โรงพยำบำลธนบุรี 2 ร่วมกบัมูลนิธิธรรมสภำ บนัลือธรรม ถวำยวคัซีนเพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุม้กนัให้พระภิกษุสงฆ์ในพ้ืนท่ี

เขตทวีวฒันำ ในโครงกำร “สุขภำพดี  ดว้ยรอยยิม้” ซ่ึงโรงพยำบำลธนบุรี 2 ไดท้  ำกำรออกหน่วยฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดั

ใหญ่ให้แก่พระภิกษุสงฆ ์ 9 วดั  ฉีดวคัซีนพระภิกษุสงฆ ์148 รูป  

  
 

• กิจกรรมบริจาคโลหิต 

 

จัดขึ้ นเป็นประจ ำทุกปี  ทุกโรงพยำบำลในเครือ อำทิ
โรงพยำบำลธนบุรี 2 มีประชำชน และบุคลำกรในโรงพยำบำล
ร่วมใจบริจำคโลหิตไดป้ริมำณรวมทั้งส้ิน 223 ยนิูต 

 
การสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับชุมชน และบริจาค เพือ่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ท่ีขาดแคลนหรือประสบเหตุภัย 
 

• โครงการจิตอาสา เพ่ือช่วยพฒันาชุมชน 

บริษทัฯ ช่วยพฒันำชุมชนในดำ้นกำรท ำสภำพแวดลอ้มให้สะอำด น่ำอยู่ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน เช่น 

โรงพยำบำลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในยำ่นบำงกอกนอ้ย ธนบุรี ดงัเช่น กิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ 

กษตัริย”์  ท ำควำมสะอำดวดัเพื่อปรับปรุงทศันียภำพและสภำพแวดลอ้ม   
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• การมอบส่ิงของให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ท่ีมีความจ าเป็น 
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• การมอบส่ิงของให้กับประชาชนในละแวกใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

  

 
เช่น ท่ีชุมชนใกลโ้รงพยำบำลธนบุรี โรงพยำบำลธนบุรี 2 โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี เป็นตน้   

 
• มอบน ้าด่ืมและอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ี จ.นครศรีธรรมราช 
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โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี จ.สงขลำ และ โรงพยำบำลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช ลงพ้ืนท่ีมอบน ้ ำด่ืมและอำหำรแห้งให้กบัผู ้
ประสบอุทกภยัใน จ.นครศรีธรรมรำช 
10. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ สนบัสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร และในระดบัควำมร่วมมือระหว่ำงองคก์ร
ซ่ึงหมำยถึงกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ ๆ และยงัอำจหมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ เป้ำหมำยของ
นวตักรรมคือกำรเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท ำให้ส่ิงต่ำง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ้น ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

กำรเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรส่ือสำรและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทรำบ
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือให้มัน่ใจว่ำขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัเขำ้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง  

ตวัอยำ่งนวตักรรมท่ีบริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังำนมีควำมคิดริเร่ิม เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 

1) ผ้าคลุม Super Safe ใชก้บักลุ่มผูรั้บบริกำรตรวจสุขภำพซ่ึงมีจ ำนวนมำก ช่วยให้ผูรั้บบริกำรรู้สึกมิดชิดเป็นส่วนตวั
และปลอดภยัในกำรเขำ้รับบริกำร ส่งผลต่อควำมสะดวก รวดเร็วในกำรเตรียมก่อนรับบริกำร และลดระยะเวลำในกำรรอคอย 
ผูรั้บบริกำรมีควำมพึงพอใจ และไดมี้ปรับปรุงพฒันำต่อยอดมำใชก้บัผู ้ป่วยในรูปแบบต่ำง ๆ ในโรงพยำบำล และขยำยผลไปท่ี
ห้อง Treatment OPD 

2) การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบ ำบดัจดัระบบกำรดูแลคุณภำพชีวิตผูป่้วยมะเร็งทุกคน ดว้ย
พยำบำลประจ ำตวั 

3) การให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่อเน่ือง ผ่าน Home Health Care Channel และปัจจุบนัขยำยผลเป็นกำร Scan 
QR Code เพื่อส่ือสำรค ำแนะน ำในกำรดูแลผูป่้วยแต่ละรำย 

4) หอไอเฟล อุปกรณ์แขวนถุงเก็บปัสสำวะ ท่ีช่วยไม่ให้ถุงปัสสำวะสัมผสักบัพ้ืน ช่วยให้ผูป่้วยหลงัผำ่ตดัสะดวกในท ำ
กิจวตัรประจ ำวนั และท ำกิจกรรมเดินออกก ำลงักำยได ้ขยำยผลใชใ้นสำยพยำบำล และฝ่ำยกำยภำพบ ำบดัและเวชศำสตร์ฟ้ืนฟู 

5) กางเกงจิงโจ้ ไดรั้บรำงวลันวตักรรมรำงวลัท่ี 1 ดำ้นกำรพยำบำลผูป่้วยโรคระบบประสำท ใชก้บัผูป่้วยท่ีคำสำยสวน
ปัสสำวะ ช่วยให้ผูป่้วย Ambulate หรือฝึกเดินไดส้ะดวก ไม่ดึงร้ัง ป้องกนั Hematuria ส่งผลให้ UTI ลดลง ผูป่้วยพึงพอใจและ
ร่วมมือในกำร Ambulate ไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัรเรียบร้อยแลว้ 

6) เส้ือกันตก ไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัร เม่ือมกรำคม 2557 และขยำยผลใชใ้นสำยพยำบำล 

7) นวัตกรรมยืดอายุการใช้งานของ Board Control Main Power On-Off ไฟผ่าตัด ให้มีอำยกุำรใชง้ำนไดย้ำวมำกขึ้น 
โดยกำรยำ้ย Main Power ออกมำดำ้นขำ้งเคร่ืองแลว้ติดตั้ง Breaker On-Off ท ำให้ใชง้ำนไดง้่ำยสะดวกขึ้น และไม่พบกำรแจง้ซ่อม
โคมไฟผำ่ตดัในส่วนของ Board Control อีกเลย ไดข้ยำยผลติดตั้งใน OR ทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งท่ีห้อง Sleep Lab 

8) Miracle Hand (มือปาฏิหาริย์) อุปกรณ์หยิบ Filter ของแกนน ้ำยำลำ้งไต 

9) ส่ือสารต่างภาษาด้วยฉลากยา ให้บริกำรชำวต่ำงชำติ พม่ำ เขมร จีน ทั้ง OPD & IPD  

10) กระติกช่วยชีวิตเม็ดเลือดแดง ปรับเวลำในกำรรักษำเลือดให้คงสภำพจำกเวลำ 30 นำที เป็น 8 ชั่วโมง ท ำให้ลด
จ ำนวนกำรสูญเสียเลือด  

11) KOL (YUTH): Knowledge Out Lab (Yearly Update Thonburi Hospital) ส่ือควำมรู้กำรวิเครำะห์โรคส่งนอก
โรงพยำบำลผำ่น Intranet ส่งผลทั้งควำมถูกตอ้งและลดเวลำกำรส่ือสำรทำงโทรศพัท ์

12) ประเมินภาวะโภชนาการด้วยผล lab ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ปรับอำหำรให้สัมพนัธ์กบัอำกำรผูป่้วยรำยบุคคล ตำม
แผนกำรรักษำของแพทย ์เช่น ผูป่้วยท่ีมี Cholesterol สูง, ภำวะน ้ำตำลในเลือดสูง และมีกำรประเมินติดตำมอยำ่งต่อเน่ือง 
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13) Nutrisurvey น ำส่ือให้ควำมรู้ Low Cholesterol โดยโปรแกรม มำใชก้บัผูป่้วย ไดรั้บรำงวลัทุนวิจยัและพฒันำสุข
ภำวะของคนไทยท่ีมีสุขภำพท่ีดี ของสมำคมนกัก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย  

14) Nutrition by Social Media มีกำรน ำควำมรู้ดำ้นโภชนำกำรและโภชนบ ำบดั มำท ำเป็นส่ือโดยใช ้Graphic Info ใน
รูปแบบท่ีเขำ้ใจง่ำย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Health Promotion โดยใช้ช่ือ Nutrition by Social Media ผ่ำนกำรเล่ำเร่ืองวิชำกำรดว้ย
ภำพ ท ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ำไปใชก้บัชีวิตประจ ำวนัไดจ้ริง 

15) นวัตกรรม “ภูเก็ตแคร์” สู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
รำงวลัพระปกเกลำ้ปี 2557 องคก์รปกครองทอ้งถ่ินดำ้นควำมโปร่งใสและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ท่ี อบจ.ภูเก็ต ไดรั้บน้ี ไดป้ระกำศควำมส ำเร็จของโครงกำรภูเก็ตแคร์ “สุขภำพพอเพียงกบัโรงพยำบำลหม่ืนเตียง” ท่ีให้
กำรดูแลช่วยเหลือผูป่้วยเร้ือรังและผูพ้ิกำรในจงัหวดัภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ตร่วมมือกบัส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัภูเก็ต
และอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น )อสม.( โดยมีทีมแพทยบ์ุคลำกรสำธำรณสุขของ บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 
)THG( ในฐำนะผูรั้บจำ้งเหมำบริกำรโรงพยำบำล อบจ.ภูเก็ต แห่งน้ีมำนำนกว่ำ 9 ปี ไดส้ร้ำงผลงำนจนเป็นท่ีประจกัษต์่อ
สำธำรณะดว้ยควำมเป็นมืออำชีพ  

รูปแบบกำรบริหำรจดักำรใหม่ท่ีเปิดโอกำสใหภ้ำคเอกชนร่วมบริกำรสุขภำพของ อบจ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นภำครัฐแห่ง
แรกท่ีไม่ปรำกฏมำก่อน งำนบริกำรสุขภำพจำกภำคเอกชนในสถำนท่ีของภำครัฐถือเป็นกำรร่วมมือกนัอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงพลงัในกำรท ำประโยชน์ให้แก่ประชำชนผูด้อ้ยโอกำส สร้ำงแนวรุกในเร่ืองสร้ำงเสริมสุขภำพ มีกำรตรวจคดักรอง
สุขภำพในเบ้ืองตน้ ติดตำมเยี่ยมผูป่้วยกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีภำวะแทรกซ้อน พร้อมทั้งรำยงำนผลให้โรงพยำบำลทรำบ 
หำกพบว่ำมีกำรเจ็บป่วยเกิดขึ้น ก็อ ำนวยควำมสะดวกให้เขำ้ตรวจรักษำกบัแพทยไ์ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยกลยุทธ์น้ี 
สำมำรถแบ่งเบำภำระควำมแออดัในกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลในจงัหวดัภูเก็ตได้เป็นอย่ำงมำก ท ำให้แพทยแ์ละ
พยำบำลมีเวลำเพิ่มขึ้นในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพใหแ้ก่ประชำชนไดม้ำกขึ้น  

จำกกำรถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่กำรรองรับสังคมผูสู้งอำย ุดว้ยกำรน ำเอำทุนสังคมเดิมแบบไทย ๆ ท่ีเก้ือกูล
ผูสู้งอำยุมำพฒันำระบบท่ีชุมชนดูแลกันเองท่ีบ้ำน )Community-based long term care system( โดยท่ีผูสู้งอำยุในพื้นท่ี
สำมำรถยืน่ควำมจ ำนงท่ีจะรับบริกำรน้ีไดจ้ำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขของภำครัฐและองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน )อปท.( ซ่ึง
มีระบบสำรสนเทศท่ีบูรณำกำรงำนบริกำรสุขภำพและบริกำรทำงสังคมไวท้ั้งหมด และมีระบบท่ีสนับสนุนให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลผูสู้งอำยุเหล่ำน้ีไดด้ว้ย ทั้งน้ี อปท. จะตอ้งให้กำรสนบัสนุนเบ้ียเล้ียงผูสู้งอำยุ 
เบ้ียเล้ียงผูพ้ิกำร ค่ำตอบแทนแก่ อสม. กองทุนดำ้นสุขภำพและกองทุนฟ้ืนฟูสุขภำพ ตำมท่ีกฎหมำยไดบ้ญัญติัไว ้ส ำหรับ
กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษยจ์ะสนบัสนุนงบประมำณตั้งกองทุนผูสู้งอำยุ สวสัดิกำรของผูพ้ิกำร
และด้อยโอกำส และกองทุนกำรออมแห่งชำติ ส่วนส ำนักงำนหลกัประกันสุขภำพแห่งชำติ )สปสช.( จะสนับสนุน
งบประมำณดำ้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และร่วมกบั อปท. ในกำรสร้ำงกองทุนสุขภำพในชุมชนตำมท่ีบญัญติัไวใ้นมำตรำ 
39 )2( แห่งพระรำชบญัญติัหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545  

กลไกหลกัท่ีเป็นตน้ทุนของชุมชนคือ อสม. และมีวดั โรงเรียนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนและเป็นสถำนท่ี
ฝึกอบรมใหค้นในครอบครัวและในชุมชนใหมี้ทกัษะในกำรดูแลผูสู้งอำยไุดเ้องอยำ่งมีประสิทธิภำพ ส่วนบทบำทของทีม
บุคลำกรทำงกำรแพทยก็์ด ำเนินกำรเหมือนกนักบัโมเดลภูเก็ตแคร์คือ ตรวจคดักรองสุขภำพผูสู้งอำยุในเบ้ืองตน้ ติดตำม
เยี่ยมบำ้นผูสู้งอำยุกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง )Non-communicable disease; NCD( นอกจำกนั้น ชุมชนจดั
ให้มีศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพในชุมชนหรือศูนยรั์บดูแลรำยวนั )Day care center( ส ำหรับผูสู้งอำยุติดเตียงและช่วยตวัเองไม่ได ้
ในระหวำ่งท่ีคนในครอบครัวไปท ำงำนนอกบำ้น 
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โรงพยำบำลหม่ืนเตียงจำกโมเดล อบจ.ภูเก็ต ท่ี THG ร่วมสร้ำงสรรคน์วตักรรมกบั อบจ.ภูเก็ต โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรสร้ำงโอกำสให้ชุมชนในกำรดูแลผูป่้วยเร้ือรัง และผูพ้ิกำร กลบัเป็นแสงสว่ำงปลำยอุโมงค์ท่ีแกปั้ญหำ
สังคมไทยท่ีตอ้งแบกภำระงบประมำณมหำศำลเพื่อรับมือกบัสังคมผูสู้งอำยใุนอนำคตได ้  

 
รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

1. โรงพยำบำลธนบุรี โรงพยำบำลธนบุรี 2 โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี และโรงพยำบำลอุบลรักษ์ ธนบุรี ไดรั้บประกำศนียบตัร 
รับรองคุณภำพ สถำนพยำบำลท่ีได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ จำกสถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล )องคก์ำรมหำชน( 

2. โรงพยำบำลธนบุรี 2 ไดรั้บโล่ประกำศเกียรติคุณ หน่วยงำนใหบ้ริกำรสำธำรณประโยชน์ดำ้นกำรแพทย ์โครงกำรอบรมเพ่ิม
ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มและดำ้นสุขภำพกำย สุขภำพจิต ท่ีเหมำะสมกบัผูสู้งอำย ุจำกองคก์ำรบริหำรส่วน
จงัหวดันนทบุรี  

3. โรงพยำบำลธนบุรี 2 ผำ่นกำรรับรองคุณภำพดำ้นกำรจดัตั้งหออภิบำลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง )Stroke unit) จำกกรมกำร
แพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข 

4. โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ไดรั้บรำงวลั Environments For Aging Design Showcase 2018 จำก EFA Magazine 
ประเทศสหรัฐอเมริกำในฐำนะ 1 ใน 7 โครงกำรและเป็นโครงกำรเดียวจำกเอเชีย ท่ีถูกคดัเลือก จำก 36 โครงกำรท่ี
เขำ้เกณฑ์จำกทัว่โลก ในฐำนะโครงกำรท่ีพกัอำศยัส ำหรับผูสู้งอำยุ ท่ีมีควำมโดดเด่น และศกัยภำพในกำรตอบโจทยก์ำร
ใชชี้วิตของผูสู้งอำยุ ทั้งในดำ้นแนวคิดกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภยัของผูอ้ยู่อำศยั ดำ้นควำมสวยงำม และดำ้น
นวตักรรมอย่ำงลงตวั 

5. โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ไดรั้บรำงวลัยอดเยี่ยม Best Senior Living Development หรือ โครงกำรท่ีพกัส ำหรับผูสู้งอำยุ
ยอดเยี่ยม และไดรั้บรำงวลัดีเดน่ (Highly commended) สำขำ Universal Design Development หรือ โครงกำรท่ีออกแบบได้
โดดเด่นและมีศกัยภำพในกำรตอบโจทยก์ำรใชชี้วิตของผูสู้งอำยแุละค ำนึงถึงประโยชน์กำรใชส้อยอยำ่งลงตวั จำกงำน 
PropertyGuru Thailand Property Awards  

6. โครงกำร จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี เมืองตน้แบบสุขภำพแห่งชุมชนวยัเกษียณและครอบครัว ควำ้รำงวลั เฟรนดล่ี์ ดีไซน์ 
อวอร์ดส์ 2019 (Friendly Design Awards 2019) จำกมูลนิธิสถำปัตยเ์พ่ือคนทั้งมวล ผูจ้ดังำนมหกรรมอำรยสถำปัตย ์และ
นวตักรรมสุขภำพเพ่ือคนทั้งมวลคร้ังท่ี 4 หรือ ไทยแลนด ์เฟรนดล่ี์ ดีไซน์ เอก็โป 2019 ( Thailand Friendly Design Expo 
2019) ในฐำนะเป็นชุมชนและเป็นสถำนท่ีตน้แบบอำรยสถำปัตยท่ี์สร้ำงคุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม เพ่ือรองรับสังคมผูสู้งวยั 
ส่งเสริมสิทธิควำมเสมอภำคของผูพิ้กำร ผูป่้วยพกัฟ้ืน ผูท่ี้ใชร้ถเขน็ ตลอดจนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสภำพร่ำงกำย ให้
สำมำรถเขำ้ถึงได ้และใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ยควำมสะดวก ทนัสมยั ปลอดภยั เป็นธรรม ไดอ้ยำ่งทัว่ถึงและเท่ำเทียม 

7. ศูนยห์วัใจ พทัลุง ธนบุรี ผำ่นกำรรับรองคุณภำพ จำก ส ำนกังำนประกนัสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อเป็นหน่วย
บริกำร รักษำ ฉีดสี สวนรักษำเส้นเลือดหวัใจ และ กำรผำ่ตดัหวัใจ 

8. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บประกำศนียบตัรรับรองกระบวนกำรคุณภำพ HA ตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ใน
กำรประชุม  HA  National  Forum คร้ังท่ี  20 

9. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บรำงวลั Platinum Hospital Quality Award จำก AIA ปี 2557 
10. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บรำงวลัดำ้นกำรบริหำรจดักำรทำงกำรแพทย ์ดีเด่น จำก เมืองไทยประกนัชีวิต ปี 2558 
11. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บรำงวลัควำมรวดเร็ว มีคุณภำพและเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ จำก เมืองไทยประกนัชีวิต 2558 
12. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บรำงวลัชนะเลิศ กำรบริหำรและบริกำรทำงกำรแพทยย์อดเยี่ยม จำก AZAY ปี 2558 
13. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศ กำรให้บริกำรกำรตรวจสุขภำพยอดเยี่ยม จำก AZAY  ปี 2558 
14. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บรำงวลั Service Appreciation Award จำก AZAY  ปี 2559 
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15. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บกำรรับรองกำรจดักำรพลงังำนประจ ำปี 2556 ส ำหรับอำคำรควบคุม TSIC-ID: 86101-0016 ดำ้น
ควำมครบถว้นและถูกตอ้งตำมกฎกระทรวงพลงังำน 

16. โรงพยำบำลธนบุรี ไดรั้บกำรรับรองคุณภำพน ้ำประปำ ตำมขอ้ก ำหนดขององคก์ำรอนำมยัโลกปี 1993 
17. โรงพยำบำลธนบุรี รำงวลั Hospital of the Year จำกงำน The Healthcare Asia Awards 2019 ประเทศสิงคโปร์ 

18.  โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง รำงวลั Clinical Service Initiative of the Year จำกงำน The Healthcare Asia Awards 2019 
ประเทศสิงคโปร์  

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับในปี 2563 
1. THG ติด 1 ใน 5 บริษทัชั้นน ำ ท่ีได้รับรำงวลั ‘ASEAN TRANSFORMATION CHAMPIONS’ จำก INNOSIGT จำกกำร

สร้ำงสรรคน์วตักรรมและขยำยธุรกิจไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยน ำนวตักรรมเขำ้มำปรับใช ้รวมถึงมีผูน้ ำองคก์รท่ีมีควำม
เช่ียวชำญ 

2. โรงพยำบำลธนบุรี ได้รับกำรจัดอันดับเป็นโรงพยำบำลอันดับ 7 ของกลุ่ม Best Hospital – Thailand จำกกำรจัดอนัดับ
โรงพยำบำลท่ีดีท่ีสุดในประเทศต่ำงๆ รวม 20 ประเทศ โดย Newsweek เวบ็ไซตข์่ำวชั้นน ำจำกสหรัฐอเมริกำ 

3. THG ไดค้ะแนน 100 คะแนนเต็ม จำกโครงกำรกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 ซ่ึงจดัโดย
สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

4. THG ไดรั้บผลกำรประเมินระดบั “ดีเลิศ” หรือระดบั 5 ดำว จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทย
ประจ ำปี 2563 ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 
แนวทางปฏิบัติเพิม่เตมิเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 

บ ริษัทฯ  จัด ให้ มี ฝ่ ำ ยตรวจสอบภำยในท ำหน้ ำ ท่ี ต รวจสอบระบบกำรควบคุมภ ำยใน   ก ำรบ ริหำร  
ควำมเส่ียง กำรก ำกับดูแลกิจกำรและให้ขอ้เสนอแนะอย่ำงต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปีท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีมีนัยส ำคัญและข้อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตภำยในองคก์ร เพื่อให้กำรน ำ
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตภำยในองคก์ร ไปปฏิบติัอย่ำงมีประสิทธิผล ส่งเสริมและผดกัดนัให้มีกำรปฏิบติัตำมแนวทำงในกำร
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตภำยในองคก์ร รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะวิธีกำรควบคุมหรือแนวทำง
ป้องกนัควำมเส่ียงนั้น ๆ  พร้อมทั้งให้มีกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือลด
ระดบัควำมเส่ียงลงให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ  

บริษทัฯก ำหนดให้มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต
ภำยในองคก์ร สรุปได ้ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จดัให้มีช่องทำงกำรรับแจง้ขอ้มูล เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทัฯ  หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรคุม้ครองให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
หรือเบำะแส  และจะมีกำรรักษำข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลเ ป็นควำมลบั  รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนด
บทลงโทษทำงวินยัของบริษทั ฯ และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  กรณีท่ีสำมำรถติดต่อผูใ้ห้เบำะแสหรือผูร้้องเรียนได ้ บริษทัฯ 

จะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรให้รับทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    
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2. จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมระบบงำน
ส ำคญัต่ำง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชนั รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทำงใน
กำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 

3. ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์สืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่ำขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียนมีหลกัฐำนท่ีมีเหตุอนัควรให้เช่ือ
ว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รวมถึง
กำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

4. หัวหน้ำสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบติังำน กำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลำด )ถำ้มี( และรำยงำนให้ผูมี้
อ ำนำจทรำบตำมล ำดบั 

5. บริษทัฯ ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนปฏิบติัและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมคู่มือกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษทัฯ ก ำหนดขึ้น  รวมถึงนโยบำยว่ำดว้ยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตภำยในองค์กร 
อยำ่งสม ่ำเสมอ  

6. ก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต
ภำยในองคก์ร 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 บริษัท ธนบุ รี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ   
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษทัฯบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมภายในทั้ง 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ความถูกตอ้งครบถว้นของรายงาน และการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2564 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยไดพ้ิจารณาจากผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัท า
ตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์(ก.ล.ต.) และรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯจัดให้มีบุคลากรอย่างเหมาะสมท่ีจะด าเนินงานตามระบบดงักล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถท าให้กิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัจดัให้มีระบบการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอใน
เร่ืองการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 บริษทัฯ มีการควบคุมภายในครอบคลุมองค์ประกอบหลกัทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการควบคุม
(Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information & Communication) และการติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจดัการระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ สามารถสรุปตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในได ้ดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัฯ  อยู่บนหลกัของความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณ และส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นความซ่ือสัตย์ จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินงาน  
บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดี และเหมาะสม  

ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและ
ความซ่ือสัตย ์และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน การรับทราบขอ้มูลและการวินิจฉัยส่ิงท่ีตรวจพบหรือส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการ
ท างานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการพฒันาการควบคุมภายในและด ารงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โครงสร้างองคก์ร การ
มอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและจ านวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั นโยบายและการปฏิบติัดา้นบุคลากรเหมาะสมใน
การจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน เช่น 

1.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างขององคก์รและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม มีการมอบอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน  

1.2 บริษทัฯ ได้วิเคราะห์พ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน และประเมินความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบติังาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และตามค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)  
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1.3 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก การฝึกอบรม 
การเล่ือนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้  

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการบริหารจดัการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: 

RMC) เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์กรอบการบริหารความเส่ียง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัตาม
กรอบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงองค์กรและความเส่ียงการลงทุน
โครงการ บริษทัฯ จดัให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองคก์ร 

2.1  บริษทัฯ ก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รท่ีชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและระดบักิจกรรมสอดคลอ้งกนัใน
การท่ีจะท างานให้ส าเร็จดว้ยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุ
ความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตถุประสงคข์ององคก์ร บริษทัฯ มีการ
วิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  

2.2  บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลและก าหนดกรอบความเส่ียงเพื่อการบริหาร จดัการในภาพรวมองคก์ร โดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ 
บริหารความเส่ียงงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีก าหนด ทั้งน้ี ครอบคลุมความเส่ียงทางการ
บริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบติัการ การบริหารและการจดัการ ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

2.3  บริษทัฯ มีการก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชัดเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบั
กิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานท่ีส าคญัขององคก์ร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมท่ีส าคญั  

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีท าให้มั่นใจว่า เม่ือน าไปปฏิบติัแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว ้
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดความระมดัระวงัและสามารถ
ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เช่น การควบคุมภายในดา้นการบริหาร บริษทัฯก าหนดพนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและส่ือความให้บุคลากรทุกคนเขา้ใจ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากร งบประมาณ และอตัราก าลงั นอกจากน้ีไดมี้การก าหนดกระบวนการท างานและมีการติดตามผล 
เพื่อให้บุคลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีก าหนด 

บริษทัฯ จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการส าคญัของบริษทัฯ และกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยบรรเทา
ความเส่ียงอนัอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีการด าเนินการ เช่น  

3.1  บริษทัฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น  การจัดการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตน้ เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง ปลอดภยัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.2  บริษทัฯ ก าหนดระเบียบ ขอ้ก าหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อใชอ้า้งอิงการปฏิบติั โดยค านึงถึง
หลกัการควบคุมภายในท่ีดี เช่น นโยบายการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 



 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  หนา้ท่ี 101 

 
ในภาพรวมบริษทัฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยก าหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบติั

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการด าเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงส าคญัและก าหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด 
มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัฯ มีการก าหนดให้ใชด้ชันีวดัผลการด าเนินงานกบัพนกังาน 

4) ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อคุณภาพสารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน และช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสนบัสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ดงัน้ี 

4.1  บริษทัฯ จัดท ารายงานต่าง ๆ ท่ีต้องรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  บนพ้ืนฐานของการจัดเตรียมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจ าเป็นทั้งท่ีเป็นขอ้มูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก โดยแสดงถึงการเปล่ียนแปลง 
แนวโนม้และผลการด าเนินงาน การน าเสนอ เช่น การรายงานงบการเงิน และการรายงานผลการด าเนินงานในดา้น
ต่าง ๆ ให้คณะผูบ้ริหารไดรั้บทราบ เป็นตน้ 

4.2  บริษทัฯ มีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกหลายช่องทาง เช่น การส่ือสารโดยผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ รวมถึงมีหน่วยงานท่ีเป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ หน่วยงานนัก
ลงทุน 

5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

5.1  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีสอบทานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ หรือกระบวนการด าเนินงานบริษทัฯ ซ่ึงจะมีการรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาและส่งเสริมให้ผูต้รวจ
สอบภายในเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเน่ือง 

5.2  มีการรายงานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ โดย
ฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหนา้และแนวทางการแกไ้ขปัญหาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ  ในปี 2563 ตามองค์ประกอบหลกัทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน มีความ
เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และไม่พบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญั
เก่ียวกบัรายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 
การบริหารความเส่ียง  

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ ให้
ความส าคญัในการบริหารจดัการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อท าหนา้ท่ี
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ก าหนดและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์กรอบการบริหารความเส่ียง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความ
เส่ียง รวมทั้งให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงองคก์รและความเส่ียงการลงทุนโครงการ บริษทัฯ จดัให้มี
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อก ากบัดูแล
การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองคก์ร  รวมทั้งออกประกาศ
นโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให้บุคลากรทุกระดบัขององคก์รมีความเขา้ใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงและถือปฏิบติัไว ้ซ่ึง
จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีช่วยให้ทุกส่วนขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย และความส าเร็จในการด าเนินงาน อนัจะน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งสามารถประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานไดต้ั้งแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงโครงการ
ขนาดเล็ก ซ่ึงตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนท่ีจะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ท่ีอาจท าให้เสีย
ค่าใชจ้่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น 
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รายการระหว่างกนั 

1.  ลักษณะรายการ 

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

1.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป  

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. บมจ. สิริเวช จนัทบุรี 
ความสัมพันธ์ 
เป็นบริษทัร่วม และมี
นำยแพทยธ์นำธิป            
ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมกำร
ร่วมกนักบับริษทัฯ  

บจก. ทนัตสยำม 
 
 
 
 
 
 

1. รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์ทั่วไป
เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป 
▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 
 

 

 
 

 2,383 
 2,550  

 

 
 

41,494 
 2,550  

 
 

19,206 
 - 

 
 

 
 

 
 

19,402 
6,550 

 
 

 
 

บจก.  ทันตสยำม ซ่ึงเ ป็นบริษัทย่อย ได้
จ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ทำงทันตกรรม โดยกำร
ก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไข กำร
ให้เครดิตเทอมทำงกำรคำ้ระหว่ำงกนัเป็นไป
ภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกับกำรตกลงซ้ือขำยกับ
นิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 
 
 

 บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 
 

2.  ร ำยได้จ ำกกำรให้บ ริก ำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

20,000  
 

21,400 

 
 

20,000  
 

21,400 

 
 

 - 
 

 - 

 
 

 - 
 

 - 

บริษัทฯได้ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ
ระบบคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับ
โรงพยำบำล )PDPA( ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุ
ตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นรำคำตลำดโดยทัว่ไปและ
ลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนัภำยใตก้ำรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบของคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยใน
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่ำงเหมำะสม ซ่ึง
เป็นไปตำมเง่ือนไขอนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติ
โดยทัว่ไป   
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 
 

3.  รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 

 
 - 

 

 
8,287,648 

 
6,474,725 

 
6,474,725 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจำกกำรลงทุนในหุ้น
สำมัญของ บมจ. สิ ริ เวช จันทบุ รี  ตำมท่ี
ประกำศจ่ำย 
 

1. บมจ. สิริเวช จนัทบุรี )ต่อ( 
 

บจก.โรงพยำบำล
ธนบุรี บ ำรุงเมือง 
 

4.  ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 

 
 - 

 

 
146,764 

 
 - 

 

 
 - 

 

บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อย ได้ตกลงว่ำจ้ำง  บมจ. สิ ริ เวช 
จนัทบุรี ให้บริกำรรับส่งคนไข ้ซ่ึงรำคำและ
ลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไป
ตำมท่ีตกลงกนั 
 

2. บจก. อุบลรักษ ์ 
ความสัมพันธ์ 
เป็นบริษทัร่วม และมีนำย
เฉลิมกลุ อภิบุณโยภำส 
และนำยแพทยธ์นำธิป    
ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมกำร
ร่วมกนักบับริษทัฯ  

บจก. ทนัตสยำม 
 
 

1. รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์ทั่วไป
เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป 
▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 

 
 

84,860  
24,000 

 
 

292,832 
24,000 

 
 

88,112 
61,160 

 
 

481,084 
 - 

บจก.  ทันตสยำม  ซ่ึงเ ป็นบริษัทย่อย ได้
จ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ทำงทันตกรรม โดยกำร
ก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไข กำร
ให้เครดิตเทอมทำงกำรคำ้ระหว่ำงกนัเป็นไป
ภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกับกำรตกลงซ้ือขำยกับ
นิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บ จ ก .  โ ม ดู ล ล่ ำ
ซ อ ฟท์ แ ว ร์ เ อ็ ก ซ์
เปอร์ตีส 
 
 
 

2. รำยได้จำกค่ ำบ ำ รุง รักษำระบบ
สำรสนเทศโรงพยำบำล  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 

 

 
 

217,500 
 

305,225 

 
 

870,000 
 

305,225 

 
 

870,000 
 

227,650 
 

 
 

625,500 
 

150,075 
 
 

บจก. โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริกำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนโรงพยำบำล รวมถึงกำรให้บริกำร
บ ำรุงรักษำระบบบริหำรโรงพยำบำล ในอตัรำ
ค่ำบริกำรท่ีระบุตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ
ของบริษทัย่อยภำยใตเ้ง่ือนไขกบัท่ีบริษทัยอ่ย
ท ำกบัคู่สัญญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 

 บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 

3. ร ำยได้จ ำกก ำร ให้ บ ริ ก ำรและ
ค ำปรึกษำ  

 
20,000 

 

 
20,000 

 

 
 - 

 

 
 - 

 

 
บริษัทฯได้ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ
ระบบคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับ
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ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  รำยกำรระหว่ำงกนั                หนำ้ท่ี 105 

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 

21,400 21,400  -      - โรงพยำบำล )PDPA( ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุ
ตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นรำคำตลำดโดยทัว่ไปและ
ลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนัภำยใตก้ำรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบของคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยใน
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่ำงเหมำะสม ซ่ึง
เป็นไปตำมเง่ือนไขอนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติ
โดยทัว่ไป   

 

 บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 

4.  รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 
- 

 
5,825,907 

 
13,593,783 

 
11,543,814 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจำกกำรลงทุนในหุ้น
สำมญัของ บจก. อุบลรักษ ์ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
 

3. บจก. โรงพยำบำล ภทัร 
ความสัมพันธ์ 
มีนำยเฉลิมกุล อภิบุณโย
ภำส เป็นกรรมกำรร่วมกนั
กบับริษทัฯ )ลำออกเมื่อ 24 
พฤศจิกำยน 2563( 

 
 

บจก .  ศู น ย์หั ว ใ จ 
โรงพยำบำลธนบุรี 

1. ร ำยได้จ ำกก ำร ให้ บ ริ ก ำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
▪ รำยไดอ่ื้น 

 
 
 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไป 

▪ ต้นทุนกำรซ้ือยำและเวชภัณฑ์
ทัว่ไป 

▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 

 
 

 - 
 

37,507,455 
 - 
  

 
 
 

 
 

 - 
 - 

 
 

4,508,226  
 

37,507,455 
 - 
  

 
 
 
 
 

 -
 - 

 
 

  16,178,071 
 

35,133,153 
673 

  
 

 
 
 
 

 -
 - 

 
 

16,656,652 
 

28,455,640 
 - 
  

 
 

 
 
 

284,331 
9,345 

บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี ซ่ึงเป็น
บ ริ ษัท ย่ อ ย  ไ ด้ ท ำ สั ญญ ำ ร่ ว ม ใ ห้ ก ำ ร
รักษำพยำบำลดำ้นโรคหัวใจและหลอดเลือด
กับ  บจก .  โ ร งพย ำบ ำล  ภัท ร   โ ด ยมี
ค่ ำตอบแทนและกำรแบ่ งผลประโยชน์  
เ ป็นไปตำมกำรตกลงร่วมกันภำยใต้กำร
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบของคู่สัญญำทั้งสอง
ฝ่ำยในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอย่ำงเหมำะสม 
ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขอนัพึงปฏิบัติในธุรกิจ
ปกติโดยทัว่ไป   
 
บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี ซ่ึงเป็น
บ ริษัท ย่ อ ย  ได้ ซ้ื อ เ วชภัณฑ์ จ ำก  บจก . 
โรงพยำบำล  ภัทร  ซ่ึ งบ ริษัทฯ  มี ควำม
จ ำเป็นต้องใช้สินค้ำดังกล่ำวประกอบกำร
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 
 

รักษำผูป่้วย โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และ
ลักษณะเ ง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไปตำม
เง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกับกำรตกลงซ้ือขำย
กบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 

 บจก. ทนัตสยำม 
 
 

3. รำยได้จำกกำรขำยเวชภัณฑ์ทั่วไป
เก่ียวกบัวสัดุทนัตกรรม 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑท์ัว่ไป 
▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 

 
 

 - 
 - 

 

 
 

 - 
 - 

 

 
 

6,636 
2,200 

 
 

 - 
 -
  

บจก.  ทันตสยำม  ซ่ึงเ ป็นบริษัทย่อย ได้
จ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ทำงทันตกรรม โดยกำร
ก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไข กำร
ให้เครดิตเทอมทำงกำรคำ้ระหว่ำงกนัเป็นไป
ภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกับกำรตกลงซ้ือขำยกับ
นิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บ จ ก .  โ ม ดู ล ล่ ำ
ซ อ ฟท์ แ ว ร์ เ อ็ ก ซ์
เปอร์ตีส 

4. รำยได้จำกค่ ำบ ำ รุง รักษำระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  
 

 
 

 
 

135,000 

 
 

540,000 

 
 

588,000 

 
 

612,000 
 
 

บจก. โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริกำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนโรงพยำบำล รวมถึงกำรให้บริกำร
บ ำรุงรักษำระบบบริหำรโรงพยำบำล ในอตัรำ
ค่ำบริกำรท่ีระบุตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ
ของบริษทัย่อยภำยใตเ้ง่ือนไขกบัท่ีบริษทัยอ่ย
ท ำกบัคู่สัญญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 

 บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง 5.  ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ ค่ำบริกำรวิชำชีพ 
 

 
233,340 

 
684,431 

 
 - 

 

 
 - 

 

บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้
ว่ ำจ้ ำ งให้ทำงบจก .  โรงพยำบำล  ภัทร 
ให้บริกำรจัดส่งอำหำรส ำหรับผู ้ป่วย  ซ่ึง
บริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งใช้บริกำรดงักล่ำว
ประกอบกำรรักษำผู ้ป่วย โดยกำรก ำหนด
รำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกนั
เป็นไปตำมเง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกบักำรตก
ลงซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

3. บจก. โรงพยำบำล ภทัร )ต่อ( 
 

บจก. โรงพยำบำล
ธนบุรี บ ำรุงเมือง 

6.  ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไป 

▪ ต้นทุนกำรซ้ือยำและเวชภัณฑ์
ทัว่ไป 

 

 
 

21,478 

 
 

21,478 

 
 

 - 
 

 
 

 - 
 

บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย ได้จ ำหน่ำยยำและเวชภณัฑ์ โดย
กำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไข 
กำรให้เครดิตเทอมทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เป็นไปภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกับกำรตกลงซ้ือ
ขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 

7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไป 

▪ ต้นทุนกำรซ้ือยำและเวชภัณฑ์
ทัว่ไป 

 
 
 
 

▪ รำยไดเ้งินปันผล 
 

 

 
 

 - 
 
 
 

 
 

 - 
 

 
 

 - 
 
 
 
 
 

250,000 

 
 

 - 
 
 
 
 
 

 - 
 

 
 

5,940 
 
 
 
 
 

 - 
 

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ซ้ื อ เ ว ช ภั ณ ฑ์ จ ำ ก  บ จ ก . 
โ ร งพยำบำล  ภัท ร  ซ่ึ งบ ริษัทฯมี ค ว ำม
จ ำเป็นต้องใช้สินค้ำดังกล่ำวประกอบกำร
รักษำผูป่้วย โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และ
ลักษณะเ ง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไปตำม
เง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกับกำรตกลงซ้ือขำย
กบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกกำรลงทุนในหุ้น
สำมัญของ บจก. โรงพยำบำล ภัทรตำมท่ี
ประกำศจ่ำย 

4. บจก. เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์
อุรุพงษ ์
ความสัมพันธ์ 
มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั  คือ  
นำงสำวนลิน วนำสิน ซ่ึง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ของบริษทัฯ 
 
 

บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 
 
 
 
 
บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 
 
 

1. ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

 
 
 
2.รำยไดเ้งินปันผล 

▪ รำยไดเ้งินปันผล 
 
 

 
12,930,044 
  3,875,969 
 
 
 
 

 - 
 
 

 
47,269,435  

3,875,969 
 

 
 
 

112,500 
 
 

 
51,654,301 

4,125,289 
 

 
 
 

112,500 
 
 

 
43,724,008 

3,991,875 
 

 
 

 
112,500 

 
 

บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำบริกำรตรวจวินิจฉัยโรค
ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  MRI กั บ  บ จ ก .  เ อ็ ก ซ เ ร ย์
คอมพิวเตอร์อุรุพงษ ์โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือ
ขำย และลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไป
ตำมเง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกับกำรตกลงซ้ือ
ขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 
บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกกำรลงทุนในหุ้น
สำมญัของ บจก. เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์ อุรุพงษ์  
ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

4. บจก. เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์
อุรุพงษ ์)ต่อ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บจก. โรงพยำบำล
ธนบุรี บ ำรุงเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง 
 

3. ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 

 
 
 
 
 
4. ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 

▪ ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำซ่อมแซม 
▪ ลูกหน้ีอ่ืน 
▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

 

 
2,401,400 
3,608,627 

 
 
 
 
 
 
 

2,194,763 
103,855 
780,465 

 
9,923,658 
3,608,627 

 
 
 
 
 
 
 

6,661,309 
103,855 
780,465 

 
 - 
 - 

 
 
 
 
 
 
 

 - 
 - 
 - 

 

 
 - 
 - 

 
 
 
 
 
 
 

 - 
 - 
 - 

 

 
บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง ซ่ึงเป็น
บ ริษัท ย่ อ ย  ได้ท ำ สัญญำบ ริก ำ รต ร วจ
วิ นิจฉั ยโรคด้วย เค ร่ื อง  MRI กับ  บจก . 
เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ ์โดยกำรก ำหนด
รำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกนั
เป็นไปตำมเง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกบักำรตก
ลงซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 
บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้
ท ำสัญญำบริกำรตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเคร่ือง 
MRI กบั บจก. เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร์อุรุพงษ์ 
โดยกำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลักษณะ
เง่ือนไขระหว่ำงกนัเป็นไปตำมเง่ือนไขตลำด 
เช่นเดียวกบักำรตกลงซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืน
ทัว่ไป 
 

5. ARYU International Health 
Care Co.,Ltd  
ความสัมพันธ์ 
เป็นกิจกำรร่วมคำ้  

บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร ำยได้จ ำกก ำร ให้ บ ริ ก ำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ   

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
▪ รำยไดอ่ื้น 
▪ ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 
 

 
 

    - 
 

6,294,251 
 - 

                     71,707  
  
 
 

 
 

918,000  
 

6,294,251 
 - 
 71,700  

 
 
 

 
 

2,822,000 
 

4,803,766 
129,420 

3,153,700 
 
 
 

 
 

2,218,549 
 

5,173,639 
15,600 
15,600 

 
 
 

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ แ ก่  ARYU 
International Health Care Co.,Ltd ใน ส่ วน
ของระบบบริหำรงำนโรงพยำบำล ซ่ึงรำคำ
และลักษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันดังกล่ำว
เป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนัภำยใตก้ำร
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบของคู่สัญญำทั้งสอง
ฝ่ำยในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอย่ำงเหมำะสม 
ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขอนัพึงปฏิบติัในธุรกิจ
ปกติโดยทัว่ไป   
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

บ จ ก .  โ ม ดู ล ล่ ำ
ซ อ ฟท์ แ ว ร์ เ อ็ ก ซ์
เปอร์ตีส 
 
 

2. รำยได้จำกค่ ำบ ำ รุง รักษำระบบ
สำรสนเทศโรงพยำบำล  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
 

 
 

 - 
 

62,881 

 
 

 - 
 

62,881 

 
 

335,589 
 

62,881 

 
 

27,888 
 

 - 
 

บจก. โมดูลล่ำซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ
เก่ียวกับระบบบริหำรงำนโรงพยำบำล ใน
อตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นธุรกิจ
ปกติของบริษัทย่อยภำยใต้เ ง่ือนไขกับท่ี
บริษทัยอ่ยท ำกบัคู่สัญญำผูรั้บบริกำรอ่ืน 

6. Weihai Welly Hospital 
Company Limited 
ความสัมพันธ์ 
เป็นกิจกำรร่วมคำ้  
)ส้ินสุดควำมเป็นกิจกำร

ร่วมคำ้ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 
2563) 

บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 

1. ร ำยได้จ ำกก ำร ให้ บ ริ ก ำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ รำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
ค ำปรึกษำ  

▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 
▪ เจำ้หน้ีอ่ืน 

 
 

 
 

 - 
 

 - 
 - 

 

 
 

 - 
 

 - 
 - 

 
 

 
 

 - 
 

8,511,600 
2,255,597 

 
 

 
 

4,911,200 
 

18,654,400 
2,325,692 

 

บริษัทฯ ได้ให้ค ำปรึกษำแก่ Weihai Welly 
Hospital ในส่วนของระบบบริหำรงำน
โรงพยำบำล ซ่ึงรำคำและลักษณะเง่ือนไข
ระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลง
ร่วมกนัภำยใตก้ำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบของ
คู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยในผลประโยชน์ ท่ีจะ
ได้รับอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไข
อนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

7. บมจ. โรงพยำบำลชุมเวช 

ความสัมพันธ์ 
มีนำยสุธน ศรียะพนัธ์ 
เป็นกรรมกำรร่วมกนักบั
บริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 

1.รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 
▪ เงินปันผลคำ้งรับ 

 
2. รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 

▪ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 
 
 
 

 

 
 - 
 - 

 
 

10,000 
10,700 

 
 
 

 
 

 
272,492 

- 
  
 

10,000 
10,700 

 
 
 

 
 

 
1,901,689 

891,792 
 
 

 - 
 - 

 
 

 
 
 

 
 - 

546,486 
 
 

 - 
 - 

 
 
 

 
 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจำกกำรลงทุนในหุ้น
สำมญัของ บมจ. โรงพยำบำลชุมเวช ตำมท่ี
ประกำศจ่ำย 
 
บริษัทฯได้ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ
ระบบคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับ
โรงพยำบำล )PDPA( ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุ
ตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นรำคำตลำดโดยทัว่ไปและ
ลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนัภำยใตก้ำรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบของคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยใน
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่ำงเหมำะสม ซ่ึง
เป็นไปตำมเง่ือนไขอนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติ
โดยทัว่ไป   



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)    
 

ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  รำยกำรระหว่ำงกนั                หนำ้ท่ี 110 

ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

7. บมจ. โรงพยำบำลชุมเวช 
)ต่อ( 

3. รำยไดจ้ำกกำรขำยสินทรัพย ์
▪ ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์

 

 
79,980 

 
79,980 

 
 - 

 

 
 - 

 

บริษทัฯไดจ้ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรแพทยท่ี์
ใชง้ำนแลว้ให้แก่  บมจ. โรงพยำบำลชุมเวช 
ซ่ึงรำคำดังกล่ำวเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลง
ร่วมกันภำยใต้กำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
ของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยในผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไข
อนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

 
8.  บจก. โรงพยำบำลสิโรรส 

ความสัมพันธ์ 
มีบุคคลท่ีเป็นญำติสนิท
ของนำยแพทยบ์ุญ    วนำ
สิน เป็นผูถ้ือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. โรงพยำบำล
รำษฎร์ยินดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รำยไดเ้งินปันผล 
▪ รำยไดเ้งินปันผล 

 
2.รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑ ์

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเวชภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
3. ค่ำบริกำรอ่ืน 

▪ ค่ำวสัดุส้ินเปลืองทำงกำรแพทย ์
▪ ค่ำเช่ำรถตรวจสุขภำพ 

 
 
 
 

 
 - 

 
 

 - 
  

 
 
 
 
 
 
 

 - 
                      - 

 
 
 
 

 
 - 

 
 

329,303 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
-    

 
 
 
 

 
300,000 

 
 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
               9,250 

 
 
 
 

 
300,000 

 
 

 - 
  

 
 
 
 
 
 
 

 - 
                      - 

 
 
 
 

บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี ไดรั้บเงินปัน
ผลจำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของ บจก. 
โรงพยำบำลสิโรรส ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
 
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อย ไดจ้ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ทำงกำรแพทย์โดย
กำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไข 
กำรให้เครดิตเทอมทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เป็นไปภำยใตเ้ง่ือนไขเดียวกับกำรตกลงซ้ือ
ขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 

 
บมจ.  โรงพยำบำลรำษฎร์ยิน ดี  มีควำม
จ ำ เ ป็ นต้อ ง ใ ช้ สิ นค้ ำ / บ ริ ก ำ รดั ง กล่ ำ ว
ประกอบกำรรักษำผูป่้วย กำรก ำหนดรำคำซ้ือ
ขำย และลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไป
ตำมเง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกับกำรตกลงซ้ือ
ขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

8.  บจก. โรงพยำบำลสิโรรส 
)ต่อ( 

 

บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 
 

 
4. รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 

▪ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
▪ ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 
 
 
 
 
 

 
5. รำยไดจ้ำกกำรขำยสินทรัพย ์

▪ ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์

 
  

20,000 
21,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  19,999 

 
 

20,000 
21,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

19,999 

 
 

 - 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - 

  
 

 - 
 - 

 
 
 
 
 
 

 
 

 - 

บริษัทฯได้ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ
ระบบคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับ
โรงพยำบำล )PDPA( ในอตัรำค่ำบริกำรท่ีระบุ
ตำมสัญญำ ซ่ึงรำคำและลักษณะเ ง่ือนไข
ระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลง
ร่วมกนัภำยใตก้ำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบของ
คู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยในผลประโยชน์ ท่ีจะ
ได้รับอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไข
อนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

 

บริษทัฯไดจ้ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรแพทยท่ี์
ใชง้ำนแลว้ให้แก่  บจก. โรงพยำบำลสิโรรส 
ซ่ึงรำคำดังกล่ำวเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลง
ร่วมกันภำยใต้กำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
ของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยในผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไข
อนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

9. บจก. ธนบุรี เคหะภณัฑ ์
 ความสัมพันธ์ 
มี ดร. สุวดี พนัธ์ุพำนิชเป็น
กรรมกำรร่วมกันกับ
บริษัทย่อย 

บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง 1. ค่ำเช่ำส ำนกังำน 
▪ ค่ำเช่ำ 
▪ ค่ำบริกำร 
▪ เงินประกนัค่ำเช่ำ 
▪ เจำ้หน้ีอ่ืน 
▪ สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์  
▪ หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำ 
▪ ค่ ำ เ ส่ื อ ม ร ำ ค ำ สิ ท ธิ ก ำ ร ใ ช้
สินทรัพย ์
 

 
                          - 

 283,934 
3,521,555  

66,376  
8,301,820 
3,281,076 
1,383,637 

  
 

 
                        - 

 966,815 
3,521,555  

66,376 
8,301,820 
3,281,076 
5,534,547 

 
 

 
2,752,178 

192,336 
503,079 
554,891 

 - 
 - 
                      - 

 

 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
                       - 

บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้
เช่ำส ำนักงำน ในอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ี
ระบุตำมสัญญำเป็นรำคำตลำดโดยทัว่ไปและ
ลักษณะเ ง่ือนไขระหว่ำงกันเป็นไปตำม
เง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกับกำรเช่ำกับนิติ
บุคคลอ่ืนทัว่ไป 
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 
10.  บจก. รำชธำนีพฒันำกำร 

)2014( 
ความสัมพันธ์ 
มีนำงจำรุวรรณ วนำสิน
เป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่  

 

บจก.  โรงพยำบำล
ธนบุรี บ ำรุงเมือง 

ค่าบริการอ่ืน 
▪ ค่ำบริกำรอ่ืน 
▪ เจำ้หน้ีอ่ืน 

 
 

 
 - 

224,700 

 
 - 

224,700 
 

                         
                         - 

218,820 
 

 
149,800 
149,800 

 

 บจก .  ร ำชธ ำ นีพัฒนำก ำร  ) 2014(  ได้
ให้บริกำรว่ำจำ้งล่ำมแปลภำษำจีนมำช่วยงำน
บริกำรของ บจก. โรงพยำบำล ธนบุรี บ ำรุง
เมือง ในด้ำนกำรตลำด โดยอตัรำค่ำบริกำร
ดงักล่ำวอยู่ในรำคำตลำดทัว่ไป และลกัษณะ
เง่ือนไขระหว่ำงกนัเป็นไปตำมเง่ือนไขตลำด 
เช่นเดียวกบักำรตกลงซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืน
ทัว่ไป 

11. บจก. โรงพยำบำลธนบุรี  
     โฮลดิ้ง 

ความสัมพันธ์ 
มีผูถ้ือหุ้นเป็นกรรมกำร
ของบริษทัย่อย 

บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 

1. รำยไดค้่ำท่ีพกั 
▪ รำยไดค้่ำท่ีพกั 
▪ รำยไดอ่ื้น 
▪ ลูกหน้ีอ่ืน 

 
                   14,400 

 - 
1,800,300  

 

 
14,400 

 - 
1,800,300  

 

 
1,585,300 

200,600 
1,785,900 

 

 
 - 
 - 
 - 

บริษทัฯ ไดใ้ห้บริกำรท่ีพกัแก่กลุ่มแพทยท่ี์มำ
ศึกษำดูงำน แก่ บจก. โรงพยำบำลธนบุรี โฮลดิ้ง 
ซ่ึงรำคำเป็นไปตำมอตัรำท่ีให้แก่ลูกคำ้ทัว่ไป 

12. บริษทั โรงพยำบำล
รำมค ำแหง จ ำกดั )มหำชน( 
 ความสัมพันธ์ 
มีกรรมกำรร่วมกนั 
 
 
 
 
 

บมจ. ธนบุ รี  เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
บจก.โรงพยำบำล
ธนบุรี บ ำรุงเมือง 

1. ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไปและซ้ืออุปกรณ์ 

▪ ตน้ทุนจำกกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไป 

▪ ซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ 
▪ ค่ำซ่อมแซม 
▪ เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
▪ เจำ้หน้ีอ่ืน 

 
 
2. ซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ เ พ่ือประกอบ
กิจกำรโรงพยำบำล 

 
 

8,378,331 
 
 

44,641,100 
 - 

7,956,816 
46,100 

 
 

 
 

 
 

14,732,687 
 
 

 54,725,100 
77,253 

7,956,816 
46,100 

 
 

 
 

 
  
 - 

 
 - 
  
                      - 
 - 
                      - 

 
 
 
 

 
  
 - 

 
 - 

 
 - 
 - 
                      - 

 
 

 
 

 
บริษัทฯ ได้ ซ้ือยำและเวชภัณฑ์  รวมถึง
เคร่ืองมือแพทย์จำก บมจ. โรงพยำบำล
รำมค ำแหง ซ่ึงบริษทัฯมีควำมจ ำเป็นตอ้งใช้
สินคำ้ดงักล่ำวประกอบกำรรักษำผูป่้วย โดย
กำรก ำหนดรำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไข
ระห ว่ำงกัน เ ป็นไปตำม เ ง่ือนไขตลำด 
เช่นเดียวกบักำรตกลงซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืน
ทัว่ไป 

 
บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง จ ำกัด
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดซ้ื้อยำและเวชภณัฑ ์จำก 
บมจ. โรงพยำบำลรำมค ำแหง ซ่ึงบริษทัฯมี
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ช่ือผู้เกี่ยวข้อง/
ความสัมพนัธ์ 

บริษัทผู้เข้าท า
รายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 
มูลค่า (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

▪ ตน้ทุนจำกกำรซ้ือยำและเวชภณัฑ์
ทัว่ไป 

 

70,140  
 

214,320  - 
 

 - 
 

ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ สิ น ค้ ำ ดั ง ก ล่ ำ ว
ประกอบกำรรักษำผู ้ป่วย โดยกำรก ำหนด
รำคำซ้ือขำย และลกัษณะเง่ือนไขระหว่ำงกนั
เป็นไปตำมเง่ือนไขตลำด เช่นเดียวกบักำรตก
ลงซ้ือขำยกบันิติบุคคลอ่ืนทัว่ไป 
 

 
 

1.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีไม่มีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไป 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง/ความสัมพันธ์ 
บริษัทผู้เข้าท ารายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  
1.  บจก. รำชธำนีพฒันำกำร 

)2014( 
ความสัมพันธ์ 
มีนำงจำรุวรรณ วนำสิน
เป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่  
 

บจก.  ธนบุ รีพัฒนำ
ท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าเช่าที่ดิน 
▪ รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดิน 
▪ ลูกหน้ีอ่ืน 

 
รำยไดอ่ื้น 

▪ ดอกเบ้ียรับ 
▪ ดอกเบ้ียคำ้งรับ 

 

 
 - 

34,000,000 
 
 

                   428,493 
1,141,096 

 
  

 
6,000,000 

34,000,000 
 
 
1,141,096 
1,141,096 

 

 
24,000,000 
34,000,000 
 
 

                      - 
 - 

 
 

 
27,000,000 
10,000,000 
 
 

                       - 
                       - 

 
 

บจก. ธนบุรีพัฒนำท่ีดิน ย ังไม่ได้น ำท่ีดิน
ดงักล่ำวไปใชป้ระโยชน์ จึงไดป้ล่อยเช่ำท่ีดิน
ดังกล่ำวแก่ บจก. รำชธำนีพฒันำกำร )2014(  
ในอตัรำค่ำเช่ำท่ีเทียบเท่ำกับมูลค่ำตลำด ซ่ึง
รำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกมีกำรจ่ำยช ำระค่ำท่ีดิน
ล่ำชำ้ จึงมีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตำม
เง่ือนไขตำมสัญญำตำมท่ีตกลง และขอ้อนัพึง
ปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   

2.  คุณหญิงส่องแสง เมฆ
สวรรค์ 
ความสัมพันธ์ 
เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของ
บริษทัฯ 

 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 
กรุ๊ป 

ค่าเช่าที่ดิน 
▪ ค่ำเช่ำท่ีดิน 

  
                     - 

 

 
 - 

 

 
2,523,000 

 

 
2,514,000 

 

บริษทัฯ ไดเ้ช่ำท่ีดินจำกคุณหญิงส่องแสง เมฆ
สวรรค์ เ พ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งในประกอบธุรกิจ
โรงพยำบำลธนบุรี  ซ่ึงอตัรำค่ำเช่ำดงักล่ำวต ่ำ
กว่ำมูลค่ำตลำดและรำยกำรดังกล่ำวเ ป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ช่ือผู้เก่ียวข้อง/ความสัมพันธ์ 
บริษัทผู้เข้าท ารายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  
3.  คุณอำษำ เมฆสวรรค์ 

ความสัมพันธ์ 
เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของ
บริษทัฯ 

 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 
กรุ๊ป 

 สิทธิการใช้สินทรัพย์ 
▪ สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์  
▪ หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำ 
▪ ค่ ำ เ ส่ื อ ม ร ำ ค ำ สิ ท ธิ ก ำ ร ใ ช้
สินทรัพย ์

 
13,908,566 
11,862,533 

596,368 

 
13,908,566 
11,862,533 
2,385,473 

  
 - 
 - 
                      - 

 

 
 - 
 - 
                       -  

บริษทัฯ ไดเ้ช่ำท่ีดินจำกคุณอำษำ เมฆสวรรค์ 
)กำรเปลี่ยนสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำเดิม คุณหญิง
ส่องแสง เมฆสวรรค์( เ พ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งใน
ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลธนบุรี  ซ่ึงอตัรำค่ำ
เช่ำดังกล่ำวต ่ำกว่ำมูลค่ำตลำดและรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 

4. บจก. รำชพฒันำ เรียล
เอสเตท 
ความสัมพันธ์ 
มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

 

บจก.  โรงพยำบำล
อุตรดิตถธ์นบุรี 

1. รำยไดค้่ำเช่ำ 
▪ รำยไดค้่ำเช่ำ 
▪ ลูกหน้ีอ่ืน 
▪ เงินมดัจ ำรับ 

 
2. รำยไดอ่ื้น 

▪ ดอกเบ้ียรับ 
▪ ดอกเบ้ียคำ้งรับ 

 
 

 
603,060 

1,020,562 
1,000,000 

 
 

1,212,344 
3,612,720  

 

 
2,226,682 
1,020,562 
1,000,000 

 
 

                3,959,528 
3,612,720  
 

 
2,087,514 

927,784 
1,000,000 

 
 

1,710,221 
               1,710,221 

 
 - 
 - 
 - 

 
 

 - 
 - 

 

บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ธนบุรี ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อย ได้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน
กบับจก. รำชพฒันำ เรียลเอสเตท ซ่ึงรำคำและ
ลักษณะเ ง่ือนไขระหว่ำงกันเ ป็นไปตำม
สัญญำและรำคำตลำดโดยทัว่ไป โดยบริษทั
ย่อยได้มีกำรคิดค่ำเช่ำท่ี ดิน และดอกเบ้ีย 
เน่ืองจำกมีกำรจ่ำยช ำระค่ำท่ีดินล่ำช้ำ ซ่ึง
เป็นไปตำมเง่ือนไขตำมสัญญำตำมท่ีตกลง
และขอ้อนัพึงปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทัว่ไป   
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1.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลหรือนิตบิุคคลท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 กรณีจ ำเป็น เช่น บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยประสบสภำวะขำดสภำพคล่อง โดยรำยกำรท่ีเกิดขึ้นคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ปฏิบติัให้เป็นไปตำมมำตรกำร หรือขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกนั 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดท้  ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดขึ้นไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ช่ือผู้เก่ียวข้อง/ความสัมพันธ์ 
บริษัทผู้เข้าท ารายการ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
มูลค่า (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  
1. Weihai Welly Hospital 

Company Limited 
ความสัมพันธ์ 
เป็นกิจกำรร่วมคำ้  
)ส้ินสุดควำมเป็นกิจกำร
ร่วมคำ้ในเดือนมีนำคม 
พ.ศ. 2563) 

บมจ. ธนบุรี เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น 
▪ เงินให้กูยื้มระยะสั้น 
▪ ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
▪ ดอกเบ้ียรับ 

 

 
 - 
 - 
 - 

 

 
 - 
 - 

479,295 

 
36,599,880 
2,436,460 
2,015,036 

 
 

 
40,106,960 

547,266 
549,412 

 

บริษัทฯ  ให้ กิ จกำร ร่วมค้ำ  Weihai Welly 
Hospital Company Limited กู้ยืมเงินระยะสั้น
เ พ่ือใช้เ ป็นเ งินทุนหมุนเ วียนของ  Weihai 
Welly Hospital โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีสูง
กว่ำตน้ทุนเงินกู้ยืมของบริษทัฯ โดยวงเงินกู้
ดังกล่ำวเป็นกำรให้กู้ยืมเงินตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น โดยกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำร
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

2. บจก. โรงพยำบำลรำษฎร์นรำ 
ความสัมพันธ์ 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยคือ 
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์
ยินดี 
 
 
 

 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ 
กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
บมจ.  โรงพยำบำล
รำษฎร์ยินดี  
 

1. รำยไดด้อกเบ้ียรับ 
▪ ดอกเบ้ียรับ   

 
 
 
 
 
2. รำยไดด้อกเบ้ียรับ 

▪ ดอกเบ้ียรับ   
 

 
22,872 

 
 
 
 
 
 

74,180 

 
38,323 

 
 
 
 
 
 

122,131 

 
 - 

 
 
 
 
 
 

 - 

 
 - 

 
 
 
 
 
 

           - 

บริษทัฯ ให้บจก. โรงพยำบำลรำษฎร์นรำกูย้ืม
เงินระยะสั้ นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของ บจก.  โรงพยำบำลรำษฎร์นรำโดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัรำท่ีสูงกว่ำตน้ทุนเงินกูยื้มของ
บริษทั ซ่ึง บจก. โรงพยำบำลรำษฎร์นรำจ่ำย
คืนเงินกูยื้มทั้งจ ำนวนแลว้ในปี พ.ศ.2563 
 
บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยให้บจก. โรงพยำบำลรำษฎร์นรำกูย้ืมเงิน
ระยะสั้ นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ 
บจก. โรงพยำบำลรำษฎร์นรำโดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำท่ีสูงกว่ำตน้ทุนเงินกูย้ืมของบริษทั ซ่ึง 
บจก. โรงพยำบำลรำษฎร์นรำจ่ำยคืนเงินกู้ยืม
ทั้งจ ำนวนแลว้ในปี พ.ศ.2563  
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2.  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบาย 

รำยกำรธุรกรรมท่ีเป็นกำรคำ้ปกติ หรือรำยกำรธุรกรรมท่ี
สนบัสนุนกำรคำ้ทัว่ไป 

รายการธุรกรรมการค้าปกติ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยมีธุรกรรมกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล กำรส่งต่อคนไข ้บริษทัฯ มีนโยบำยให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยคิดค่ำตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรท ำ
ธุรกรรมกำรคำ้ กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวระหว่ำงบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียงโยงกนัในรำคำตลำด โดยมีอตัรำค่ำบริกำร และมีเง่ือนไขกำรช ำระเงิน ตลอดจน
เง่ือนไขกำรคำ้อ่ืน ๆ เท่ำเทียมหรือเป็นเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่แตกต่ำงกบัท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย พึงกระท ำกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำหรือบริษทัคู่สัญญำอ่ืน ๆ 
ทัว่ไปภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั 

 รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร วตัถุดิบและเวชภณัฑ์ต่ำง ๆ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปเพ่ือสนับสนุนกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลระหว่ำงกนั 
หรือระหว่ำงบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยงกบับริษทัฯ โดยเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้น เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย รำยกำรดงักล่ำว
จะตอ้งมีรำคำค่ำสินคำ้หรืออตัรำค่ำบริกำรตำมรำคำตลำดท่ีสำมำรถอำ้งอิงท่ีมำของรำคำค่ำสินคำ้หรือค่ำบริกำรดงักล่ำวได ้และมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินตลอดจนเง่ือนไขขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ต่ำง ๆ ไม่แตกต่ำงจำกกำรท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้รำยอ่ืน ๆ ทัว่ไปภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั 

 และสืบเน่ืองจำกพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์)ฉบบัท่ี 4( พ.ศ. 2551 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2551 และตำมหนงัสือเวียนของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2551 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษทัฯมีควำมคล่องตวั บริษทัฯอำจน ำรำยกำรเก่ียงโยงกันท่ี
เป็นรำยกำรธุรกรรมทำงกำรคำ้ปกติหรือรำยกำรสนับสนุนกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไประหว่ำงบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เพื่อขอนุมติัในหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัฯ มีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เพ่ือเป็นกำรรวมกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงินไวท่ี้ส่วนกลำง เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รโดยรวม ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยเขำ้ท ำธุรกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน กล่ำวคือ  เงินให้กูยื้มแก่บริษทัย่อย โดยบริษทัฯ  
จะเป็นผูกู้เ้งินโดยตรงจำกตลำดเงินหรือสถำบนักำรเงิน และน ำเงินกูด้งักล่ำวไปให้กูยื้มแก่บริษทัย่อย และคิดอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงกนัดว้ยอตัรำตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเกิดขึ้นจริงบวก
อตัรำก ำไรส่วนเพ่ิม ซ่ึงโดยรวมแลว้เป็นอตัรำท่ีต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัยอ่ยกูเ้องโดยตรง 

ประโยชน์ที่ได้รับ  บริษทัยอ่ยสำมำรถกูเ้งินไดใ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีต ่ำกว่ำกำรกูยื้มเงินโดยตรงจำกสถำบนักำรเงิน เน่ืองจำกบริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินกูใ้นอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีต ่ำกว่ำ 

รำยกำรธุรกรรมประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำ
ข้ำงต้นท่ีเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมควำมหมำยของ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถ้ือหุ้นทุกรำยอย่ำง
เท่ำเทียมกนัภำยใตก้ฏระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว ้ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทัฯ 
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 ทั้งน้ี ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัทุกประเภทของบริษทัฯ จะเป็นไปตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือกฏระเบียบหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน นอกจำกน้ีเพ่ือเป็นกำรคุม้ครองผูล้งทุนและเกิดควำมโปร่งใส หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยจะตอ้งเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกนัเป็นไปอยำ่งยติุธรรม และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึ้น บริษทัฯ มีนโยบำย
ท่ีจะจดัให้บคุคลท่ีมีควำมเป็นอิสระและมีควำมรู้ควำมช ำนำญตำมวิชำชีพเป็นผูใ้หค้วำมเห็นต่อรำยกำรดงักล่ำว และน ำควำมเห็นนั้นไปประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำร
บริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี 
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ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
สินทรัพย์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 495.4 2.4 662.5 3.3 741.5 4.1 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย       

- มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 35.4 0.2 - - - - 
- มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 4.0 - - - - - 

เงินลงทุนระยะสั้น 0.1 - 76.3 0.4 144.0 0.8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 1,351.1 6.7 1,325.5 6.5 872.3 4.9 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกบุ่คคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 36.6 0.2 40.1 0.2 
สินคำ้คงเหลือ (สุทธิ) 1,350.0 6.7 1,378.5 6.8    1,126.9      6.3  
ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำร       
 ทำงกำรแพทยค์รบวงจร 1,529.8 7.5 1,413.3 7.0 1,307.1 7.3 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สุทธิ) 28.4 0.1          26.0         0.1          15.6          0.1  
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำท่ีตดัจ ำหน่ำยภำยในหน่ึงปี - - 3.4 - 3.5 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 83.0 0.4 84.2 0.4 - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15.1 0.1          18.7         0.1          16.8          0.1  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,892.3 24.1 5,025.0 24.8 4,267.8 23.8 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝำกสถำบนักำรเงินติดภำระค ้ำประกนั 15.5 0.1 8.7 - 8.7 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย       

มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 601.9 3.0 - - - - 
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน - - 483.9 2.4 580.6 3.2 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 583.9 2.9 565.7 2.8 483.4 2.7 
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ (สุทธิ) 781.0 3.9 1,266.0 6.2 1,068.5 6.0 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (สุทธิ) - - 170.9 0.8 172.4 1.0 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (สุทธิ) 1,810.6 8.9 1,812.3 8.9 1,813.6 10.1 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) 8,804.7 43.4 8,255.8 40.7 6,848.8 38.2 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(สุทธิ) 2,331.4 11.5 - - - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์ 24.9 0.1 34.9 0.2 77.6 0.4 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 229.4 1.1 182.0 0.9 142.6 0.8 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเช่ำ (สุทธิ) - - 2,232.1 11.0 2,271.9 12.7 
เงินจองสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 4.0 - 3.0 - 2.0 - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สุทธิ) 177.6 0.9 171.6 0.9 120.3 0.7 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำ - - 50.3 0.3 53.8 0.3 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 23.0 0.1 22.8 0.1 14.9 0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,387.9 75.9 15,260.0 75.2 13,659.1 76.2 

รวมสินทรัพย์ 20,280.2 100.0 20,285.0 100.0 17,926.9 100.0 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น       
 จำกสถำบนักำรเงิน 2,862.1 14.1 2,705.1 13.4 2,740.9 15.3 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,097.4 5.4 1,597.7 7.9 2,059.5 11.5 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของ       
 - เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  958.0   4.7  655.0 3.2 400.0 2.2 
 - หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (สุทธิ)  46.0   0.2  18.1 0.1 3.2 - 

 
- หน้ีสินจำกกำรซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย ์ 27.4  0.2  19.7  0.1  - - 
 - หน้ีสินภำยใตส้ัญญำสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน - - 1.0 - 1.0 - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 3.7 - 65.9 0.3 72.4 0.4 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สุทธิ) 28.0  0.2 26.9 0.1 26.0 0.1 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20.6  0.1  37.7 0.2 22.0 0.1 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,043.2 24.9 5,127.1 25.3 5,325.0 29.6 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  5,905.3 29.1 5,480.8 27.0 3,043.7 17.0 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร - - - - 155.3 0.9 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (สุทธิ) 198.6 1.0 23.1 0.1 8.2 - 
หน้ีสินจำกกำรซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 75.9 0.4 74.2 0.4 - - 
เจำ้หน้ีระยะยำวจำกกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9.3 - - - - - 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำสิทธิกำรเช่ำ - - 61.2 0.3 1.0 - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สุทธิ) 270.6 1.3 283.1 1.4 322.3 1.8 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 444.5 2.2 447.6 2.2 333.9 1.9 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.6 - 6.4 - 11.6 0.1 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,905.8 34.0 6,376.4 31.4 3,876.0 21.7 

รวมหนี้สิน 11,949.0 58.9 11,503.5 56.7 9,201.0 51.3 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       
  หุ้นสำมญั 849,080,000 หุ้น        
        มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 849.1 4.2 849.1 4.2 849.1 4.7 

   ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้       
  หุ้นสำมญั 849,080,000 หุ้น        
        มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 849.1 4.2 849.1 4.2 849.1 4.7 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิ) 6,861.2 33.8 6,861.2 33.8 6,861.2 38.3 
ก ำไรสะสม       
   จดัสรรแลว้  - ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 112.5 0.6 112.5 0.6 112.5 0.6 
   จดัสรรแลว้  - ทุนส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืน 105.0 0.5 - - - - 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 861.7 4.2 1,158.5 5.7 1,067.0 6.0 
หุ้นทุนซ้ือคืน (105.0) (0.5) - - - - 
ส่วนเกิน (ขำด) ทุนจำกกำรลงทุนเพ่ิม       
 ในบริษทัยอ่ย (1,099.8) (5.4) (1,099.8) (5.4) (1,099.8) (6.1) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 310.4 1.5 414.1 2.0 426.9 2.4 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 7,895.1 38.9 8,295.6 40.9 8,216.9 45.9 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 436.1 2.2 485.9 2.4 509.0 2.8 
รวมส่วนของเจ้าของ 8,331.2 41.1 8,781.5 43.3 8,725.9 48.7 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 20,280.2 100.0 20,285.0 100.0 17,926.9 100.0 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล  6,279.1   84.3  6,750.1 78.0 5,795.0 79.4 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  271.5   3.7 317.8 3.7 396.4 5.4 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร  665.0  8.9  735.9 8.5 820.0 11.3 
รำยไดจ้ำกกำรขำยห้องชุด  99.2   1.3  428.3 5.0 82.8 1.1 
รำยไดอ่ื้น 131.6 1.8 416.5 4.8 201.6 2.8 
รวมรายได้ 7,446.4 100.0 8,648.6 100.0 7,295.8 100.0 
ค่ำใชจ่้ำย       

ตน้ทุนกิจกำรโรงพยำบำล  (4,890.3)  (65.7) (5,234.7) (60.5) (4,156.4) (57.0) 
ตน้ทุนกำรขำยสินคำ้  (189.0)  (2.5) (202.6) (2.3) (272.5) (3.7) 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร  (607.0)  (8.2) (647.1) (7.5) (698.9) (9.6) 
ตน้ทุนจำกกำรขำยห้องชุด  (61.5)  (0.8) (281.3) (3.3) (57.8) (0.8) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  (224.6)  (3.0) (223.5) (2.6) (264.3) (3.6) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  (1,180.1)  (15.8) (1,173.6) (13.6) (1,114.3) (15.3) 
ก ำไร(ขำดทุน)อ่ืน- ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 7.6 0.1 (7.8) (0.1) (1.0) - 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (6.0) (0.1) (2.4) - (10.8) (0.2) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน - - (2.4) - - - 
รวมค่าใช้จ่าย (7,150.9) (96.0) (7,775.4) (89.9) (6,576.0) (90.2) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วม   
 และกิจการร่วมค้า  ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 295.5 4.0 873.2 10.1 719.8 9.8 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32.3 0.4 50.6 0.6 40.9 0.6 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ 2.3 - (117.8) (1.4) (133.2) (1.8) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 330.1 4.4 806.0 9.3 627.5 8.6 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (280.9) (3.7) (216.1) (2.5) (144.1) (2.0) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 49.2 0.7 589.9 6.8 483.4 6.6 
ภำษีเงินได ้ (26.4) (0.4) (130.1) (1.5) (116.7) (1.6) 
ก าไรส าหรับปี 22.8 0.3 459.8 5.3 366.7 5.0 
         

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)       
 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทั 62.4 0.8 462.4 5.3 347.6 4.8 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (39.6) (0.5) (2.6) - 19.1 0.2 
      22.8 0.3 459.8 5.3 366.7 5.0 
        

ก าไรต่อหุ้น      
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของ      
  ผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (บำท) 0.07  0.55  0.41  

  จ ำนวนหุ้นสำมญัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุ้น) 846.1  849.1  849.1   
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

      ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรส าหรับปี 22.8 0.3 459.8 5.3 366.7 5.0 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไร       
 หรือขำดทุนในภำยหลงั       
 - กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพนั       
  ผลประโยชน์พนกังำน - - 6.6 0.1 (80.8) (1.1) 
 - ขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้จำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรม       
  ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (53.7) (0.7) (93.4) (1.1) (138.8) (1.9) 
 - ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ       
  กิจกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย (59.4) (0.8) 63.9 0.7 (18.6) (0.3) 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ       

  ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 10.7 0.1 17.3 0.2 43.9 0.6 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (102.4) (1.4) (5.6) (0.1) (194.3) (2.7) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (79.6) (1.1) 454.2 5.2 172.4 2.4 

       
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       
 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทั (40.0) (0.6) 460.8 5.3 153.9 2.1 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (39.6) (0.5) (6.6) (0.1) 18.5 0.3 

      (79.6) (1.1) 454.2 5.2 172.4 2.4 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 49.2 589.9 483.4 
รำยกำรปรับปรุง    
 ค่ำเผื่อ(กลบัรำยกำร)    
  - หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน 34.8 21.4 11.7 
  - สินคำ้เส่ือมสภำพ (0.3) (0.4) (0.7) 
  - กำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 0.7 (4.8) 9.6 
  - กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - 2.4 - 
 ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินประกนั 1.4 - - 
 ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย (18.6) - - 
 ก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (0.1) 
 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย (3.1) - - 
 ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 0.2 7.2 - 
 ก ำไรท่ีรับรู้จำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน    
 ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (0.1) - - 
 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรรับช ำระ    
 เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3.0) - - 
 ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นจริงจำก    
 กำรรับช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ 12.0 - - 
 ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง - 3.6 - 
 ขำดทุนจำกกำรช ำระบญัชีของบริษทัย่อย - 0.1 - 
 (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย    
  - เงินลงทุนระยะสั้น - (2.8) (6.0) 
  - เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน - (277.9) - 
  - เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - (52.5) 
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (32.3) (50.6) (40.9) 
 ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ (2.3) 117.9 133.2 
 ค่ำเส่ือมรำคำ 799.3 463.9 323.1 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำย 27.2 148.9 143.1 
 ค่ำเช่ำตดัจ ำหน่ำย - 3.4 2.6 
 ตดัจ ำหน่ำยภำษีคำ้งจ่ำย - - (28.9) 
 ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์    
  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.4) (0.5) (0.5) 
 ขำดทุนสุทธิจำกกำรตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์    
  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6.0 8.1 0.9 
 ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินมดัจ ำท่ีไม่ไดรั้บคืน - - 0.4 
 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 44.8 148.5 42.7 
 เงินปันผลรับ  (26.3) (32.3) (29.9) 
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 รำยไดด้อกเบ้ียรับ  (8.9) (6.0) (2.2) 
  ตน้ทุนทำงกำรเงิน   280.9  216.1 144.1 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์    
 และหน้ีสินด ำเนินงำน 1,161.2 1,356.1 1,133.1 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน    
 (ไม่รวมผลกระทบของกำรซ้ือและกำรจ ำหน่ำยบริษทัย่อย)    
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  (56.3) (477.4) (165.2) 
  สินคำ้คงเหลือ  28.8  (244.4) (931.5) 
  ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร  (116.5) (99.5) (307.5) 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  6.9  (1.8) 0.9 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  3.2  (4.9) (3.8) 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  (149.4) (259.0) 407.0 
  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  (1.4) (9.4) (8.2) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (17.0) 11.5 3.1 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (4.8) (1.3) 0.3 
    ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนจ่ำย  (47.9) (28.3) (18.6) 
 เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 806.8 241.6 109.6 
  ดอกเบ้ียรับ  6.9  2.3 1.6 
  เงินสดจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน  (268.4) (202.4) (130.1) 
  เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้  (104.4) (212.8) (158.0) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 440.9 (171.3) (176.9) 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   หน่วย : ล้านบาท 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ - 163.7 100.0 
เงินลงทุนชัว่ครำว - เงินสดจ่ำย - (95.0) (100.0) 
เงินลงทุนระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น (0.1) - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (6.8) - 1.2 
เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน - เงินสดรับ - 283.0 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม    

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน - เงินสดรับ  56.0  - - 
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน - เงินสดจ่ำย  (20.0) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดจ่ำย - (51.8) (5.8) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินสดจ่ำย - - (34.7) 
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ - เงินสดจ่ำย - (251.5) (479.9) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม    

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - เงินสดรับ  0.5  - - 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - เงินสดรับ - - 82.2 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - เงินสดจ่ำย - (0.8) (5.6) 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือ     
 - ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  (1,536.0) (2,128.3) (1,229.8) 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (48.0) (75.7) (57.1) 
 - สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรบนสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน (1.0) (32.6) (32.0) 
เงินสดจ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ัญญำสิทธิกำรเช่ำ (1.0) - - 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยข์องบริษทั บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกดั - - (5.3) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดินภำยใตสิ้นทรัพย ์    

ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 3.8 - - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ภำยใต ้    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 434.5 - - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)    
 และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 15.7 1.4 1.1 
เงินสดจ่ำยเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำ - - (69.0) 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 - เงินสดรับ  50.6  - - 
 - เงินสดจ่ำย  (11.0) - (40.1) 
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม    
  บริษทัอ่ืน และเงินลงทุนในตรำสำรทุน 41.4 51.5 47.9 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,021.4) (2,136.1) (1,826.9) 
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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

    หน่วย : ล้านบาท  
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น    
 จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 157.0 (35.7) 2,611.8 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - เงินสดรับ  1,163.7  3,120.0 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - เงินสดจ่ำย  (438.3) (425.0) (100.0) 
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกูจ่้ำยล่วงหนำ้  (0.5) (4.7) - 
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - เงินตน้  (52.7) (4.9) (3.3) 
                                                            - ดอกเบ้ีย (14.9) - - 
จ่ำยช ำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ (29.9) (24.6)  
เงินสดจ่ำยหุ้นทุนซ้ือคืน (105.0) - - 
เงินสดจ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมญั (254.5) (379.9) (335.6) 
เงินสดรับจำกกำรลงทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - - - 
เงินสดจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจ่ำย    
  ให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (11.5) (16.8) (9.5) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 413.4 2,228.4 2,163.4 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (167.1) (79.0) 159.6 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 662.5 741.5 581.9 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 495.4 662.5 741.5 

  
รายการที่ไม่ใช่เงินสด    

โอนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพยไ์ปเป็นลูกหน้ีอ่ืน 1.5 - - 
เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือระหว่ำงปี    
 - ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  103.4 470.0 898.6 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38.5 2.0 15.9 
 - สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน - 61.2 - 
 - สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) - 127.4 2.0 
เงินประกนัค่ำก่อสร้ำง 140.6 141.4 69.7 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - บริษทัอ่ืน 14.6 14.8 12.7 
โอนสินทรัพยถ์ำวรไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10.1 - - 
โอนสินทรัพยถ์ำวรไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำ    
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั 38.7 - - 
โอนท่ีดินไปเป็นตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรให้บริกำร    
 ทำงกำรแพทยค์รบวงจร - 6.7 27.6 
โอนท่ีดินไปเป็นสินคำ้คงเหลือ - 6.8 - 
โอนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพยไ์ปเป็น    
 - ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  114.1 - - 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.9 - - 
โอนหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) - - 0.1 
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ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2563 และไตรมำส 4/2563 

 ปี 2563 เป็นปีท่ีทั่วโลกต่ำงได้รับผลกระทบจำกโรคระบำด COVID-19 ในประเทศไทยเร่ิมเห็นผลกระทบตั้งแต่
ช่วงปลำยไตรมำส 1/2563 โดยทำงรัฐบำลไดข้อควำมร่วมมือและออกมำตรกำรต่ำง  ๆ เพ่ือช่วยในกำรยบัย ั้งกำรแพร่ระบำดของ
โรค เช่น กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม ขอควำมร่วมมือให้หลีกเล่ียงกำรออกจำกบำ้น จ ำกดักำรเดินทำงระหว่ำงจงัหวดั ระหว่ำง
ประเทศ รวมไปถึงกำรปิดสถำนท่ีหรือธุรกิจบำงอย่ำงเป็นกำรชัว่ครำว เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรรวมกลุ่ม หรือแออดั อนัจะ
น ำไปสู่กำรแพร่กระจำยเช้ือโรค โดยผลจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวกระทบกบัภำคธุรกิจบริกำร โดยเฉพำะธุรกิจท่องเท่ียวท่ีพ่ึงพิง
นักท่องเท่ียวต่ำงชำติ แต่หลงัจำกไตรมำส 2/2563 เม่ือสถำนกำรณ์โรคระบำดควบคุมไดดี้ขึ้น จึงเร่ิมมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำร 
ส่งผลให้ชีวิตประจ ำวนัของผูค้นเร่ิมกลบัเขำ้สู่สภำพปกติ และเศรษฐกิจค่อย ๆ ฟ้ืนตวัขึ้นเป็นล ำดบั 

 บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเช่นกัน โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจกิจกำร
โรงพยำบำลท่ีมีรำยไดล้ดลง จำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรรักษำพยำบำลลดลงอย่ำงมำกในไตรมำส 2/2563 โดยเฉพำะโรงพยำบำลท่ีมี
กลุ่มคนไขต้่ำงชำติเป็นหลกั โดย โรงพยำบำลระดบัทุติยภูมิไดรั้บกระทบมำกกว่ำโรงพยำบำลระดบัตติยภูมิ (รักษำโรคซับซ้อน 
เช่น มะเร็ง สมอง หัวใจ) เน่ืองจำกคนไขท่ี้ไม่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน จึงไดช้ะลอกำรเขำ้กำรรักษำ ท ำให้ในปี 2563 จ ำนวนผูป่้วย
นอกในโรงพยำบำลหลกั(1) ลดลง ร้อยละ13 และ อตัรำกำรเขำ้ใช้บริกำรของผูป่้วยในลดลงร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ใน
ภำยหลงัจ ำนวนผูใ้ช้บริกำรโรงพยำบำลเร่ิมมีกำรฟ้ืนตัว เน่ืองจำกยงัมีกลุ่มคนไข้ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำ และ
ผูใ้ชบ้ริกำรเร่ิมคลำยควำมกงัวลใจ และเกิดควำมเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัจำกกำรท่ีกลุ่มโรงพยำบำลในเครือสำมำรถดูแลควำม
สะอำดและปลอดภยั มีมำตรำกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่กระจำยเช้ือโรคได้ดี ในส่วนของธุรกิจกำรดูแลผูสู้งอำยุ ได้แก่ 
โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ท่ีพกัอำศยัครบวงจรส ำหรับผูสู้งวยั พร้อมบริกำรทำงกำรแพทย ์ มีรำยไดล้ดลง เน่ืองจำกลูกคำ้
ชะลอกำรตดัสินใจซ้ือหรือโอนห้องชุด สำเหตุจำกควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้ในปี 2563 มียอดโอนรวมทั้งส้ิน 19 ห้อง 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 4/2563 ช่วงเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 ยงัอยู่ในเกณฑท่ี์
ควบคุมไดดี้ ต่อเน่ืองมำจำกไตรมำส 3/2563 แต่ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธันวำคม เร่ิมมีรำยงำนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ระลอกใหม่ใน
ประเทศ เป็นปัจจยัท่ีสร้ำงควำมกงัวลให้กบัประชำชน ส่งผลให้สภำพเศรษฐกิจโดยรวม ปรับตวัลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำเล็กนอ้ย แต่
ส ำหรับภำคบริกำรนั้น ยงัหดตวัต่อเน่ือง แมภ้ำครัฐออกมำตรกำรกระตุน้กำรท่องเที่ยวในประเทศ แต่กำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงัคง
กระจุกตวัในบำงจงัหวดั กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศส ำหรับนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติยงัคงมีมำตรกำรจ ำกดัและควบคุมอยู่(2) 

 บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG)  ในไตรมำส 4/2563 น้ี ถึงแมร้ำยไดร้วมจะลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ แต่ภำพรวมของ
ธุรกิจก ำลงัปรับตวัดีขึ้น นบัจำกจุดต ่ำสุดในไตรมำส 2/2563 แต่ไม่ดีเท่ำกบัไตรมำส 3/2563 ท่ีเป็นช่วงท่ีมีผูใ้ชบ้ริกำรสูงกว่ำช่วง
อื่นของปี (Peak season) ประกอบกบัควำมกงัวลจำกกำรมีผูติ้ดเช้ือในประเทศช่วงคร่ึงหลงัของเดือนธันวำคม ท ำให้จ ำนวนผูป่้วย
นอกลดลง ร้อยละ11 และ อตัรำกำรเขำ้ใชบ้ริกำรของผูป่้วยในลดลงร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ี กำรรับมือ
กบัสถำนกำรณ์ยงับริหำรจดักำรไดดี้ ดว้ยกำรเตรียมมำตรกำรในกำรดูแลบุคลำกร กำรเตรียมอุปกรณ์และเวชภณัฑ ์และสร้ำงควำม
มัน่ใจในเร่ืองควำมปลอดภยัให้กบัผูใ้ชบ้ริกำรไดดี้   ถึงแมจ้ะมีตน้ทุนท่ีสูงขึ้นจำกกำรใชเ้คร่ืองป้องกนักำรติดเช้ือ แต่ทำง THG มี
กำรควบคุมตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำย เพื่อบริหำรทรัพยำกรของบริษทัให้มีประสิทธิภำพสูงสุดในช่วงเวลำท่ีได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ดงักล่ำว ส่วนธุรกิจกำรดูแลผูสู้งอำยแุละเคร่ืองมือแพทย ์นั้นมีรำยได ้105.0 ลำ้นบำท โดยโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำนต้ี์ 
ท่ีพกัอำศยัส ำหรับผูสู้งวยั พร้อมบริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร มียอดโอน 5 ห้อง มำกกว่ำ 2 ไตรมำสท่ีผำ่นมำ   

 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำน้ี ธุรกิจต่ำง ๆ ทัว่โลก ต่ำงไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ส่ิงส ำคญัท่ีท ำให้
ธุรกิจจะเติบโตไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน คือควำมสำมำรถในกำรปรับตวัเพ่ือรับมือกบัควำมเปล่ียนแปลง โดย THG ก็ตอ้งปรับตวัเช่นกนั 
โดยเฉพำะในแง่กำรควบคุมตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะกบัทิศทำงธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์กำรเติบโตของ
แต่ละหน่วยงำน  
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 แนวโน้มในปี 2564 คำดว่ำจะทยอยฟ้ืนตวัขึ้นเป็นล ำดบั ตำมสภำพเศรษฐกิจโดยรวม หำกไม่มีกำรระบำดของ 
COVID-19 อีก และผูบ้ริหำรเช่ือมัน่ว่ำหำกกำรฉีดวคัซีนสำมำรถเขำ้ถึงคนจ ำนวนมำกได ้จะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจและช่วยให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตวัได ้มีโอกำสเป็นปัจจยับวกถำ้คนไขต้่ำงประเทศเร่ิมกลบัเขำ้มำรักษำในประเทศไทย ทั้งน้ี THG มุ่งเพ่ิมรำยได ้
จดัหำบริกำรและสินคำ้ท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำร สร้ำงควำมมัน่ใจ ท ำกำรตลำดเพ่ือดึงดูดและขยำยตลำดผูใ้ชบ้ริกำรคนไทยเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งกำรหำพนัธมิตรมำสร้ำงควำมแขง็แกร่งในกำรขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรรักษำผูป่้วย  และเพ่ือรักษำสถำนะทำงกำรเงินและ
บริหำรกระแสเงินสดให้มีสภำพคล่องท่ีเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจ 

หมำยเหตุ (1) โรงพยำบำลหลกั รวมถึง รพ.ธนบุรี  รพ.ธนบุรี 2  รพ.ธนบุรี บ ำรุงเมือง และ รพ.รำษฎร์ยินดี 

แหล่งขอ้มูล (2) รำยงำนแนวโนม้ธุรกิจ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ไตรมำสท่ี 4/2563 

 

เหตุกำรณ์ส ำคัญ ในปี 2563 

1. เปิดด ำเนินกำรโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ  
ในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเปิดโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ โดยเป็นโรงพยำบำลฟ้ืนฟู

ผูสู้งวยั จ ำนวน 55 เตียง ตั้งอยูใ่นโครงกำร Jin Wellbeing County 
 

2. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ  
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 บริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำท่ีด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลใน

สำธำรณรัฐประชำชนจีน (“Welly Hospital”) ให้กบับริษทั WEGO  Holding Company ผูถื้อหุ้นเดิม โดยบริษทัตกลงท่ี
จะขำยหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัถือในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวเป็นเงินจ ำนวน 98.21 ลำ้นเรนมินบิ ซ่ึงเป็นรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
กำรรับรู้รำยกำรดงักล่ำว ท ำให้ THG มีก ำไรพิเศษในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 86 ลำ้นบำท เกิดจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย 
จ ำนวน 19 ลำ้นบำท และภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง จ ำนวน 67 ลำ้นบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรรับรู้ขำดทนุจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 236 ลำ้นบำท และภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง จ ำนวน 67 ลำ้นบำท 

 
3. กำรซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหำรทำงกำรเงิน 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำร บริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 ไดมี้มติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้น
คืน (Treasury Stock) เพื่อบริหำรทำงกำรเงิน โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ซ่ึง
ปัจจุบนัไดส้ิ้นสุดระยะเวลำดงักล่ำวแลว้ บริษทัไดซ้ื้อหุ้นคืนทั้งส้ินจ ำนวน 5.28 ลำ้นหุ้น ในรำคำระหว่ำงหุ้นละ 
19.00 - 21.30 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 105.03 ลำ้นบำท 
 

4. กำรเพิม่ทุนในบริษัทย่อย 
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรมีมติ

อนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

บจก.ธนบุรีพฒันำท่ีดิน เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 800 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,270  ลำ้นบำท THG มี
สัดส่วนกำรถือครองเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 99.78 เป็นร้อยละ 99.86  

บจก.รำชธำนี เรียลต้ี  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 700 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,960 ลำ้นบำท กำรเพ่ิม
ทุนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือครองของTHG (ถือครอง ร้อยละ 100) 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 เทียบกับปี 2562 

 

รำยได้ 

THG มีรำยไดร้วม 7,315 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 11.1 จำก 8,232 ลำ้นบำท ดงัน้ี 

ธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย ์มีรำยได ้6,913 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 7.3 จำก 7,461 ลำ้นบำท เน่ืองจำก สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให้ผูป่้วยต่ำงประเทศยงัไม่สำมำรถกลบัมำใช้บริกำรได้ ประกอบกับผูป่้วยในประเทศยงัคง
หลีกเล่ียงกำรมำใชบ้ริกำรท่ีโรงพยำบำล ซ่ึงเป็นสำเหตุให้จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ มีรำยได้ 386 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 48.9 จำก 756 ล้ำนบำท เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ ท ำให้ลูกคำ้ยงัชะลอกำรตดัสินใจโอนห้องในโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ในปี 2563  
THG มีกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรโอนห้องพกัอำศยั จ ำนวน 19 ห้อง เม่ือเทียบกบัปีก่อนมียอดโอนห้อง จ ำนวน 88 ห้อง ในส่วนของ
กำรขำยเคร่ืองมือแพทย ์เน่ืองจำกมำตรกำรกำรลอ็คดำวน์ ส่งผลให้กลุ่มลูกคำ้โดยเฉพำะคลินิกทนัตกรรมปิดกำรให้บริกำร จึงท ำ
ให้ยอดขำยเคร่ืองมือทนัตกรรมลดลง   

ต้นทุน  

 ต้นทุนรวม 5,748 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9.7 จำก 6,366 ล้ำนบำท โดยต้นทุนหลักของ THG มำจำกต้นทุนในกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกตน้ทุนไดด้งัน้ี 

ธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์มีตน้ทุน 5,459 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 6.9 จำก 5,861 ลำ้นบำท ซ่ึงจำกผลกระทบของ
ยอดรำยไดท่ี้ลดลง THG จึงมีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุน โดยเฉพำะตน้ทุนหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ยตน้ทุนพนกังำนลดลงร้อยละ 
13.4 ตน้ทุนค่ำแพทย ์ลดลงร้อยละ 4.5 และตน้ทุนยำและเวชภณัฑล์ดลงร้อยละ 10.7 เพื่อให้สัมพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกบัรำยไดท่ี้
ลดลง  

ธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์มีตน้ทุน 278 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 44.3 จำก 492 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่
เกิดจำกตน้ทุนห้องพกัอำศยัในโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ซ่ึงในงวดน้ีลดลงสัมพนัธ์กบัยอดรำยไดท่ี้ลดลง  

 

 

Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20

รำยได้รวม (ล้ำนบำท)

อ่ืนๆ บริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์

2,116
1,940

1,580

1,913 1,882
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 1,405 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 จำก 1,397 ลำ้นบำท  ซ่ึง 
THG ไดมี้กำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ้่ำย โดยธุรกิจหลกัมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรลดลงร้อยละ 11 อยำ่งไรก็ตำมค่ำใชจ้่ำย
ท่ีเพ่ิมขึ้นมำเกิดจำกโครงกำรใหม่ท่ีก่อสร้ำงเสร็จ และเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในปี 2562 โดยเฉพำะกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำเส่ือมรำคำ
สินทรัพยจ์ ำนวน 72 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 142.1 จำกโรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง, โรงพยำบำลธนบุรี-ทุ่งสง และโครงกำร
จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ซ่ึงสร้ำงเสร็จในไตรมำส 3/2563 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

THG มีตน้ทุนทำงกำรเงิน 281 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.1 จำก 216 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำก ภำระเงินกูท่ี้เพ่ิม
สูงขึ้นจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเจำ้หน้ีสินทรัพยใ์นโครงกำรก่อสร้ำงท่ีแลว้เสร็จ (โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี, โรงพยำบำลธนบุรี
บูรณำ, และโรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง) รวมถึงมีกำรบริหำรจดักำรปรับโครงสร้ำงเงินกูใ้ห้เหมำะสม โดยมีกำรปรับเงินกูร้ะยะ
ส้ันเป็นเงินกูร้ะยะยำวให้มำกขึ้นเพ่ือสอดคลอ้งกบัแผนกำรลงทุนในระยะยำวของ THG ทั้งน้ียงัช่วยให้ THG มีสภำพคล่องจำก
วงเงินกูร้ะยะส้ันท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรงำนตำมแผนระยะส้ันและระยะยำวในอนำคต  

ก ำไร 

ก ำไรขั้นตน้ 1,567 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 16.0 จำก 1,866 ลำ้นบำท เน่ืองจำก THG มีรำยไดล้ดลงจ ำนวนมำก ถึงแมจ้ะมี
บริหำรจดักำรเพ่ือลดตน้ทุน แต่เน่ืองจำกกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงพยำบำลของโรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง ซ่ึงมีกำรทยอยเปิดศูนย์
ตั้ งแต่ช่วงไตรมำส 1/2562 กำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลธนบุรี ทุ่งสง ซ่ึงเปิดด ำเนินงำนในเดือน พ.ย. 2562 และกำรก่อสร้ำง
โรงพยำบำลธนบุรี บูรณำ ซ่ึงเสร็จเรียบร้อยในไตรมำส 3/2563 และกำรลงทุนปรับปรุงพ้ืนท่ี ซ้ือเคร่ืองมือแพทยต์่ำง ๆ  ท ำให้มี
ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นจ ำนวน 91 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 57.0 

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ำกบั 62 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 86.6 จำก 462 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำก ำไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ลดลง เป็นร้อยละ 0.9 จำกร้อยละ 5.6  มีสำเหตุหลกัมำจำกรำยไดข้อง THG ลดลง จำกสถำนกำรณ์ COVID -19   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4/2563 เทียบกับไตรมำส 4/2562 

THG มีรำยไดร้วม 1,882 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 11.1 จำก 2,116 ลำ้นบำท ดงัน้ี 

 รำยได้จำกธุรกิจกิจกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 1,776 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 10.8 จำก 1,992 ล้ำนบำท เน่ืองจำก 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID -19 ระลอกใหม่ในประเทศในช่วงกลำงเดือนธันวำคม ท ำให้ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมกงัวล
และชะลอกำรใชบ้ริกำรหำกไม่มีควำมจ ำเป็นโดยเฉพำะในเดือนธนัวำคมท่ีจ ำนวนผูป่้วยนอกลดลง ร้อยละ11 และ อตัรำกำรเขำ้ใช้
บริกำรของผูป่้วยในลดลงร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์103 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 12.0 จำก  117 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไตร
มำส 4/2562 มีกำรขำยเคร่ืองมือแพทยใ์ห้กบัมหำวิทยำลยั เพื่อใชเ้ป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงในปีน้ีเกิดขึ้นในไตรมำส 3/2563  ใน
ส่วนของโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี มียอดโอนในไตรมำส 4/2563 จ ำนวน 5 ห้อง ซ่ึงเท่ำกบัไตรมำส 4/2562 

ตน้ทุนรวม 1,434 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 13.6 จำก 1,660 ลำ้น ซ่ึงปรับตวัลดลงมำกกว่ำกำรลดลงของรำยไดร้วม จำกกำร
บริหำรตน้ทุนให้ลดลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยตน้ทุนหลกัของ THG มำจำกตน้ทุนในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะ
ธุรกิจโรงพยำบำลซ่ึงลดลงร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเกิดจำกกำรบริหำรตน้ทุนหลกัอยำ่งตน้ทุนค่ำแพทย ์
ตน้ทุนพนกังำน และตน้ทุนยำและเวชภณัฑ์ 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 347 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.7 เน่ืองจำก ค่ำเส่ือมรำคำของ
สินทรัพยใ์นโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี ซ่ึงสร้ำงเสร็จในไตรมำส 3/2563 ซ่ึงมีผลท ำให้ค่ำเส่ือมรำคำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 358 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 75 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.3 จำก 68 ลำ้นบำท เน่ืองจำก THG มีเงินกูท่ี้สูงกว่ำปีก่อน อย่ำงไรก็
ตำมบริษทัมีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนกำรกูย้ืมให้อยูใ่นระดบัที่เหมำะสม 

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เท่ำกบั 30 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 63.4 จำก 82 ลำ้น โดยมีอตัรำก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญล่ดลง เป็นร้อยละ 1.6 จำกร้อยละ 3.9   มีสำเหตุหลกัมำจำกผลประกอบกำรของ THG ท่ีลดลง จำกสถำนกำรณ์ COVID-19   

สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินไตรมำส 4  
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) ไตรมำส 
4/2563 

ไตรมำส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง ไตรมำส 
4/2563 

ไตรมำส 
4/2562 

เปลี่ยนแปลง 

รำยไดจ้ำกธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย ์ 1,776 1,992 -10.8% 1,303 1,436 -9.3% 

รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 103 117 -12.0% - - - 

รำยไดจ้ำกธุรกิจอื่น ๆ 3 7 -57.1% - - - 

รำยได้รวม 1,882 2,116 -11.1% 1,303 1,436 -9.3% 

ตน้ทุนธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์ (1,353) (1,580) -14.4% (957) (1,051) -9.0% 

ตน้ทุนธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (79) (77) 2.6% - - - 

ตน้ทุนธุรกิจอื่น ๆ (2) (3) -33.3% - - - 

ต้นทุนรวม (1,434) (1,660) -13.6% (957) (1,051) -9.0% 

ก ำไรขั้นต้น 448 456 -1.8% 346 385 -10.1% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (347) (300) 15.7% (148) (185) -19.7% 

ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดั
จ ำหน่ำย (EBITDA) 

344 347 -0.9% 341 344 -0.9% 

ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) 

344 347 -0.9% 341 344 -0.9% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (75) (68) 10.3% (64) (63) 1.7% 

ก ำไรส ำหรับงวด 26 80 -67.5% 165 169 2.2% 

ก ำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 30 82 -63.4% 165 169 2.2% 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ไตรมำส 4/2563 ไตรมำส 4/2562 ไตรมำส 4/2563 ไตรมำส 4/2562 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 23.8% 21.6% 26.6% 26.8% 

อตัรำก ำไร EBITDA 18.3% 16.4% 26.2% 24.0% 

อตัรำก ำไร EBITDA  (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) 18.3% 16.4% 26.2% 24.0% 

อตัรำก ำไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 1.6% 3.9% 12.7% 11.8% 

อตัรำก ำไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) 1.6% 3.9% 12.7% 11.8% 
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งบกำรเงินประจ ำปี 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุน  (ล้ำนบำท) ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

รำยไดจ้ำกธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย ์ 6,913 7,461 -7.3% 5,129 5,606 -8.5% 

รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 386 756 -48.9% - - - 

รำยไดจ้ำกธุรกิจอื่น ๆ 16 15 6.7% - - - 

รำยได้รวม 7,315 8,232 -11.1% 5,129 5,606 -8.5% 

ตน้ทุนธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์ (5,459) (5,861) -6.9% (3,847) (4,221) -8.8% 

ตน้ทุนธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ (278) (492) -43.5% - - - 

ตน้ทุนธุรกิจอื่น ๆ (11) (13) -15.4% - - - 

ต้นทุนรวม (5,748) (6,366) -9.7% (3,847) (4,221) -8.8% 

ก ำไรขั้นต้น 1,567 1,866 -16.0% 1,282 1,385 -7.5% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (1,405) (1,397) 0.6% (625) (768) -18.6% 

ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดั
จ ำหน่ำย (EBITDA) 

1,157 1,419 -18.5% 1,075 1,375 -21.8% 

ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) 

1,138 1,236 -7.9% 1,266 1,175 7.8% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (281) (216) 30.1% (258) (234) 10.3% 

ก ำไรส ำหรับปี 22 459 -95.2% 460 692 -33.5% 

ก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) (63) 314 -120.1% 584 533 9.6% 

ก ำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 62 462 -86.6% 460 692 -33.5% 

ก ำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) (23) 311 -107.4% 584 533 9.6% 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 21.4% 22.7% 25.0% 24.7% 

อตัรำก ำไร EBITDA 15.8% 17.2% 21.0% 24.5% 

อตัรำก ำไร EBITDA  (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) 15.6% 15.0% 24.7% 21.0% 

อตัรำก ำไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 0.9% 5.6% 9.0% 12.3% 

อตัรำก ำไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) -0.3% 3.8% 11.4% 9.5% 
 

หมำยเหตุ  รำยกำรพิเศษ (แสดงจ ำนวนเงินก่อนภำษีเงินได)้ ไดแ้ก่  
1) ก ำไรพิเศษจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์บมจ.โรงพยำบำลรำชธำนี ในไตรมำส 2/2562 จ ำนวน 278 ลำ้นบำท 
2) กำรตั้งส ำรองค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน ในไตรมำส 2/2562 จ ำนวน 96 ลำ้นบำท ส ำหรับงบกำรเงินรวม และ 78 ลำ้นบำทส ำหรับงบเฉพำะกิจกำร 
3) ก ำไรพิเศษจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้-โรงพยำบำล Welly ในประเทศจีน จ ำนวน 19 ลำ้นบำท ส ำหรับงบกำรเงินรวม และขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้-โรงพยำบำล Welly ในประเทศจีน จ ำนวน 236 ลำ้นบำท ส ำหรับงบเฉพำะกิจกำรในไตรมำส 1/2563 
4) ภำษีเงินไดล้ดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้-โรงพยำบำล Welly ในประเทศจีน จ ำนวน 67 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2563 
5) กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของดอกเบ้ียคำ้งรับ-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวน 45 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2563 
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ฐำนะทำงกำรเงิน  

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 THG มีสินทรัพยร์วม 20,280 ลำ้นบำท ลดลงจำก 20,285 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
THG น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และเร่ืองสัญญำเช่ำ (TFRS 

16) มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยกำรรับรู้ผลกระทบสะสมและไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ โดยมีกำรแสดงรำยกำร ดงัน้ี 

 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
-เงินลงทุนระยะส้ัน  
      
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
-สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน  
-สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอื่น  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
-เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำท่ีตดัจ ำหน่ำยภำยในหน่ึงปี  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
-สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
-เงินลงทุนในตรำสำรทุน  
-เงินลงทุนระยะยำวในบริษทัอื่น  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
-สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
-สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรเช่ำ (สุทธิ)  
-เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำ 
-ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ (ส่วนท่ีบนัทึกสินทรัพยภ์ำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน)  
-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ส่วนท่ีบนัทึกสินทรัพยภ์ำยใตสั้ญญำ
เช่ำกำรเงิน) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
-สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 
 

*รำยกำรดังกล่ำวไม่กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท มีเพียงกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรจำกเดิมที่เคยแสดงภำยใต้
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยังก ำไรสะสมจ ำนวน 1.27 ล้ำนบำท และงบแสดงสถำนะทำงกำรเงินรวม เพิ่มขึ้น 152 ล้ำนบำท ดู
รำยละเอียดเพิม่เติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 
 
สินทรัพย์โดยรวมลดลงสุทธิ 5 ล้ำนบำท มำจำก 
สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมลดลงสุทธิ 132 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลงสุทธิ 167 ลำ้นบำท เน่ืองจำก THG มีกำรบริหำรจดักำรจ่ำยช ำระหน้ีจำกกำร
ลงทุนในสินทรัพย ์เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิม่ขึน้สุทธิ 128 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 
 -ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 549 ลำ้นบำท เน่ืองจำก THG มีสินทรัพยท่ี์ก่อสร้ำงแลว้เสร็จในโครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง 
เคำน์ต้ี และมีกำรลงทุนซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทยเ์พ่ิมขึ้น  

-เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ลดลง 485 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรขำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีด ำเนินกิจกำรโรงพยำบำล
ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน (“Welly Hospital”) 
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หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 THG มีหน้ีสินรวม 11,949 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำก 11,503 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ท่ีมีเป็นเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน  ทั้งน้ีบริษทัมีเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้นสุทธิ 725 ลำ้นบำท ส่วน
ใหญ่เป็นเงินกูยื้มระยำว ท่ีเบิกมำช ำระคืนยอดเงินกูยื้มระยะส้ันเพ่ือปรับโครงสร้ำงหน้ีสินให้สอดคลอ้งกบักำรลงทุน รวมถึงใช้
เงินกู้ยืมในกำรพฒันำโครงกำรต่ำง ๆ และเพ่ือน ำมำจ่ำยช ำระหน้ีเจำ้หน้ีจำกกำรก่อสร้ำง และกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร ส ำหรับ
โครงกำรท่ีแลว้เสร็จ โดยหลกั ๆ คือ โครงกำรจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคำน์ต้ี และโรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง  
 
ส่วนของเจ้ำของ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 THG มีส่วนของเจำ้ของรวม 8,331 ลำ้นบำท ลดลงจำก 8,782 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 โดยสำเหตุหลกัเน่ืองจำก 1) THG มีจ่ำยเงินปันผล 2) ซ้ือคืนหุ้นสำมญัจำกตลำดหลกัทรัพย ์3) ผลขำดทุนจำกรำคำของหุ้นใน

ตลำดหลกัทรัพยซ่ึ์งรำคำปรับตวัลง 4) ส่วนแบ่งขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินลงทุนใน ARYU   

  
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  (ล้ำนบำท) ส้ินปี 2563 ส้ินปี 2562 เปลี่ยนแปลง ส้ินปี 2563 ส้ินปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,892 5,025 -2.6% 

 

6,391 7,134 -10.4% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,388 15,260 0.8% 13,222 11,905 11.1% 

สินทรัพย์รวม 20,280 20,285 0.0% 19,613 19,039 3.0% 

หน้ีสินหมุนเวียน 5,043 5,127 -1.6% 4,068 3,946 3.1% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,906 6,376 8.3% 5,467 5,072 7.8% 

หนีสิ้นรวม 11,949 11,503 3.9% 9,535 9,018 5.7% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,331 8,782 -5.1% 10,078 10,021 0.6% 

 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.0 1.0 1.6 1.8 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 1.6 4.2 3.9 6.1 

อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์(เท่ำ) 0.4 0.5 0.3 0.3 

อตัรำผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 0.8 5.6 4.6 7.0 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่ำ) 1.5 1.3 1.0 0.9 

อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่ำ) 8.7 6.3 7.9 5.7 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) 
(เท่ำ) 

1.4 2.2 1.8 2.1 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 1.2 3.7 2.9 4.7 
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กำรบริหำรสภำพคล่องและเงินทุนในปี 2563 เทียบกับปี 2562 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 441 ลำ้นบำท (ปี2562 ใชไ้ปสุทธิ 171 ลำ้นบำท) เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 100 

เน่ืองจำก THG มีกำรบริหำรจดักำรกระแสเงินสดจำกกำรรับช ำระหน้ี กำรจ่ำยช ำระเจำ้หน้ีเน่ืองจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่

ไดแ้ลว้เสร็จ รวมทั้งมีกำรลดตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,022 ลำ้นบำท (ปี2562 ใชไ้ปสุทธิจ ำนวน 2,136 ลำ้นบำท) ลดลงร้อยละ 52.2 โดย

ในปี2563 มีกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำล และกำรซ้ือสินทรัพยจ์ ำนวน 1,536 ลำ้นบำท และ THG ไดรั้บเงินจำกกำร

ขำยกิจกำรร่วมคำ้จ ำนวน 435 ลำ้นบำท ในขณะท่ีปี 2562 THG มีกำรลงทุนเพ่ิมเติมในกิจกำรร่วมคำ้ ARYU, โรงพยำบำลธนบุรี

บ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง  

- กระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกบั 413 ลำ้นบำท (ปี2562 ไดม้ำสุทธิ 2,228 ลำ้นบำท) ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 

100 เน่ืองจำก THG มีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินลดลง จำกกำรท่ีในปีก่อน THG น ำเงินกู้ยืมมำใช้ในกำรลงทุนส ำหรับ

โครงกำรใหม่  

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบกระแสเงินสด (ล้ำนบำท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรม
ด ำเนินงำน 

441 (171) 985 755 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,022) (2,136) (1,397) (2,108) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 413 2,228 295 1,385 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)/เพ่ิมขึ้นสุทธิ (168) (79) (117) 32 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 495 663 304 421 

 

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

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

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

(3) THG ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดังกล่ำว และ THG ได้แจ้ง
ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
THG แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ี
มิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ THG และบริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ี THG ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ THG ได้
มอบหมำยให้ นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ 
นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ์ ก ำกบัไว ้THG จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี THG ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นำยบุญ วนำสิน กรรมกำรบริษทั นำยบุญ วนำสิน 

นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ กรรมกำรบริษทั และรักษำกำร CEO นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์

    
 

ผู้รับมอบอ านาจ     

นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์ กรรมกำรบริษทั  และรักษำกำร CEO นำยธนำธิป ศุภประดิษฐ ์

  

 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 1/16 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

1. นพ. บุญ วนาสิน 82 - วุฒิบตัรเพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบ
วิชำชีพสำขำอำยุรศำสตร์ และทำงเดินอำหำร, John 
Hopkins University 

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

ประธำนกรรมกำร  - แพทยศำสตรบณัฑิต, มหำวิทยำลยัมหิดล 2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี (N) 

      2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ทนัตสยำม (N) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

พฤษภำคม 2520  

 

 ประวัติการฝึกอบรม 2554 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสยำม 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นท่ี 

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

   2534 - ปัจจุบนั นำยกสมำคม สมำคมผูป้กครองโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

Listed company (L)   1 
Non - listed company (N) 2 

   
2559 - มี.ค. 2563 กรรมกำร Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd. (N) 

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

      

2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 54 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ก.พ. 2564 - ปัจจุบนั CEO บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
CEO 
และ Chief Hospital Group 1 
 
 

 - ศลัยกรรมทัว่ไป, แพทยสภำ พ.ย. 2563 - ปัจจุบนั Chief Hospital Group 1 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 - แพทยศำสตรบณัฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์(N) 

  เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลรำชธำนี (L) 

 ประวัติการฝึกอบรม เม.ย. 2561- ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. อุบลรักษ ์(N) 

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

2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง (N) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 2/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (ต่อ) 

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

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

 3. หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 27 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. รำชธำนี เรียลต้ี (N) 

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. สิริเวช จนัทบุรี  (N) 

15 มิถุนำยน 2558   ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี (N) 

Listed company     2  
 

4. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of 
Management 

ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรีพฒันำท่ีดิน  (N) 

Non - listed company 12   2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี (N) 

   2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถธ์นบุรี (N) 

   
2558 - ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร และประธำน

กรรมกำรบริหำร 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  (L) 

 
  2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (N) 

  เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

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

   
พ.ค. 2561 - ก.พ. 2564 รักษำกำร CEO 

 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563 Chief Hospital Business International บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   2559 - มี.ค. 2563 กรรมกำร Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd. (N) 

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

   
   



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 3/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี 64 - บญัชีมหำบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปัจจุบนั กรรมกำรกำรเงินและกำรจดักำรทรัพยสิ์น รำชวิทยำลยัจุฬำภรณ์ 

  
- กำรจดักำรมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. สยำมแม็คโคร(L)   

กรรมกำรอิสระ  - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร ส ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ  - นิติศำสตรบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมกำรกำรเงินและงบประมำณ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร ARYU International Health Care Co., Ltd (N) 

   
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)   

 

 ประวัติการฝึกอบรม 
พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรนโยบำย

สถำบนักำรเงิน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
1. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
21/2545 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

ก.ย.2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำค
รำชกำร 

กลุ่มกระทรวงดำ้นบริหำรฯ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

29 เมษำยน 2559 

 2. หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 3 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน มิ.ย.2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (N) 

 3. หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรไทย (วปอ.) รุ่นท่ี 2552 พ.ค.2560 - ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์น วชิรำวุธวิทยำลยั 

  4. ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 3156 
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บมจ. สแกน อินเตอร์ (L) 

Listed company     4 
Non - listed company 2 

 
5. หลกัสูตรกำรบริหำรกำรจดักำรภำครัฐร่วมเอกชน 
(ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ) 2550 บรอ.1 

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

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

มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ กองทุนประกนัสังคม 

  
7. โครงกำรหลกัสูตรประกำศนียบตัรกฎหมำยกำรคำ้ระหว่ำง
ประเทศ รุ่นท่ี 1 เนติบณัฑิตยสภำ 

ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (L) 

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

พ.ย. 2560 - 2562 กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง (N) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 4/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี (ต่อ) 
 

9. ธรรมำภิบำลทำงกำรแพทยส์ ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 8 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 

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

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรม ขนำดยอ่ม 
(บสย.) 

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

ควบคุมภำยใน 
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์(L) 

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

      

4. นายวีระชัย ศรีขจร 67 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, South Eastern University 
Washington D.C. 

เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
- วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต, วิศวกรรมเคร่ืองกล, 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ทนัตสยำม (N) 

 ประวัติการฝึกอบรม 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

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

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
2534 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. พฒัน์กล  (L) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

22 ธนัวำคม 2558 

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

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
2555 - 2560 ผูอ้  ำนวยกำร สถำบนัคุณวุฒิวิชำชีพ (องคก์ำรมหำชน) 

 3. หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 4 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 2554 - 2560 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี (L) 

Listed company     2 

Non - listed company 1 
 

4. หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุ่น 4/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

   

  
5. หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 

30/2018สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 

 
 

      

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


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 5/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

5. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 74 - ดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ, สำขำมำนุษยวิทยำ, Schiller  
International University (London) 

2564 - ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั  (N)  

กรรมกำรอิสระ  
- ดุษฎีบณัฑิต, สำขำวิชำประวติัศำสตร์ควำมสัมพนัธ์ ระหว่ำง
ประเทศ, Michigan State University 

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

  
- มหำบณัฑิต, สำขำวิชำประวติัศำสตร์ควำมสัมพนัธ์ ระหว่ำง
ประเทศ, Michigan State University 

2558 - ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บลจ. เอม็เอฟซี (L) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
29 เมษำยน 2559 

 
อกัษรศำสตรบณัฑิต, คณะอกัษรศำสตร์, จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บลจ. เอม็เอฟซี (L) 

   2557 - ปัจจุบนั กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป (L) 

Listed company     4 

Non - listed company 2 
 ประวัติการฝึกอบรม 

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

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

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

  
2. หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นท่ี 7/2556 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

2550 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ, ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ, ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และ
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป (L) 

  
3. หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
(SFE) รุ่นท่ี 22/2557 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ หอกำรคำ้องักฤษ 

  
4. หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 
39/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

2557 - 2563 กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั  (N) 

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

2556 - 2559 กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรรษทัภิบำล บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม (L) 

  
6. หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 14 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 2555 - 2559 กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร

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

      



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 6/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

6. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส 65 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ย. 2563 - ปัจจุบนั Chief Hospital Group 2 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

  - บริหำรธุรกิจบณัฑิต, มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. สิริเวช จนัทบุรี (N) 

  - Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง (N) 

  - Mini MBA in Health, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรม

ธุรกิจ  
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง (N)  

กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรบริหำร 
Chief Hospital Group 2  

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

 ประวัติการฝึกอบรม 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี (N) 

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

2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

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

2545 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนกำญจน์ (N)  

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

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
พฤษภำคม 2536 

 
4. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 
of Management 

2536 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำลธนบุรี 2 

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

Listed company     1 

Non - listed company 7 
  

ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563 รักษำกำร Chief Hospital Business Domestic 1 บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563 Chief Hospital Business Domestic 2  บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

   ธ.ค. 2559 - 2563 กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลภทัร (N)  

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

   2544 - 2560 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร โรงพยำบำลธนบุรี 
      



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 7/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

7. รศ. นพ. อาศิส อุนนะนันทน์ 45 - Master of Science, Clinical Epidemiology and Health 
Service Researches, Weill Cornell University 

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

กรรมกำร  
- Certificate, Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special 

Surgery 
พ.ย. 2560 – ก.พ. 2562 กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง (N) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 

 
- Certificate, Adult Reconstructive Surgery, University 

Hospital Case Medical Center, Cleveland 
2558 - พ.ย. 2562 กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

Listed company    1 

Non - listed company - 
 

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

2555 – 2562 Alternate member of Siriraj Institutional Review 
Board committee 

โรงพยำบำลศิริรำช 

 
 - Thai Board of Orthopedic Surgery, มหำวิทยำลยัมหิดล    

 
- แพทยศำสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

   

      

  ประวัติการฝึกอบรม    

  
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

128/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
   

  
2. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of 

Management 
   

8. นางสาวนลิน วนาสิน 47 - ปริญญำมหำบณัฑิต, Engineering-Economic Systems and 
Operations Research, Stanford University 

ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ทนัตสยำม (N) 

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
  

 - ปริญญำมหำบณัฑิต, Business Administration, INSEAD   ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์(N) 

 
- ปริญญำบณัฑิต, เศรษฐศำสตร์เชิงคณิตศำสตร์, Columbia 

University 
2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)   

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

   2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ไวน์ กำรำจ (N) 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 8/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

     นางสาวนลิน วนาสิน (ต่อ)  ประวัติการฝึกอบรม 2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร  บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
133/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563 Chief Business Service/Support Officer   บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
มิถุนำยน 2555 

 
2. หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)  รุ่นท่ี 
13/2562 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563 Chief Commercial Officer บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 
3. หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุ่นท่ี 16/2562 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

2555 - 2561 กรรมกำร บจก. ฟู้ดโคออป (N) 

Listed company    1 
 

 
4. หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 
6/2562 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

   

Non - listed company 4  
5. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 
of Management 

   

  
6. ธรรมำภิบำลทำงกำรแพทยส์ ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 8 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 

   

9. ดร. ขจร ธนะแพสย์ 45 - ปริญญำดุษฎีบณัฑิต, สำขำกำรเงินและกำรบริหำรจดักำร, 
University of London UK 

ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลร้อยเอด็-ธนบุรี (N) 

กรรมกำร  
- รัฐศำสตรมหำบณัฑิต, ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ,  
- London School of Economics UK 

ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ-ธนบุรี (N) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
15 มิถุนำยน 2558 

 - เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต, Oxford University, UK ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถธ์นบุรี (N) 

 
- รัฐศำสตรบณัฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (เกียรตินิยม
อนัดบั 1 เหรียญทอง รำงวลัเงินทุนภูมิพล) 

2559 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

Listed company    1 
Non - listed company 3 

 
- วุฒิบตัร, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of 

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

  2553 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรส่วน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 9/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

     ดร. ขจร ธนะแพสย์ (ต่อ)  ประวัติการฝึกอบรม     

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

   

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

   

      

10. นายศิธา เมฆสวรรค์ 45 - ปริญญำมหำบณัฑิต, Applied Psychology: Organization 
Psychology, Golden Gate University 

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

กรรมกำร และกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

 
- สังคมศำสตรบณัฑิต, จิตวิทยำคลินิก 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
2559 - ปัจจุบนั นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนกังำน ก.พ. 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
15 มิถุนำยน 2558 

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

Listed company    1 
Non - listed company - 

 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

128/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

   

11. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ 48 - มหำบณัฑิต, MBA, Marshall School of Business, 
University of Southern California 

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

- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรตรวจสอบ และ 

 - แพทยศำสตรบณัฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั มี.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

 - นิติศำสตรบณัฑิต, มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง ก.พ. 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

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

 
ประวัติการฝึกอบรม 2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ  

และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L) 

- กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจ 

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

2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ซีพีไอ เอน็เตอร์ไพรซ์ (N) 

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


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 10/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

     พญ. ลินดา ไกรวิทย์ (ต่อ)  
2. หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan 
(HRP) รุ่นท่ี 11/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

2560  ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
30 เมษำยน 2558 

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

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

Listed company    1 

Non - listed company 2 
 

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

2557 – 2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ 

  
5. หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุ่น 5/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

   

  
6. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 
of Management 

   

12. นพ. เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์ 76 
- ปริญญำเอก  Doctor of Medicine จำก University of Essen, 

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

กรรมกำร  - วุฒิบตัร โสต ศอ นำสิกแพทย ์  ประเทศเยอรมนันี     2562 – ปัจจุบนั ผูช้  ำนำญกำรประจ ำ คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข วุฒิสภำ 

  - วุฒิบตัร  โสต ศอ นำสิกแพทย ์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี    2561 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจก. บุรีรัมยร์วมแพทย ์(N)  

25 ตุลำคม 2562  - แพทยป์ระจ ำบำ้นโสต ศอ นำสิก โรงพยำบำลรำมำธิบดี   2561 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจก. โรงพยำบำลเมืองเลยรำม (N) 

Listed company   4  - แพทยฝึ์กหดั โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้     2560 – ปัจจุบนั กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร บมจ. โรงพยำบำลรำมค ำแหง (L)  

Non - listed company 8  -   แพทยศำสตรบณัฑิต  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  รุ่น 4 2550 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจกำรแพทย ์(L) (โรงพยำบำลลำนนำ) 

   2550 – ปัจจุบนั กรรมกำร และผูจ้ดักำร มูลนิธิสถำบนัโรคไต ภูมิรำชนครินทร์ 

  ประวัติการฝึกอบรม  2549 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บจก. โรงพยำบำลเสรีรักษ ์(N)  

  -ไม่มี 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บจก. ปิยะศิริ (N) (โรงพยำบำลสุขมุวิท)  

   2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลเจำ้พระยำ (N)  

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


บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 11/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

   นพ. เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์ (ต่อ)   2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี (L)  

   2546 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำรบริหำร บจก. โรงพยำบำลวิภำรำม (N)  

   2544 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิประจ ำ คณะกรรมำธิกำรสำธำรณสุข วุฒิสภำ 

   2543 – ปัจจุบนั  รองประธำนกรรมกำรมูลนิธิฯ คนท่ี 1   มูลนิธิวชิรเวชวิทยำลยัเฉลิมพระเกียรติ 

   2540 – ปัจจุบนั  กรรมกำรบริหำร บจก. สินแพทย ์(N) (โรงพยำบำลสินแพทย)์ 

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

) 

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

กรรมกำร  
- M.Sc. Business Research Development, Kingston 

University, UK 
ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี (L)  

  
- MA. International Finance (with commendation), Kingston 

University, UK 
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (L)  

  - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บจก. เพลินเนเร่ียม (N) 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
25 ตุลำคม 2562 

 
 

2555 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บจก. เลกำซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) (N) 

  ประวัติการฝึกอบรม  ม.ค. 2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำดำ้นบญัชีและกำรเงิน บมจ. โรงพยำบำลรำมค ำแหง (L) 

Listed company   3 

Non - listed company 3 
 

1. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2012
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

   

14. ดร. เจษฎา ธรรมวณิช 65 
- Doctor of Philosophy (Education Administration), Magadh 

University ประเทศอินเดีย 
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี  

Chief PPP Business  
- กำรศึกษำมหำบณัฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) มหำวิทยำลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำร และรักษำกำร
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง  

  
- ประกำศนียบตัร โครงกำรพฒันำและเตรียมผูบ้ริหำรรัฐกิจ 
(Mini MPA) มหำวิทยำลยัมหิดล  

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



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 12/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

     ดร. เจษฎา ธรรมวณิช (ต่อ)  
- ครุศำสตรบณัฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) มหำวิทยำลยัรำชภฏั
สวนสุนนัทำ 

2557 - ปัจจุบนั ประธำนสภำอำจำรย ์ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลยัมหิดล  

  - กำรศึกษำบณัฑิต (สุขศึกษำ) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ วำระท่ี 2 กรมทรัพยสิ์นทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์

   2555 - ปัจจุบนั กรรมกำรระงบัขอ้พิพำท ศำลแรงงำน จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

22 มีนำคม 2561 
 ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี) 

2552 - ปัจจุบนั อำจำรยส์ำขำวิชำธุรกิจดนตรี ผูจ้ดักำรงำนจดัหำ
รำยได ้และสิทธิประโยชน์ 

วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลยัมหิดล 

   2558 - 2560 รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ รังสิต 

       

      

15. นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์
พิพัฒนา 

65 
- Master of Science (Human Resources) COPPIN STATE 
COLLEGE, MARYLAND, USA 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี  

กรรมกำรบริหำร  - บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

 
  2561 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนรำษฎร์ทุ่งสง  

 ประวัติการฝึกอบรม 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. โรงพยำบำลรำษฎร์ยินดี  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
25 มกรำคม 2561 

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

2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ทนัตสยำม  

  2. Mini MBA 2556, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2535 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน โรงพยำบำลธนบุรี 

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

   

  
4. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of 

Management 
   

      



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 13/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

16. นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 60 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ (NIDA) 

พ.ค. 63 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล โรงพยำบำลธนบุรี 

กรรมกำรบริหำร  
- แพทยศำสตร์วุฒิบตัร โสต นำสิก ลำริงซ์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

  - แพทยศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัขอนแก่น 2550 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจกำรแพทย ์ (โรงพยำบำลลำนนำ) 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
24 ตุลำคม 2562 

 
 2546 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร โรงพยำบำลเชียงใหม่ 

  ประวัติการฝึกอบรม   2545 – ปัจจุบนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. โรงพยำบำลรำมค ำแหง  

  1. Senior Executive Program, Sasin (SEP 17, 2003) 2538 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. โรงพยำบำลรำมค ำแหง  

  
2. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), 
Kellogg School of Management Western University (2006) 

2533 - ปัจจุบนั แพทยป์ระจ ำแผนกหู คอ จมูก บมจ. โรงพยำบำลรำมค ำแหง  

  
3. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), 
Kellogg School of Management Western University (2010) 

2540 – 2562 กรรมกำรบริหำร บจก. โรงพยำบำลสินแพทย ์ 

17. นพ. วสันต์ อภิวัฒนกุล  60 - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

กรรมกำรบริหำร  
- วุฒิบตัรวิชำชีพเวชกรรม สำขำจกัษุวิทยำ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564 หวัหนำ้กลุ่มกำรแพทย ์ โรงพยำบำลเมืองพทัยำ 

  - แพทยศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ส.ค. 2562 - ม.ีค. 2563 ประธำนกรรมกำรบริษทั Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd.  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
24 ตุลำคม 2562 

  
มิ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฎิบติักำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง 

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

  
1. Good Governance for Medical Executive Certificate 
Program สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

ธ.ค. 2558 – ก.ย. 2560 รองผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลรอยลั พนมเปญ ประเทศกมัพูชำ                                                

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

พ.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร โรงพยำบำลรอยลั พนมเปญ ประเทศกมัพูชำ                                                



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 14/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

     นพ. วสันต์ อภิวัฒนกุล (ต่อ) 
 

3. Business and Economics Analyst, Academic Service and 
Continuing Education Centre, คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

   

  
4. Advance Chinese Language Course, Continuing Education 
Center, Chulalongkorn, Level 5 

   

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

      

18. นพ. วชิรบุณย์ ศาสตระรุจ ิ 67 - ปริญญำวิทยำศำสตรบณัฑิต (วิทยำศำสตร์กำรแพทย)์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล พ.ศ. 2519 (คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล)   

มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

กรรมกำรบริหำร  
- ปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัมหิดล พ.ศ. 2521 
(คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล) 

2557 – ปัจจุบนั  ผูอ้  ำนวยกำรแพทย ์  โรงพยำบำลธนบุรี 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
26 มีนำคม 2563 

 
- แพทยฝึ์กหดั คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
มหำวิทยำลยัมหิดล พ.ศ. 2522 

2549 – 2556  รองผูอ้  ำนวยกำรแพทย ์ โรงพยำบำลธนบุรี 

  
- แพทยป์ระจ ำบำ้น ภำควิชำศลัยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริ
รำชพยำบำล มหำวิทยำลยัมหิดล พ.ศ. 2523-2525    

2526 – 2548 ศลัยแพทยท์ัว่ไป โรงพยำบำลธนบุรี 

  
- ประกำศนียบตัรชั้นสูง ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทยค์ลินิก 
(ศลัยศำสตร์) มหำวิทยำลยัมหิดล พ.ศ. 2523 (คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล) 

2525  อำจำรยป์ระจ ำภำควิชำศลัยศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

  
- วุฒิบตัร สำขำศลัยศำสตร์ แพทยสภำ พ.ศ. 2525 (คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล) 

   

  - อนุมติับตัร สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว แพทยสภำ พ.ศ. 2546    

      

  ประวัติการฝึกอบรม    

  - ไม่มี    



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 15/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

19. นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม 45 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ม.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมกำร ARYU International Health Care Co., Ltd. 

Chief Financial Officer และ
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี (สมุห์บญัชี) 

 - กำรบญัชีบณัฑิต สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง  

  มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั Chief Financial Officer  บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

 ประวัติการฝึกอบรม ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลอุตรดิตถธ์นบุรี  

  
 

1. หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
126/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. รำชธำนีเรียลต้ี 

 2. ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 6646 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรีพฒันำท่ีดิน  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ตุลำคม 2560 
 

3. กำรท ำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่ำบริษทั  
รุ่นท่ี 2 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  
4. Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019  

โดยสมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
2559 - เม.ย. 2563 กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจโรงพยำบำลธนบุรี   

  5. Strategic CFO in Capital Markets รุ่นท่ี 8 ต.ค. 2560 - พ.ค. 2562 รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (CFO)  บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

  
6. TFAC Conference 2019: Future of Finance Digital 
Disruption โดยสภำวิชำชีพกำรบญัชี 

   

  
7.  พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงฉบบัใหม่ โดยสถำบนั
ธรรมนิติ 

   

  
8. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 
of Management 

   

20. ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช 40 - สำธำรณสุขดุษฎีบณัฑิต (International Program), 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ศูนยห์วัใจโรงพยำบำลธนบุรี 

เลขำนุกำรบริษทั  
- นิเทศศำสตรมหำบณัฑิต (วำทวิทยำ), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั (รำงวลัทุนเจำ้หลวงเชียงใหม่) 

2563 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. แอพพอ้ยท ์แอน่ีแวร์  

  
- ศิลปศำสตรบณัฑิต (กำรส่ือสำรมวลชน), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2562 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. 24 โรสเซส แมเนจเมนท ์



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 1              รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั                  หนำ้ 16/16 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

     ดร. สุวด ีพันธ์ุพานิช (ต่อ)   ต.ต. 2560 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง  

   2559 - ปัจจุบนั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  

   2558 - ปัจจุบนั เลขำนุกำรบริษทั บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
9 ธนัวำคม 2558 

 ประวัติการฝึกอบรม 
2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ธนบุรี เคหะภณัฑ ์ 

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

เม.ย. - พ.ค. 2561 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โรงพยำบำล อบจ. ภูเก็ต 

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

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

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

2559 - ม.ค. 2561 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บมจ. ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 

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

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

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

2558 - 2560 กรรมกำร บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง  

  
6. หลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries 2019 โดย
สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

   

  
7. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 
of Management 

   

 



บริษทั ธนบุรีเฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)              

เอกสำรแนบ 1.2                               รำยละเอียดเก่ียวกบักำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนำ้ 1/1  

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และการด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า   
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

รายช่ือ 

บมจ. 
ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ 
กรุ๊ป 

บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า 

บมจ. รพ.
ราษฎร์
ยินดี 

บจก. รพ.
อุตรดิตถ์
ธนบุรี 

บจก. 
ศูนย์หัวใจ 

รพ. 
ธนบุรี 

บจก.  
ธนบุรี 
เวลบีอิง้ 

บจก. 
ทันต
สยาม 

บจก.  
ราชธานี 
เรียลตี ้

บจก. 
ธนบุรี
พัฒนา
ที่ดิน 

บจก.  
โมดูลล่า
ซอฟท์แวร์ 
เอ็กซ์เปอร์

ตีส 

บจก. รพ. 
ธนบุรี 

บ ารุงเมือง 

บจก.  
ธนราษฎร์ 
ทุ่งสง 

บจก. 
ธนบุรี 
พร็อพ
เพอร์ตี ้
แมเนจ
เม้นท์ 

บจก.  
อุบลรักษ์ 

บมจ. 
สิริเวช 
จันทบุรี 

ARYU 
International 
Health Care 

Co., Ltd. 

1. นพ. บุญ วนำสิน C   D  D          

2. นพ. ธนำธิป ศุภประดิษฐ์ D, E  D D D D  D D  D D D D D D 

3. นำยเฉลิมกุล อภิบุณโยภำส D, E D       D C D  D D  

4. รศ. นพ. อำศิส อุนนะนนัทน์ D               

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

6. นำยขจร ธนะแพสย ์ D  D                  

7. นำยศิธำ เมฆสวรรค์ D               

8. นำยวีระชยั ศรีขจร I     D          

9. พญ. ลินดำ ไกรวิทย ์ I     D           

12. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภ ี I    D          D 

13. ดร.วิกรม คุม้ไพโรจน ์ I               

15. นพ.เอื้อชำติ กำญจนพิทกัษ ์ D               

16. ดร.ฤกขจี กำญจนพิทกัษ ์ D               

17. น.ส. ทิพยว์รรณ รุจิโรจน์พิพฒันำ E D  D  D     D     

18. น.ส. อญัชลี ชวลิตจำรีธรรม E  D    D D  D      

19.ดร.เจษฎำ ธรรมวนิช E   D      E      
 

หมำยเหตุ  C= ประธำนกรรมกำร (Chairman)         D = กรรมกำร (Director)       I = กรรมกำรอิสระ (Independent Director)           E = ผูบ้ริหำร (Executive)        



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

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

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
(วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง) 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ระยะเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

นำงหทยัชนก ปำงนอ้ย 
 

42 ปี ▪ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต  สำขำกำรบญัชี
เพื่อกำรวำงแผนควบคุม
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
▪ ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต  
สำขำกำรสอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
ประวติักำรฝึกอบรม  

• Thon’s Top Executive  
Acceleration Program 2019-
2020 
• CAE Chief Audit  
Executive Professional 
Leadership Program รุ่น1/2562 
สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
• Risk Management  
Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุ่นท่ี 18/2562 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561 - ปัจจบุนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 
 

2560 – 2561 
 

2552 – 2560 
 
 
 

2554 – 2560 
 
 
 

2550-2552 
 

2546-2550 
2545-2546 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 
รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ/
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
หวัหนำ้ผูต้รวจติดตำมระบบ 
บริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015/
ผูจ้ดักำรสหกรณ์ออมทรัพย ์
อินเตอร์ล้ิงคใ์ห้ใจ จ ำกดั 
ผูต้รวจสอบภำยใน 
 
ผูต้รวจสอบภำยใน 
ผูต้รวจสอบภำยใน 

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 พฒันำ  

สถำนพยำบำลเอกชน 
 

สถำนพยำบำลเอกชน 
 
 

สถำนพยำบำลเอกชน 
 

ผูใ้หบ้ริกำรโครงข่ำย
โทรคมนำคม  

 
 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบข่ำย
สำยสัญญำณคอมพิวเตอร์
และระบบข่ำยสำยสัญญำณ 

 
ผลิตและจดัจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและอำหำร 
ผลิตและจดัจ ำหน่ำยแผน่CD 
พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

ในส่วนของหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ คือ ดร. สุวดี พนัธุ์พำนิช ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัดว้ย บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยประวติัไวใ้นเอกสำรแนบ 1 แลว้ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของหวัหนำ้งำนก ำกบั
ดูแลกำรปฏิบติังำน คือ ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ ส ำนกังำน ก.ล.ต.  ตลท. เป็นตน้  
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รายละเอยีดการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
-ไม่มี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 

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
แนวทำงปฏิบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปี 2563 
ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 8 คร้ัง และเป็นกำรร่วมประชุมกบัผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี 
และผูต้รวจสอบภำยใน สรุปสำระส ำคญัได ้ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปี 2563  รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกนัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งและ
ผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมในวำระพิจำรณำงบกำรเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซักถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ือง
ควำมถูกตอ้ง ควำมครบถว้น กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเพียงพอของขอ้มูลท่ี
เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินไดแ้สดงรำยกำร
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัให้มีกำร
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร เพื่อหำรือกบัผูส้อบบัญชีในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำบญัชีและรำยงำน
ทำงกำรเงิน ซ่ึงเห็นว่ำผูส้อบบญัชีไดรั้บควำมร่วมมือท่ีดีจำกฝ่ำยบริหำร มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน รวมทั้งมีควำมรู้ 
ประสบกำรณ์และแนวทำงกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
ผูส้อบบญัชี 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน จำกกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ตำมผลกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2563 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือ
วนัท่ี 23  กุมภำพนัธ์ 2564 ไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ในดำ้นต่ำง ๆ  5 องค์ประกอบ คณะกรรมกำร
บริษทัเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม ซ่ึงเม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบพบ
จุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจง้ให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงและ
มีกำรติดตำมผลกำรแกไ้ขปรับปรุง 

3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ห้ควำมเห็นชอบต่อขอบเขตกำรปฏิบติังำนกำร
ตรวจสอบภำยในและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563 โดยบริษทัฯ มีทีมตรวจสอบภำยในของบริษทั ซ่ึงไดต้รวจสอบและ
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ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทั้งน้ีไดพ้ิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรติดตำม
ผลกำรแก้ไขตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน  ให้ค  ำแนะน ำในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภำพ ควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมของงบประมำณ อตัรำก ำลงัคน กำร
ฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร กำรประเมินผลงำนประจ ำปีของหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ บริษทัฯ มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  

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

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรดงักล่ำว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ
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 มีกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิผล 

7.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือกเสนอแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีและเสนอค่ำสอบบัญชี เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั  เพื่อเสนอขออนุมัติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี  
ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติควำมสำมำรถของผูส้อบบัญชี ผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ  
ควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 และเห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  
เอ บี เอ  เอส จ ำกัด  โดยมีรำย ช่ือดังต่อไปน้ี  นำยกฤษณ์ ชัชวำลวงศ์  ผู ้สอบบัญชี รับอนุญำตเลขท่ี  5016  ห รือ  
นำงอนุทัย ภูมิสุรกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี  3873  หรือ นำยวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3977  
เป็นผูส้อบบญัชีส ำหรับระยะเวลำบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือ
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ี
เพียงพอ  



บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

เอกสำรแนบ 5   รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หนำ้ท่ี 3/3 

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 2563 ตำมท่ีไดร้ำยงำนขำ้งตน้ ท ำให้เช่ือไดว่้ำบริษทัฯ มี
กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได ้
สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบระหว่ำงปี 2563 ไดรั้บควำมร่วมมือดว้ยดีจำกคณะกรรมกำร

บริษทั ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี 

 

          ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

       นำงกรรณิกำร์  งำมโสภี 

    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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