
 

 
 

ท่ี THG 53/2564 
 

 13 สิงหาคม 2564 
 

เร่ือง แจง้ผูถื้อหุน้ใหญ่ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกิจการ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

อา้งถึงหนังสือเลขท่ี THG 40/2562 ลงวนัท่ี 3 กันยายน 2562 เร่ืองแจ้งการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นใหญ่ 10 

ลาํดบัแรก ซ่ึงไดแ้จง้ว่า บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง (“RAM”)ไดซ้ื้อหุ้นของ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั 

(“THG”) จาํนวน 18,823,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.217 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ THG เม่ือวนัท่ี 2 

กนัยายน 2562 และเม่ือมีกรรมการ THG ลาออกจาํนวน 2 ท่าน THG จึงเสนอให ้RAM ส่งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการ

แทน ซ่ึง RAM ไดเ้สนอช่ือกรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ นางสาวฤกขจี กาญจน

พิทกัษ ์โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแทนกรรมการเก่าท่ีลาออก มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 

2562 (ทั้งน้ี นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกหน่ึงวาระ จากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564) 

จากนั้น RAM ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของ THG สะสมเร่ือยมา จากขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 

RAM ไดถื้อหุ้น THG เป็นจาํนวน 177,013,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.85 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายและชาํระแลว้

ทั้งหมดของ THG ถือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ลาํดบัท่ี 1) อย่างไรก็ตาม RAM มิไดแ้สดงเจตน์จาํนงท่ีจะเขา้ควบคุม

กิจการของ THG มิไดเ้สนอให้แต่งตั้งตวัแทนของ RAM มาเป็นกรรมการเพิ่ม อีกทั้งกรรมการท่ีไดแ้ต่งตั้งมา 2 ท่าน 

คือ นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์และ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ก็มิไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของ THG แต่อยา่งใด 

RAM และ THG ไดเ้ป็นพนัธมิตรท่ีดีช่วยสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนัตลอดมา แมว้า่จะประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันแต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งอยู่ห่างกัน และปัจจุบนัไม่มีจงัหวดัใดท่ีมี

โรงพยาบาลในเครือ การแข่งขนักนัหรืออยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร THG มีโรงพยาบาล

ธนบุรี บาํรุงเมือง ตั้งอยู่ท่ีถนนบาํรุงเมือง และ RAM มีโรงพยาบาลมเหสักข ์ตั้งอยู่ท่ีเขตบางรัก ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ี

ใกลเ้คียงกนั แต่ทั้ง 2 แห่งมีกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั โดย 

    -   โรงพยาบาลมเหสกัข ์ มีกลุ่มลูกคา้ประกนัสังคมเป็นส่วนใหญ่ 

    -   โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง มีกลุ่มลูกคา้เป็นชาวต่างเป็นส่วนใหญ่ 

อีกทั้ง THG และ RAM มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง THG มีความเช่ียวชาญในการ

รักษาโรคท่ีซบัซอ้น และ RAM มีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการตน้ทุน เป็นตน้ 

ในอนาคต หาก THG จะลงทุนหรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการใด ก่อนลงทุน THG ตอ้งศึกษาความเป็นไปไดใ้น

ธุรกิจ (Feasibility Study) อย่างละเอียด ซ่ึงต้องพิจารณาสถานท่ีตั้ ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และคู่แข่งในพื้นท่ี เพื่อ



 

 
 

พิจารณาถึงความคุม้ค่าเหมาะสมในการลงทุน และจะไม่ลงทุนในพื้นท่ีท่ีมีโรงพยาบาลในเครือ RAM ตั้งอยู ่ซ่ึงหากมี

การเปล่ียนแปลงนโยบาย THG จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 

นอกจากน้ี นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการ

บริหารกิจการของ THG นอกจากน้ี การแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านไม่ขดัต่อ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เพราะแมว้่า RAM จะประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั แต่

ไม่ใช่คู่แข่ง THG อีกทั้ง เม่ือมีวาระใดท่ี RAM มีส่วนไดเ้สีย (รายการท่ีเก่ียวโยงกนั) จะพิจารณาใหน้ายแพทยเ์อ้ือชาติ 

กาญจนพิทกัษ ์และ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์งดออกเสียงในวาระดงักล่าว นอกจากน้ี การท่ีกลุ่ม RAM เขา้มาถือ

หุ้นใน THG ถือเป็นการเสริมความแขง็แกร่ง ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญ อาทิ สั่งซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ร่วมกนั เพื่อเพิ่มอาํนาจต่อรอง ทาํให้ THG และ RAM มีการจดัการดา้นตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการ

ประสานงานส่งต่อผูป่้วยระหวา่งกนักรณีเตียงเต็ม เป็นตน้ 

อน่ึง สัดส่วนการถือหุ้นใน THG โดยกลุ่มผูร่้วมก่อตั้ง 3 ครอบครัว จากขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 6 

สิงหาคม 2564 รวมกนัแลว้เป็นจาํนวน 260,307,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.66 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายและชาํระ

แลว้ทั้งหมดของ THG ซ่ึงยงัมีสัดส่วนท่ีมากกว่า RAM ทาํให้จาํนวนเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการยงัมีมากกว่า 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ครอบครัววนาสิน จาํนวน 161,486,344 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 19.02 โดยมีกรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายแพทย์

บุญ วนาสิน และ นางสาวนลิน วนาสิน 

2) ครอบครัวอุนนะนันทน์ จํานวน 60,741,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.15 โดยมีกรรมการ 1 ท่าน คือ 

นายแพทยอ์าศิส อุนนะนนัทน์ และ 

 3) ครอบครัวเมฆสวรรค ์จาํนวน 38,079,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.48 โดยมีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายศิธา 

เมฆสวรรค ์

ทั้ งน้ี THG จะระมัดระวังให้การทํารายการระหว่างกัน (ถ้ามี) มีลักษณะเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก และมีการตรวจสอบเป็นรายกรณีในรายการนั้น ๆ เพื่อหลีกเล่ียงการขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
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 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


