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บุคลากร เพื่อใหเปนผูใหบริการดานสุขภาพอยาง
มืออาชีพที่ดีที่สุดสำหรับผูใชบริการ



*ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Pathum Thani

Upcountry

Hospitel และ Community Isolation

25,100
คน

15 แห�ง สำหรับผู�ป�วย
อาการไม�รุนแรง

ร�วมมือกับ กรมสนับสนุนบร�การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มณฑลทหารบกที่ 11 กระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลเฉพาะกิจ

รพ.ธนบุร� - มทบ.11 
รพ.ธนบุร� - ราชพ�พัฒน� 2
รพ.ธนบุร� - ผู�สูงอายุบางข�นเทียน 6,600คน

โรงพยาบาลเฉพาะกิจ

เตียงรักษาผู�ป�วยโคว�ด-19 
ในโรงพยาบาลป�จจ�บัน

Hospitel

รวมผู�ป�วยโคว�ด-19 ที่ดูแล
นับตั้งแต� 15 เมษายน 2564 31,700 คน

จำนวน

ช�วยกระจายวัคซีนรัฐบาลให�ประชาชนในกรุงเทพฯ รวมกว�า 305,000 โดส

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร�มให�องค�กรต�างๆ

ร�วมมือภาครัฐจัดตั้งหน�วยฉีดวัคซีนที่ Thai PBS

จัดทำ platform จองวัคซีนทางเลือกเพ�่อกระจายวัคซีนกว�า 800,000 โดส
ให�กับประชาชนในไตรมาส 4 ป� 2564 และป� 2565

#THGสู�โคว�ด
THG Fights COVID-19

สรุปภาพรวมการดูแลประชาชนในช�วงว�กฤตโคว�ด-19 ป� 2564
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รพ.สิโรรส 
จ. ยะลา
รพ.ราษฎร�ยินดี 
จ. สงขลา
รพ.ธนบุร� ทุ�งสง 
จ. นครศร�ธรรมราช
รพ.ธนบุร� ชุมพร จ. ชุมพร
รพ.ตรังรวมแพทย� จ. ตรัง

รพ.สิร�เวช จ. จันทบุร�รพ.ธนบุร�
รพ.ธนบุร� 2
รพ.ธนบุร� บํารุงเมือง

รพ.อุบลรักษ� ธนบุร�  จ. อุบลราชธานี
รพ.ราชพฤกษ� จ. ขอนแก�น
รพ.ร�อยเอ็ด-ธนบุร� จ. ร�อยเอ็ด
รพ.กาฬสินธุ� ธนบุร� จ. กาฬสินธุ�

รพ.ลานนา 
จ. เชียงใหม�

รพ.ธนบุร�บูรณา 
จ. ปทุมธานี
รพ.ภัทร-ธนบุร� 
จ. ปทุมธานี
รพ.ราชธานี 
จ. พระนครศร�อยุธยา
รพ.ธนบุร�-อู�ทอง 
จ. สุพรรณบุร�







สารบัญ
สารจากประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ

โครงสรางการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ

 ▶ การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

 ▶ โครงสรางรายได

 ▶ ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 ▶ โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ

ปจจัยความเสี่ยง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ 

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการระหวางกัน

งบการเงิน

ประวัติกรรมการและผูบริหาร

ประวัติเลขานุการบริษัท หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

การดำรงตำแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท 

ในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทรวมคา  

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
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คูมือ CG ดูจาก https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20200522-thg-cg-ethics-en.pdf 



นายแพทยบุญ วนาสิน
ประธานกรรมการบริษัท/ผูกอต้ัง THG

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา THG ได้พบความท้าทายทางธุรกิจใน
สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา โดยเม่ือวันท่ี 
9 เมษายน 2564 THG ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้
บรกิารเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งเป็น HOSPITEL นํารอ่งในประเทศไทย 
โดยได้รบัความรว่มมืออยา่งรวดเรว็จากเครอืโรงแรม ACCOR และทยอย
เปิดท่ีอ่ืน ๆ  ท่ัวประเทศกว่าหม่ืนเตียง (รวมในเครือขา่ย) ขณะน้ันผู้ป่วย
จํานวนมากยงัไม่ได้รบัวัคซนีมีอาการหนักขึน้จนโรงพยาบาลไมส่ามารถ
รองรบัผู้ป่วยอาการหนักได้ จึงรว่มมือกับหนว่ยงานรฐั และโรงพยาบาล
สงักัดกรุงเทพมหานคร เปิด ICU สนาม 3 แหง่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม
ธนบุร-ีมทบ 11 โรงพยาบาลสนามธนบุร-ีราชพพิฒัน์ และโรงพยาบาล
สนามธนบุร-ีผู้สงูอายุบางขุนเทียน โดยลงทนุค่าอุปกรณ ์และค่าปรับปรุง
สถานท่ี รวมกว่า 300 ล้านบาท (ไมร่วมค่าตอบแทนบุคลากร) มีเตียง
สาํหรบัผู้ป่วยวิกฤตกว่า 300 เตียง รับผู้ป่วยท่ีสง่จากโรงพยาบาลรฐัและ
เอกชนท่ัวกรุงเทพและปริมณฑลโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใชจ่้าย 
มีมาตรฐานและบรกิารทางการแพทยแ์บบโรงพยาบาลเอกชน โดยผม
ย�าแต่ต้นว่าอยา่ นึกถึงกําไร-ขาดทนุเป็นสาํคัญให้นึกถึงชวิีตผู้ป่วยก่อน

หัวใจสําคัญของการลดการป่วยหนักและการเสยีชวิีต คือการ
ตรวจเชื้อและวัคซนี THG ให้บริการตรวจเชื้อสาํหรับผู้เสีย่งสงู  โดยในชว่ง 
ระบาดหนักหลายแห่งปิดให้บริการ แต่ THG ยังยืนหยัดตรวจและ
รกัษา แม้จะติดปัญหาผลล่าชา้ไปบา้ง แต่ยงัคงเป็นท่ีพึง่ของประชาชน
ในช่วงเวลาร้อนใจ ท้ังน้ี THG ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนท้ังใน
โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชนในการเปิดศูนยฉ์ดีนอกโรงพยาบาล ผมสนับสนุนการนําวัคซีน 
ท่ีมีคุณภาพสูงมาให้คนไทยได้รับการฉีด อย่างท่ัวถึง โดยได้สั่งซื้อ
วัคซนี โมเดอรน์าจากองค์การเภสชักรรม รวมประมาณ 1 ล้านโดส โดย
ได้รบัความไว้วางใจจากประชาชนท่ัวประเทศสนใจจองซื้อ 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาเราได้รบัการจัดอันดับ “World Best Hospital 2021 จาก Newsweek โดยเล่ือนอันดับจากที่ 7 

เปน็ที ่5 ซ่ึงสะท้อนการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของ THG ในป ี2565 เราพบความท้าทายใหม ่กับการระบาดของ COVID-19 สายพนัธ์ุ

โอมิครอน โดยที่รฐับาลมแีนวโน้มจะประกาศให้โรค COVID-19 กลายเป็นโรคประจําถ่ิน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องกลับไปใช้

สิทธิรกัษา ในโรงพยาบาลต้นสังกัด รวมถึง ผู้ป่วยท่ีมกํีาลังทรพัย์สามารถเลือกรกัษาตัวในโรงพยาบาลโดยการชําระเงินเอง แต่ไม่ว่าเรา

จะพบความท้าทายในรูปแบบใด เราจะรว่มมือเพื่อชว่ยดูแลสขุภาพคนไทยครบั ผมขอขอบคุณผูบ้รหิาร บุคลากรทางการแพทย์

ที่รว่มแรงรว่มใจฝ่าฟันอุปสรรคนี ้ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทีใ่หค้วามไว้วางใจและรว่มภมูิใจในการทําหน้าทีข่องเราอยา่งเต็มทีค่รบั

รายไดงบการเงินรวม (ลานบาท)

กำไรสุทธิงบการเงินรวม (ลานบาท)

ป 2563 ป 2564 เปลี่ยนแปลงรอยละ

7,315

23

10,847

1,357

48

5,800

สารจากประธานกรรมการ

8



สารจากประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร

นายแพทยธนาธิป ศุภประดิษฐ
รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

ปี 2564 ท่ีผา่นมาน้ี นับเป็นอีกปีท่ีเราทกุคนยงัต้องเผชญิกับวิกฤต
โรคระบาด COVID-19 ต่อเน่ือง โดยเฉพาะชว่งการแพรร่ะบาดของเวฟ 4 
ท่ีเป็น COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าสร้างความเสียหายต่อสังคมมหาศาล 
ผู้คนเสยีชวิีตจํานวนมาก  เศรษฐกิจได้รบัผลกระทบเป็นวงกว้างต้ังแต่ระดับ
ฐานรากจนถึงมหภาค ผู้คนต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวัง ทําให้ภาค
ธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าภาคท่องเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร และแม้กระท่ัง
โรงพยาบาลต้องแบกรบัผลกระทบอยา่งเล่ียงไมไ่ด้ หากสิง่สาํคัญท่ีเราต้อง
มีในยามวิกฤต คือ ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ให้
เท่าทัน ซึ่งน่ีคือสิง่ท่ี บมจ.ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป กําลังเรง่ดําเนินการเพื่อ
สร้างให้เกิดการเติบโตอยา่งยั่งยนืต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุภาคสว่น

เพราะ COVID-19 ทําให้ระยะหา่งของผู้คนหายไป ซึง่ทกุสิง่ทีห่ายไป 
ในระยะ 1 เมตร สง่ผลใหเ้กิดความสญูเสยีขึน้ต่อภาคธุรกิจหลายแสน
ล้านบาท โดยในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล สิ่งสําคัญท่ี บมจ.ธนบุร ี
เฮลท์แคร ์กรุป๊ ต้องเรง่ปรบัตัวจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คือ สว่นที ่1 ด้วยธุรกิจ
ของเราม ี“คน” เปน็หวัใจสาํคัญ ดังน้ันความปลอดภัยของบุคลากรและ
ผูใ้ช้บรกิารจึงเปน็สิง่ทีต้่องคํานึงถึงเปน็อันดับแรก เพื่อให้บุคลากรและ
ผู้ใชบ้รกิารเกิดความปลอดภัยและม่ันใจเม่ือเขา้มาท่ีโรงพยาบาลของเรา

สว่นที ่2 โครงสรา้งของการตรวจรกัษา ถ้าเปน็โรคทีต้่องการความ
ชาํนาญเฉพาะทางอยา่งโรคมะเรง็ โรคหวัใจอาจยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลง
มาก แต่ถ้าเปน็โรคเกีย่วกับทางเดินหายใจ หรอื โรคท่ัวไปจะต้องมกีาร
ปรบัแยกสว่นการตรวจรกัษาทีช่ดัเจน เชน่ การจัดพื้นท่ีตรวจรกัษาคนไข้
ท่ีมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ ให้บรกิารแบบ one-stop-service โดย
แยกออกจากตัวอาคารหลัก ลดความเสี่ยงในการแพรก่ระจายเชื้อ จัดทํา
มาตรการด้านการรกัษาความสะอาดและฆา่เชื้อในจุดต่าง ๆ   ของโรงพยาบาล 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใชบ้รกิารและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องการ
พื้นท่ีเฉพาะในการตรวจรกัษาเพิม่มากขึ้น 

สว่นที ่3 กระบวนการตรวจรกัษาที ่Digital Platform จะเข้ามา
มบีทบาทมากขึ้น ต้ังแต่ลงทะเบยีน นัดหมาย คัดกรอง จ่ายยา หรอื ชาํระ
เงิน รวมถึงการซกัประวัติ สอบถามอาการพ้ืนฐาน หรอื ติดตามอาการกลุ่ม
โรคเรื้อรงั รวมถึง Tele Medicine ท่ีอาจมีการนํามาปรบัใชใ้นกระบวนการมากขึ้น

นอกจากบทบาทด้านการตรวจรกัษาแล้ว อีกบทบาทสาํคัญของ 
บมจ.ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ ในฐานะบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 
คือ การสรา้งผลดําเนินงานท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2564 แม้เป็นปีท่ีต้อง
เผชิญวิกฤตแต่ก็ถือได้ว่าบรษัิทฯ ยงัมีการเติบโตอยูใ่นระดับท่ีดีต่อเน่ือง และ
ยงัคงมุ่งสรา้งการความเติบโตโดยคํานึงถึงความต้องการของลกูค้าเป็นสาํคัญ 
โดยทําความเขา้ใจและปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงภายใต้มาตรฐาน
การรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม ผสานกับการใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน์เป็นชอ่ง
ทางการสื่อสารเพื่อให้แพทยส์ามารถติดตามผลการรกัษาได้ พรอ้มขยายการ
บริการ สรา้งฐานลกูค้าชาวไทยเพิม่ขึ้น นําเสนอบรกิารใหม ่ๆ  มุง่ม่ันในการ
ขยายขดีความสามารถ เพื่อเพิม่คณุค่าให้กับผู้รบับรกิาร 

อีกเรื่องท่ีนา่ภาคภูมิใจของ บมจ.ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป ซึ่งผมต้อง
ขอขอบคณุความรว่มมือชาว THG ทุกท่าน น่ันคือ การท่ีเราสามารถมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อช่วยภาคสังคมต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 ต่อเน่ือง 
ท้ังการสง่แพทย ์พยาบาล บุคลากรในเครอื THG กว่า 300 คนเขา้รว่มดแูล
ผู้ป่วย COVID-19 การสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน รวมถึงเปิด โรงพยาบาล
สนามและไอซยูีสนาม 3 แหง่เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการหนักและวิกฤตรวมกว่า 
800 เตียง ซึ่งในวิกฤตน้ีก็ได้ชว่ยสรา้ง Product Champion ท่ีเป็นกลุ่มหมอ 
พยาบาลรุน่ใหมท่ี่ได้เรียนรูแ้ละฝึกทักษะความชาํนาญใหม ่ๆ  จากบทเรยีน 
COVID-19 ทําให้ปัจจุบันเรามีแพทย์และพยาบาลท่ีมีทักษะและความ
มุง่ม่ัน ท่ีพรอ้มจะรบัมือโรคน้ีได้อยา่งเชี่ยวชาญ

ผมมองว่าวิกฤตครั้งน้ียงัมีมุมท่ีเป็นโอกาสสาํหรับพวกเราทกุคน 
เพราะเป็นตัวเรง่ให้เราสร้างนวัตกรรม เพิม่ศักยภาพบุคลากร ชว่ยผลักดัน 
สิง่ใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นอยา่งรวดเรว็และได้ใชง้านจรงิ อีกท้ังยงัทําให้เราได้เห็น
ความรว่มมือรว่มใจกัน โดยหนว่ยงานในเครอืกันเองได้ชว่ยกันระดมความคิด 
แลกเปล่ียนความรูป้ระสบการณ ์เตรยีมตัวรบัมือกับความเปล่ียนแปลง 
ดูแลพนักงานท้ังด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจ ท้ังยังได้เผ่ือแผ่ไป
สู่สงัคมรอบขา้ง เพื่อให้ทกุฝ่ายสามารถผา่นพน้วิกฤตไปได้ และอยูร่ว่มกัน
อยา่งยั่งยนื
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คณะกรรมการ
บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จำกัด (มหาชน)

นายแพทยบุญ วนาสิน
ประธานกรรมการบริษัท/ผูกอต้ัง THG

นายแพทยธนาธิป ศุภประดิษฐ 
รองประธานกรรมการบริษัท

นางกรรณิการ งามโสภี 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง

นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียง

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส
กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
และกรรมการบริหารความเส่ียง

ดร.วิกรม คุมไพโรจน
กรรมการอิสระ

1

2

3

4

5

6

1 2 3

4 5 6
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10 11 12

7 8 9

13

พญ.ลินดา ไกรวิทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ
กรรมการ

นายศิธา เมฆสวรรค
กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน
กรรมการ

ดร.ขจร ธนะแพสย
กรรมการ

นางสาวนลิน วนาสิน
กรรมการ

ดร.ฤกขจี กาญจนพิทักษ
กรรมการ

7

8

9

10

11

12

13

นายแพทยบุญ วนาสิน
ประธานกรรมการบริษัท/ผูกอต้ัง THG

นายแพทยธนาธิป ศุภประดิษฐ 
รองประธานกรรมการบริษัท

นางกรรณิการ งามโสภี 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง

นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียง

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส
กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
และกรรมการบริหารความเส่ียง

ดร.วิกรม คุมไพโรจน
กรรมการอิสระ
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ผูบริหารระดับสูง

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ
ประธานกรรมการบริหาร CEO และ Chief Hospital Group 1
Dr. Tanatip Suppradit (M.D.) 
Chairman of Executive Committee, 
Chief Executive Officer and Chief Hospital Group 1

นางสาวนลิน วนาสิน
กรรมการบริหาร 
Ms. Nalin Vanasin
Member of Executive Committee

นพ.พิชิต กังวลกิจ
กรรมการบริหาร
Dr. Pichit  Kangwolkij (M.D.)
Member of Executive Committee

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส 
กรรมการบริหาร และ Chief Hospital Group 2

Mr. Chalermkul Apibunyopas
Member of Executive Committee and 

Chief Hospital Group 2

นพ.ศิริพงศ เหลืองวารินกุล
กรรมการบริหาร

Dr. Siripong Luengvarinkul (M.D.)
Member of Executive Committee

นพ.พิชญา นาควัชระ
กรรมการบริหาร
Dr.Pijaya Nagavajra (M.D.)
Member of Executive Committee

นางสาวทิพยวรรรณ รุจิโรจนพิพัฒนา
กรรมการบริหาร
Ms.Thipawon Ruchiroatpipatana
Member of Executive Committee

นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม
กรรมการบริหาร CFO และผูอำนวยการฝายบัญชี(สมุหบัญชี) 
Ms. Anchalee Chalvalitjareetham
Member of Executive Committee, 
Chief Financial Officer and Director of Accounting
(Accounting-supervising person)

ดร.สุวดี พันธุพานิช 
กรรมการบริหาร และ Chief PPP Business 

Dr.Suwadee Puntpanich (Ph.D.)
Member of Executive Committee and 

Chief Private Public Partnership Business

นพ.วชิรบุณย ศาสตระรุจิ
กรรมการบริหาร

Dr.Vachiraboon Sastararuji (M.D)
Member of Executive Committee
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นพ.พิชญา นาควัชระ
กรรมการบริหาร
Dr.Pijaya Nagavajra (M.D.)
Member of Executive Committee

นางสาวทิพยวรรรณ รุจิโรจนพิพัฒนา
กรรมการบริหาร
Ms.Thipawon Ruchiroatpipatana
Member of Executive Committee

นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม
กรรมการบริหาร CFO และผูอำนวยการฝายบัญชี(สมุหบัญชี) 
Ms. Anchalee Chalvalitjareetham
Member of Executive Committee, 
Chief Financial Officer and Director of Accounting
(Accounting-supervising person)

ดร.สุวดี พันธุพานิช 
กรรมการบริหาร และ Chief PPP Business 

Dr.Suwadee Puntpanich (Ph.D.)
Member of Executive Committee and 

Chief Private Public Partnership Business

นพ.วชิรบุณย ศาสตระรุจิ
กรรมการบริหาร

Dr.Vachiraboon Sastararuji (M.D)
Member of Executive Committee
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งบแสดงฐานะการเงิน

2564256325622561

รายไดรวม

รายไดจากธุรกิจบริการ
ทางการแพทย

รายไดจากธุรกิจบริบาล
ผูปวยและเครื่องมือแพทย

รายไดจากธุรกิจอื่น ๆ

สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

10,848

สรุปฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

2564

23,799

9,618

14,181

2563

20,280

11,949

8,331

2562

20,285

11,503

8,782

2561

17,927

9,201 8,726

410

23

7,315

386

17

8,232

756

15
7,094

492

6,579

23

7,461 6,912

10,415
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กำไรข้ันตน

กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ

อัตราสวนดานหนี้สิน

สรุปฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

หนวย : ลานบาท

2564

3,442

2563

1,567

2562

1,866

2561

1,909

26.9%
22.7% 21.4%

31.7% กำไรขั้นตน

อัตรากำไรขั้นตน

หนวย : ลานบาท

2564

1,337

2563

62

2562

462

2561

348

4.9%
5.6%

0.9%

12.3% กำไรสุทธิ-บริษัทใหญ

อัตรากำไรสุทธิ-บริษัทใหญ

อัตราหนี้สินตอผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอ
EBITDA (เทา)

หนวย : ลานบาท

2564256325622561

1.1 1.3
1.5 1.5

5.7
6.3

8.7

3.5

10

8

6

4

2

0
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ได้พจิารณาทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และคณุค่าของแบรนด์ โดยมีมติว่า ให้ใชวิ้สัยทัศน์ พนัธกิจ  และคุณค่าของแบรนด์ เชน่เดียวกับปีก่อน และมี

การปรบักลยุทธร์ะยะส้ันหลังเผชญิกับการระบาดของ COVID-19 ละลอกใหม ่ซึ่ง CEO ได้สื่อสารไปยงั Business Unit 

และบรษัิทในเครอื ทําให้สามารถรบัมือกับสถานการณไ์ด้อยา่งมีประสทิธภิาพ โดยมีจุดมุ่งหมายสาํคัญคือ ความปลอดภัย

ของคนไขแ้ละบุคลากร
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ได้พจิารณาทบทวนวิสยัทัศน์ 

พนัธกิจ และคุณค่าของแบรนด์ โดยมีมติว่า ให้ใชวิ้สัยทัศน์ พนัธกิจ  และคณุค่าของแบรนด์ เชน่เดียวกับปีก่อน และมี

การปรบักลยุทธร์ะยะสั้นหลังเผชญิกับการระบาดของ COVID-19 ละลอกใหม ่ซึ่ง CEO ได้ส่ือสารไปยงั Business Unit 

และบรษัิทในเครอื ทําให้สามารถรบัมือกับสถานการณไ์ด้อยา่งมีประสทิธภิาพ โดยมีจุดมุง่หมายสาํคัญคือ ความปลอดภัย

ของคนไข้และบุคลากร

วิสัยทัศน์ 
 เสรมิสรา้งคณุภาพชวิีตพรอ้มอยูเ่คียงขา้ง เป็นผู้ดูแลสุขภาพท่ีทุกคนไว้วางใจ

พันธกิจ
 • ให้บรกิารดแูลสขุภาพอยา่งเขา้ใจผู้ใชบ้ริการ พร้อมท้ังนวัตกรรม ในราคาท่ีเหมาะสม สําหรับทุกคนและ

  ทกุความต้องการ

 • ทีมงานมุ่งม่ันเพื่อคุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญ และบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อ

  ประโยชน์สงูสดุสาํหรบัทกุคน

คุณค่าของแบรนด์

TREASURE LIVES 
ให้คณุค่ากับทกุชวิีต และมุง่ม่ันท่ีจะให้การดูแลทุกคนอยา่งดีท่ีสุด 

โดยไมแ่บง่แยก หรอืจํากัดเพยีงคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

HONEST
เรายนืหยัดในหลักของความสจุรติและโปรง่ใส นําเสนอผลิตภัณฑ์

และให้บรกิารตามท่ีจําเป็น และเป็นท่ีต้องการ อีกท้ังยังดําเนินงาน

ด้วยความอ่อนน้อมและเคารพผู้ใชบ้ริการ

OPTIMISTIC
เรามองโลกด้วยทัศนคติเชงิบวก มุง่หาหนทางใหม ่ๆ  เพื่อพฒันาการ

ให้บรกิารและการดําเนินธุรกิจให้ดียิง่ข้ึน

NURTURING 
คนคือทรพัยากรท่ีสาํคัญยิง่ เราจึงดแูลและพฒันาบุคลากรเพื่อให้

เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพท่ีดีท่ีสุดสําหรับผู้ใช้

บรกิาร

17THONBURI HEALTHCARE GROUP
รายงานประจำ ปี 2564



เป้าหมายระยะยาว และแนวทางดําเนินการ 
 เพื่อให้บรรลถึุงวิสยัทัศน์ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว บริษัทฯ จึงมีแนวทางดําเนินการ ดังต่อไปน้ี

1.  รกัษาคณุภาพมาตรฐานระบบบรหิารจัดการและการบรกิารทางการแพทยร์วมถึงเตรยีมความพรอ้มในการ

 พฒันาบุคลากรเพื่อเขา้ถึงมาตรฐานทีส่งูขึ้นท้ังระดับประเทศและระดับสากล

 • บรษัิทฯ บรหิารจัดการโรงพยาบาลฯ ให้มีบรกิารท่ีได้รบัการยอมรบัในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รบัการ
  รบัรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 
  (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ มีการจัดระบบงานท่ีดี เอ้ือต่อการให้บริการอย่างมี
  คุณภาพและปลอดภัย อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีการดําเนินการรักษาระดับมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบของการ
  พฒันาโรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
 • บริษัทฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาใน
  5 ศูนย์ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ศูนย์ระบบประสาทและสมอง (2) ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (3) ศูนย์ทาง
  เดินอาหารและตับ (4) ศูนยหั์วใจ และ (5) ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรม ให้มีประสิทธภิาพสูงสุด
 • บรษัิทฯ จัดให้มีทีมท่ีปรกึษาท้ังภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึง
  ร่วมสนับสนุนการเข้าถึงมาตรฐานสูงสุดด้านการดําเนินงานแก่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ นําไปสู่การ
  ให้บรกิารท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกัน
 • บรษัิทฯ วางแผนพฒันาศักยภาพของผู้บรหิารระดับกลางและระดับสงู โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ทนุ
  เพื่อพฒันาความรูแ้ก่บุคลากรท้ังด้านวิชาการและด้านการบริการอยา่งสม�าเสมอ 

2. แสวงหาและพฒันานวัตกรรมระบบบรกิารทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยทีีทั่นสมัยเพื่อการให้บรกิาร

 ทีร่วดเรว็ แมน่ยาํ และตรงต่อความต้องการและความจําเปน็ในการรกัษา

 • บริษัทฯ พัฒนาระบบบริการการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐในรูปแบบการให้
  บรกิารท้ังระบบและการให้บรกิารศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ทําให้ประชาชนมีโอกาสได้รบั
  บรกิารแบบโรงพยาบาลเอกชนโดยชําระตามสิทธท่ีิมีเหมือนโรงพยาบาลรัฐท่ัวไป
 • บรษัิทฯ มีนโยบายเน้นการขยายศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเขา้ถึงบรกิาร
  ได้อยา่งครอบคลมุเบด็เสรจ็ 
 • บรษัิทฯ มีนโยบายในการแสวงหาและพฒันาเทคโนโลยท่ีีทันสมัย มุ่งเน้นนวัตกรรมท่ีได้รบัการยอมรับและ
  รบัรองในระดับสากล อาทิ เทคโนโลยีการสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ อุปกรณก์ารแพทย์ เทคโนโลยี
  การฟ้ืนฟูผู้ป่วย เป็นต้น เพ่ือการให้บริการท่ีรวดเร็ว แม่นยํา ตรงต่อความจําเป็นในการรักษา และความ
  ต้องการของผู้รบับรกิาร
 • บรษัิทฯ เปิดให้บริการการดูแลสขุภาพผู้สงูอายุแบบครบวงจร (Senior Care) และพฒันาระบบการบรหิาร
  จัดการเพื่อให้บริการท่ีตรงตามความต้องการของผู้รบับรกิาร ซึ่งประกอบไปด้วย การบรกิารทางการแพทย ์
  การบริบาล ท่ีพักอาศัยท่ีเอ้ืออํานวยต่อชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ กิจกรรมท่ีพัฒนาสุขภาพกายและ
  สุขภาพจิตผู้สูงวัย เป็นต้น โดยได้เปิดให้บริการโครงการแรกได้แก่ โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี และ
  โครงการท่ี 2 คือ โครงการ ธนบุร ีเฮลท์ วิลเลจ
 • บริษัทฯ มีระบบสนับสนุนบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ต้องการรับบริการท่ีบ้าน อาทิ
  การทํากายภาพบาํบดั การเปล่ียนสายยางต่อท่อออกซเิจนและน�าเกลือ

 • บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทางไกล รวมถึงกลไกการปรึกษา การติดตามและการ
  ประเมินผลผู้ป่วยภายหลังหรอืระหว่างการรกัษา เพื่อเสรมิสรา้งความม่ันใจและลดเวลาในการเดินทางมา
  รกัษาของผู้ป่วยและญาติ 
 • บรษัิทฯ ได้พัฒนาโรงพยาบาลแหง่ใหม ่เพ่ือให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรกัษาจากเทคโนโลยท่ีีก้าวล�า อาทิ 
  ศูนย์รักษาแผลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์ IVF ศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล ศูนย์ Jin Wellness เป็นต้น โดยได้เปิดให้
  บรกิารในชว่งต้นปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Medical Tourist 

3. พฒันาบุคลากรด้านจรยิธรรม ความเปน็เลิศทางวิชาการ และความชาํนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ

 การรกัษา รวมไปถึงการพฒันาจิตบรกิาร (Service Mind) เพื่อนําไปสูค่วามไว้วางใจ และความมั่นใจ และ

 ความสขุของผูร้บับรกิาร

 • บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการก่อต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงจะสามารถผลิตบุคลากร
  ทางการแพทยท่ี์มีคณุภาพเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของบรษัิทฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ
 • บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการก่อต้ังคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงในการผลิต
  และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคณุภาพเพ่ือรองรบัความต้องการของโรงพยาบาลในเครอืของบรษัิทฯ
 • บริษัทฯ ได้จัดอบรมจริยธรรมและเพิม่พูนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม�าเสมอ รวมถึงให้ทุนบุคลากรเพ่ือ
  พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสรมิสรา้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บรษัิทฯ บรหิารจัดการโรงพยาบาลธนบุรท่ีีสามารถรกัษาพยาบาลได้ในระดับตติยภูมิ ซึ่งครอบคลมุโรคและ
  ความซบัซอ้นท่ีสามารถรกัษาในวงกว้าง สามารถให้บรกิารรกัษาโรคโดยแพทยเ์ฉพาะทาง และมี
  การให้บรกิารศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือการให้บรกิารทางการแพทยท่ี์ผู้รบับรกิารม่ันใจ
  และไว้วางใจ โดยมุง่ขยายระบบบรกิารศูนยค์วามเป็นเลิศไปยงัโรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ และพื้นท่ีท่ีมี
  ความต้องการการรกัษาพยาบาลของผู้รบับรกิาร
 • บริษัทฯ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตบริการของบุคลากร และประเมินผลการดําเนินงานของ
  ทกุฝ่ายอยา่งสม�าเสมอ รวมถึงสรา้งแรงจูงใจแก่บุคลากรในแผนกหรอืหน่วยงานท่ีได้รบัการประเมินในระดับสงู

4. นําเสนอมิติใหมใ่นการรกัษาในราคาทีป่ระชาชนสว่นใหญส่ามารถเข้าถึงบรกิารได้

 • บรษัิทฯ กําหนดราคาการรกัษาพยาบาลในระดับกลางโดยสามารถรกัษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นได้เม่ือเทียบ
  กับโรงพยาบาลท่ีมีราคาใกล้เคียงกัน ท้ังน้ี ผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการทางเลือกของสถานพักฟื้ นหรือ
  เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ และโรงพยาบาลเครอืขา่ยของบรษัิทฯ ซึ่งมีอยูห่ลายแหง่
  ท่ัวประเทศ ในโรคท่ีไมมี่ความซบัซอ้นเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาล 
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการศูนย์ฟื้ นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) โดยได้จัดต้ังโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา 
  ซึ่งต้ังอยูใ่นโครงการ จิณณ์ เวลบอ้ิีง เคาน์ต้ี เพ่ือรองรบัผู้ป่วยท่ีอยูใ่นชว่งพักฟ้ืนหลังการผา่ตัด หรอือยูใ่น
  ช่วงบําบัด รวมท้ังผู้ป่วยสูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาว เช่นโรคอัลไซเมอร์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
  พักฟ้ืนในโรงพยาบาล โดยถือเป็นทางเลือกในการรบับรกิารด้วยค่าใชจ่้ายท่ีน้อยกว่า
 • บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นท่ี
  สามารถเขา้รบับรกิารทางการแพทยท่ี์ได้มาตรฐานโดยชาํระค่าใชจ่้ายตามสทิธท่ีิมีเชน่เดียวกับโรงพยาบาลรฐัท่ัวไป 
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 • บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทางไกล รวมถึงกลไกการปรึกษา การติดตามและการ
  ประเมินผลผู้ป่วยภายหลังหรอืระหว่างการรกัษา เพื่อเสรมิสรา้งความม่ันใจและลดเวลาในการเดินทางมา
  รกัษาของผู้ป่วยและญาติ 
 • บรษัิทฯ ได้พฒันาโรงพยาบาลแหง่ใหม ่เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาจากเทคโนโลยีท่ีก้าวล�า อาทิ 
  ศูนย์รักษาแผลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์ IVF ศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล ศูนย์ Jin Wellness เป็นต้น โดยได้เปิดให้
  บรกิารในชว่งต้นปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Medical Tourist 

3. พฒันาบุคลากรด้านจรยิธรรม ความเปน็เลิศทางวิชาการ และความชํานาญเฉพาะด้านเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ

 การรกัษา รวมไปถึงการพฒันาจิตบรกิาร (Service Mind) เพื่อนําไปสูค่วามไว้วางใจ และความมั่นใจ และ

 ความสขุของผูร้บับรกิาร

 • บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการก่อต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงจะสามารถผลิตบุคลากร
  ทางการแพทยท่ี์มีคณุภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของบริษัทฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการก่อต้ังคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงในการผลิต
  และพฒันาบุคลากรท่ีมีคณุภาพเพื่อรองรับความต้องการของโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ได้จัดอบรมจริยธรรมและเพิม่พูนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม�าเสมอ รวมถึงให้ทุนบุคลากรเพ่ือ
  พฒันาองค์ความรูแ้ละเสรมิสรา้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • บรษัิทฯ บรหิารจัดการโรงพยาบาลธนบุรท่ีีสามารถรกัษาพยาบาลได้ในระดับตติยภูมิ ซึ่งครอบคลมุโรคและ
  ความซบัซอ้นท่ีสามารถรกัษาในวงกว้าง สามารถให้บริการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง และมี
  การให้บรกิารศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ท่ีผู้รับบริการม่ันใจ
  และไว้วางใจ โดยมุง่ขยายระบบบรกิารศูนย์ความเป็นเลิศไปยังโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ และพื้นท่ีท่ีมี
  ความต้องการการรกัษาพยาบาลของผู้รับบริการ
 • บริษัทฯ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตบริการของบุคลากร และประเมินผลการดําเนินงานของ
  ทุกฝ่ายอยา่งสม�าเสมอ รวมถึงสรา้งแรงจูงใจแก่บุคลากรในแผนกหรอืหนว่ยงานท่ีได้รบัการประเมินในระดับสูง

4. นําเสนอมิติใหมใ่นการรกัษาในราคาทีป่ระชาชนสว่นใหญส่ามารถเขา้ถึงบรกิารได้

 • บรษัิทฯ กําหนดราคาการรักษาพยาบาลในระดับกลางโดยสามารถรกัษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นได้เม่ือเทียบ
  กับโรงพยาบาลท่ีมีราคาใกล้เคียงกัน ท้ังน้ี ผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการทางเลือกของสถานพักฟื้ นหรือ
  เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ และโรงพยาบาลเครือขา่ยของบริษัทฯ ซึ่งมีอยูห่ลายแหง่
  ท่ัวประเทศ ในโรคท่ีไมมี่ความซบัซอ้นเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการศูนย์ฟื้ นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) โดยได้จัดต้ังโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา 
  ซึ่งต้ังอยูใ่นโครงการ จิณณ ์เวลบอ้ิีง เคาน์ต้ี เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีอยูใ่นชว่งพกัฟื้ นหลังการผ่าตัด หรืออยูใ่น
  ช่วงบําบัด รวมท้ังผู้ป่วยสูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาว เช่นโรคอัลไซเมอร์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
  พกัฟื้ นในโรงพยาบาล โดยถือเป็นทางเลือกในการรับบริการด้วยค่าใชจ่้ายท่ีน้อยกว่า
 • บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นท่ี
  สามารถเขา้รบับรกิารทางการแพทยท่ี์ได้มาตรฐานโดยชาํระค่าใชจ่้ายตามสิทธท่ีิมีเชน่เดียวกับโรงพยาบาลรฐัท่ัวไป 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ในปี 2564

THG ได้ลงทนุเพิม่ในบรษัิท ธนบุร ีเวลบอ้ิีง จํากัด จํานวน 200 ล้านบาท ทําให้บรษัิท
ย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลงทุน    
ดังกล่าวไมมี่ผลต่อสดัสว่นการถือครอง โดย THG มีสดัสว่นการถือครองรอ้ยละ 99.99

มกราคม 2564

โรงพยาบาลธนบุร ีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแหง่แรกในเครอื THG ท่ีเปิดให้บรกิารมาต้ังแต่
ปี 2520 ได้รบัการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลท่ีดีท่ีสดุเป็นอันดับท่ี 5 ในประเทศไทย
ในกลุ่ม Best Hospital 2021 – Thailand จากการสาํรวจของ Newsweek เว็บไซต์ 
ขา่วชั้นนําจากสหรฐัอเมรกิา รว่มกับ Statista Inc องค์กรด้านการวิจัยซ่ึงเป็นท่ียอมรบั
ในระดับโลก สาํหรบัการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการสาํรวจโรงพยาบาลในประเทศไทย
และประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น 2,000 แห่ง ครอบคลุม 25 ประเทศ ท้ังนี้ ในปี 2563    
โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับท่ี 7 ของกลุ่ม Best Hospital 2020 
– Thailand มาแล้ว

มีนาคม 2564

THG จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อย คือ บริษัท เมดแอคเซส จํากัด ดําเนินงานด้าน
จัดซื้อ เพื่อจัดจําหน่ายเครื่องมือแพทย์ สินค้าทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ โดยมี 
ทุนจดทะเบยีน 1 ล้านบาท และTHG ถือหุ้นรอ้ยละ 100

เมษายน 2564 

THG ได้ปรบัการดําเนินงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเปิดให้บริการตรวจ
คัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ท่ีโรงพยาบาลในเครอื เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงการตรวจ
ได้สะดวกมากข้ึน และปรับพ้ืนท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง เพ่ือให้แผนกคนไข้
ในท้ังหมดรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการปานกลางถึงรุนแรง

เมษายน 2564 

THG เริม่เปิด Hospitel เพื่อรองรบัผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการน้อย และจากความ
ร่วมมือของบริษัทย่อยท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้ทยอยเปิด Hospitel 
เพิ่มในภายหลัง เพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น โดยรวมเตียงในเครือขา่ยธนบุรี
ท้ังปีมีกว่า 10,000 เตียง เพ่ือช่วยรองรับสถานการณ์วิกฤตของโรค COVID-19 
ท่ีระบาดเป็นวงกว้าง

เมษายน 2564 

พฤษภาคม 2564  

มิถุนายน 2564 THG ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จํากัด รวมเป็นเงิน 200      
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือครองร้อยละ 7.40

มิถุนายน 2564 THG เปิดจองวัคซนีทางเลือก Moderna ผา่นแพลตฟอรม์ดิจิทัล ให้กับท้ังภาคองค์กร
และภาคบุคคล ท้ังน้ีมีผู้ลงทะเบียนแสดงความสนใจเพ่ือรบัการฉดีวัคซนีทางเลือก   
กับโรงพยาบาลในเครอืขา่ย 17 แหง่ท่ัวประเทศ มากกว่า 1 ล้านคน

THG ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดต้ังศูนย์ฉีดวัคซีน ให้บริการฉีดวัคซีน
ตามชุนชนต่างๆ แก่ประชาชนท่ัวไป เพื่อชว่ยให้การฉีดวัคซีนดําเนินไปอยา่งท่ัวถึง
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มิถุนายน 2564 THG ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (Thai PBS) ในการจัดสง่ทีมแพทยแ์ละพยาบาล 
ให้บรกิารรบัฉดีวัคซนีป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานทางการแพทยแ์ละท่ีกระทรวง
สาธารณสขุกําหนด ท่ีสถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส ให้ประชาชนลงทะเบยีนผา่นทาง 
“โครงการไทยรว่มใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนประชาชนให้เขา้ถึงวัคซนี 
ได้อยา่งรวดเรว็ยิง่ขึ้นและกระตุ้นการสรา้งภูมิคุ้มกันหมูใ่นประเทศไทย

กรกฎาคม 2564 THG ได้จัดต้ังโรงพยาบาลเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการ
ปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งบริหารงานโดยโรงพยาบาลธนบุรีบาํรุงเมือง โดยได้ลงทุน
เครื่องมือแพทย์และนําบุคลากรเข้าปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะห้องผู้ป่วย    
วิกฤต ซึ่งมีความจําเป็นอยา่งมากในขณะน้ัน เริม่ดําเนินการแหง่แรก คือโรงพยาบาล
สนาม มทบ. 11 และทยอยจัดต้ังเพ่ิมอีกสองแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ 
และโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน ซึ่งสามารถรองรบัผู้ป่วยมากกว่า 800 เตียง

สิงหาคม 2564 THG ลงทุนเพ่ิมในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท สิริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน) เป็นเงิน
จํานวน 51,797,802 บาท ซึ่งการลงทนุดังกล่าว เป็นการเพิม่ทนุไมน้่อยกว่าสทิธิ์
ท่ีได้รับการจัดสรร ทําให้มีสัดสว่นการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 31.87 เป็น
รอ้ยละ 31.92

THG ลงทุนเพิ่มในบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งการลงทุน
ดังกล่าวทําให้ THG มีสดัสว่นในการถือหุ้นเพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 5.07

กันยายน 2564

THG จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อย บริษัทธนบุรี คานาบิซ จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ดําเนินงานเก่ียวกับเภสชัภัณฑ์ท่ีมีสารสกัดจากพชืสมุนไพร เพื่อใชใ้นการรกัษาโรค
ทางการแพทย ์ โดย THG ถือหุ้นรอ้ยละ 75

พฤศจิกายน 2564 

THG เร่ิมให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ให้กับประชาชนผ่านโรงพยาบาล
ในเครอืขา่ย จํานวน 17 โรงพยาบาล โดยให้บรกิารไปมากกว่า 200,000 โดส

พฤศจิกายน 2564 

THG ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ณ “ศูนย์ดแูล
ผู้สูงอายุ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ” ในศูนย์เปิดให้บริการด้านการดูแล
ผู้สงูอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพกัฟื้ นหลังผา่ตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั (ไมติ่ดต่อ) โดยมี
ทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบาํบดัคอยให้บรกิารดแูลลกูค้า

พฤศจิกายน 2564 

THG ลงทุนใน บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จํากัด จํานวน 151,019 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 28 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4,228,532 บาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวทําให้ 
THG มีสดัสว่นในการถือหุ้นรอ้ยละ 15.10

ธันวาคม 2564 

ท่านสามารถค้นหาขอ้มูลการเติบโตขององค์กรเพิม่เติมได้จาก
 https://www.thg.co.th/th/about/company-milestone#yea2019 

21THONBURI HEALTHCARE GROUP
รายงานประจำ ปี 2564



ด
ำเ

น
ิน

ก
าร

โด
ย

%
 ก

าร
ถือ

ห
ุน

บ
ริษ

ัท

25
64

25
63

25
62

บม
จ.

 ธ
นบุ

ร ีเ
ฮล

ท์แ
คร

 ์ก
รุป๊

บม
จ.

 ธ
นบุ

ร ีเ
ฮล

ท์แ
คร

 ์ก
รุป๊

 - 
โร

งพ
ยา

บา
ลเ

มือ
งพ

ทัย
า

บม
จ.

 ธ
นบุ

ร ีเ
ฮล

ท์แ
คร

 ์ก
รุป๊

 - 
โร

งพ
ยา

บา
ล 

อบ
จ.

 ภู
เก็

ต

บม
จ.

 โร
งพ

ยา
บา

ลร
าษ

ฎร
ย์นิ

ดี

บจ
ก.

 ธ
นร

าษ
ฎร

ท์ุ่ง
สง

บจ
ก.

 ศู
นย

ห์ัว
ใจ

 โร
งพ

ยา
บา

ลธ
นุบ

รี

บจ
ก.

 โร
งพ

ยา
บา

ลธ
นบุ

ร ีบ
าํรุ

งเ
มือ

ง

บจ
ก.

  ธ
นบุ

ร ีเ
วล

บอีิ้
ง -

 โร
งพ

ยา
บา

ลธ
นบุ

ร ีบู
รณ

า *

 
รว

มธุ
รกิ

จใ
หบ้

รกิ
าร

ทา
งก

าร
แพ

ทย
์

บจ
ก.

 ดี
เอ

ส 
ออ

ลล์
 (เ

ดิม
ชื่อ

 บ
จก

.ทั
นต

สย
าม

)

บจ
ก.

  ธ
นบุ

ร ีเ
วล

บอีิ้
ง 

บจ
ก.

 เม
ดแ

อค
เซ

ส 
**

 
รว

มธุ
รกิ

จก
าร

บร
บิา

ลผ
ูป้ว่

ยแ
ละ

เค
รื่อ

งม
อืแ

พ
ทย

์

บจ
ก.

 โม
ดลู

ล่า
 ซ

อฟ
ท์แ

วร
 ์เอ็

กซ
เ์ป

อร
ต์ีส

บจ
ก.

  ร
าช

ธา
นี 

เร
ยีล

ตี้

บจ
ก.

 ธ
นบุ

รพี
ฒั

นา
ที่ดิ

น

 
รว

มอื่
น 

ๆ 
  

 
 

 
    

   ร
วม

 -    -    -   

56
.9

1%

56
.4

3%

99
.9

8%

99
.9

9%

99
.9

9%

99
.4

3%

99
.9

9%

10
0.

00
%

70
.0

0%

10
0.

00
%

99
.8

6%

 -    -    -   

56
.9

1%

56
.4

3%

99
.9

8%

99
.9

9%

99
.9

9%

99
.4

3%

99
.9

9%

 -

70
.0

0%

10
0.

00
%

99
.8

6%
   

 -    -    -   

56
.9

1%

56
.4

3%

99
.9

8%

99
.9

9%

99
.9

9%

99
.4

3%

99
.9

9%

 -

70
.0

0%

10
0.

00
%

99
.7

8%
   

25
64รา

ยไ
ด

สำ
ห

รับ
ป

สิ้น
สุด

วัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

ค
ม

รา
ยไ

ด


%

 5
,7

60
.9

3  -   

 1
80

.4
0 

 7
19

.0
5 

 2
70

.4
1 

 2
11

.0
0 

 3
,0

22
.9

9 

 2
50

.1
7 

 1
0,

41
4.

95
 

 3
01

.2
6 

 1
08

.5
1 

 0
.2

3 

 4
10

.0
0 

 2
2.

54
 -         -         

 2
2.

54
 

10
,8

47
.4

9

53
.1

1%

0.
00

%

1.
66

%

6.
63

%

2.
49

%

1.
94

%

27
.8

7%

2.
31

%

96
.0

1%

2.
78

%

1.
00

%

0.
00

%

3.
78

%

0.
21

%  -    -   

0.
21

%

10
0.

00
%

25
63

รา
ยไ

ด


%

 4
,6

93
.2

9 

 2
52

.8
6 

 1
73

.0
8 

 6
07

.2
5 

 1
13

.8
1 

 2
10

.4
6 

 8
61

.5
9  -   

 6
,9

12
.3

4 

 2
71

.4
8 

 1
15

.3
7 

 3
86

.8
5 

 1
5.

61
 -         -         

 1
5.

61
 

 7
,3

14
.8

0 

64
.1

6%

3.
46

%

2.
37

%

8.
30

%

1.
55

%

2.
88

%

11
.7

8%

0.
00

%

94
.5

0%

2.
50

%

1.
06

%

3.
56

%

0.
14

%  -    -   

0.
14

%

10
0.

00
%

25
62

รา
ยไ

ด


%

 5
,1

47
.5

3 

 2
61

.4
8 

 1
79

.1
4 

 6
90

.7
6 

 9
.1

7 

 2
66

.9
7 

 9
05

.4
6  -   

 7
,4

60
.5

1 

 3
17

.8
1 

 4
38

.6
6 

 7
56

.4
7 

 1
5.

18
 -         -         

 1
5.

18
 

 8
,2

32
.1

6 

62
.5

3%

3.
18

%

2.
18

%

8.
39

%

0.
11

%

3.
24

%

11
.0

0%

0.
00

%

90
.6

3%

3.
86

%

5.
33

%

9.
19

%

0.
18

%  -    -   

0.
18

%

10
0.

00
%

 
หน่

วย
 : 

ล้า
นบ

าท

* โ
รง

พ
ยา

บา
ลธ

นบุ
ร ี

บูร
ณ

า 
เปิ

ดใ
ห้บ

รกิ
าร

เมื่
อเ

ดือ
นก

มุภ
าพ

นัธ
 ์2

56
3 

รา
ยไ

ด้ข
อง

โร
งพ

ยา
บา

ลใ
นปี

 2
56

3 
รว

มอ
ยูใ่

นธุ
รกิ

จก
าร

บร
บิา

ลผู้
ป่ว

ยแ
ละ

เค
รื่อ

งมื
อแ

พ
ทย

 ์ 
 

**
 บ

จก
. เ

มด
แอ

คเ
ซส

 จ
ดท

ะเ
บยี

นจั
ดตั้

งบ
รษิั

ท 
เมื่

อวั
นที่

 2
9 

เม
ษา

ยน
 2

56
4 

 
 

 
 

ลัก
ษ

ณ
ะก

าร
ป

ระ
ก

อบ
ธุร

ก
ิจ

โค
รง

สร
้าง

รา
ยไ

ด
้

22



ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษัิท ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน) หรอื THG มีธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่

 1.  ธุรกิจใหบ้รกิารทางการแพทย ์

 2. ธุรกิจการบรบิาลผูป้ว่ยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) 

 3.  ธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบรษัิทฯ 

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

 ธุรกิจหลักของบรษัิทฯ คือ การดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล สามารถแบง่ได้เป็น 5 รูปแบบ ดังน้ี

1. ธุรกิจรกัษาพยาบาลในประเทศไทย
 THG ดําเนินธุรกิจรกัษาพยาบาลในประเทศ โดยดําเนินงานผ่านบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทรว่ม ให้บรกิาร

รกัษาพยาบาล ครอบคลมุทกุสาขาโดยคณะแพทยผู้์เชีย่วชาญ พรอ้มท้ังเครื่องมืออุปกรณก์ารรกัษาท่ีทันสมัยครบวงจร 

เปิดให้บรกิารท้ังผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จํานวน 4 แหง่ 
 • โรงพยาบาลธนบุร ี 

 • โรงพยาบาลธนบุร ี2 

 • โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง 

 • โรงพยาบาลธนบุรบูีรณา จังหวัดปทมุธานี

 โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดจํานวน 4 แหง่
 • โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี จังหวัดสงขลา 

 • โรงพยาบาลอุบลรกัษ์ ธนบุร ีจังหวัดอุบลราชธานี

 • โรงพยาบาลสริเิวช จันทบุร ีจังหวัดจันทบุรี 

 • โรงพยาบาลธนบุร ีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 มีขนาดเตียงจดทะเบยีนรวมกว่า 1,100 เตียง และสามารถรองรบั

ผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,800  คนต่อวัน โดยเป็นหน่ึงในผู้นําด้านการ

ให้บรกิารทางการแพทย์ในประเทศ มุง่เน้นคณุภาพการรกัษาพยาบาล 

ควบคู่กับการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค การฟื้ นฟสูมรรถภาพของ

ผู้ป่วย ในราคาท่ีผู้ใชบ้รกิารท่ัวไปสามารถเขา้ถึงได้ โดยมีความพร้อม

ในสาขาการแพทย์ท่ีกว้างขวาง อาทิ  ศูนย์ระบบประสาทและสมอง 

ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ระบบทางเดิน อาหารและตับ ศูนย์หัวใจ    

ศูนยส์ติู-นรเีวช  มีการให้บรกิารท่ีได้รบัการยอมรบัในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาล 

(Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่า

โรงพยาบาลภายใต้กลุ่มบรษัิทฯ มีการจัดระบบงานท่ีดี เอ้ือต่อการให้บริการอยา่งมีคุณภาพและปลอดภัย

23THONBURI HEALTHCARE GROUP
รายงานประจำ ปี 2564



โรงพยาบาล ที่ตั้ง รายละเอียดจํานวนเตียง
จดทะเบียน

โรงพยาบาลธนบุรี 435 ดําเนินงานโดย THG34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 
44 แขวงบ้านช่างหล่อ  เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลธนบุร ี2 95 ดําเนินงานโดย THG43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวง ศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง 47 ดําเนินงาน โดย บจก.โรงพยาบาล
ธนบุรี บํารุงเมือง ซึ่งเป็นบริษัท 
ย่อย THG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทนุชาํระแล้ว

611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลอง
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลธนบุรบูีรณา   55 ดําเนินงานโดย บจก.ธนบุร ีเวลบอ้ิีง 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย THG ถือหุ้น    
รอ้ยละ 99.99 ของทนุชาํระแล้ว

89 หมูท่ี่ 3 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทมุธานี 12120

โรงพยาบาลราษฎรยิ์นดี 196 ดําเนินงาน โดย บจก.โรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
THG   ถือหุ้นรอ้ยละ 56.91 ของ
ทนุชาํระแล้ว

119 ถนนราษฎร์ยินดี อําเภอ 
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลอุบลรกัษ์ ธนบุรี 100 ดําเนินงานโดย บจก. อุบลรักษ์  
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม THG ถือหุ้น     
รอ้ยละ 34.52 ของทนุชาํระแล้ว

46/4 ถนนบูรพาใน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสริเิวช จันทบุรี 90 ดําเนินงานโดย บจก. สริเิวช จันทบุรี  
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม THG ถือหุ้น     
รอ้ยละ 31.92 ของทนุชาํระแล้ว

151 หมู่ 7 ตําบลจันทนิมิต อําเภอ
เมืองจันทบุร ีจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลธนบุร ีทุ่งสง 50 ดําเนินงานโดย บจก. ธนราษฎร ์      
ทุ่งสง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย THG      
ถือหุ้นรวมร้อยละ 56.43 ของ     
ทนุชาํระแล้ว

88/8 หมู่ท่ี 1 ตําบลชะมาย อําเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช

 โรงพยาบาลธนบุรี
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 435 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 77 ห้อง ซ่ึงบริหารและ

ดําเนินงานโดยตรงภายใต้บรษัิทฯ ต้ังอยูท่ี่ 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นชา่งหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมท้ังเครื่องมืออุปกรณ์การ

รกัษาท่ีทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บรกิารท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

โรคดังต่อไปน้ี
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  ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตับ  ศูนย์กระดูกและข้อ

  ศูนยหั์วใจ     ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

  ศูนยส์ติู-นรเีวชกรรม    ศูนย์จักษุ

  ศูนยอ์อกซเิจนบาํบดั    ศูนย์กมุารเวช

  ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบาํบดั   ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต

  ศูนยส์ง่เสรมิสขุภาพ    ศูนย์ Sleep Lab

  ศูนยไ์ตเทียม     ศูนย์หู คอ จมูก

  ศูนยร์งัสภีาพวินิจฉยัและรงัสรีว่มรกัษา  ศูนย์ทันตกรรม

  ศูนยเ์วชศาสตรฟ์ื้ นฟแูละกายภาพบาํบัด ศูนย์อุบัติเหตแุละฉุกเฉิน

  คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตรผู้์สงูอายุ คลินิกจิตเวช

  คลินิกศัลยกรรมหัวใจ    คลินิกเวชปฏิบัติท่ัวไป

  คลินิกอายุรกรรมโรคความดันโลหิต  คลินิกศัลยกรรมท่ัวไป

  คลินิกศัลยกรรมเด็ก    คลินิกนิติเวช

  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง   คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

  คลินิกศัลยกรรมมือ    คลินิกศัลยกรรมประสาท

  คลินิกอายุรกรรมโภชนาการ   คลินิกโรคเลือด

  คลินิกโรคไขขอ้    คลินิกโรคติดเชื้อ

  คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ   คลินิกอายุรกรรมท่ัวไป

  คลินิกโรคปอด    คลินิกต่อมไทรอยด์ เต้านม (ศัลยกรรม)

  คลินิกระงับความเจ็บปวด   คลินิกผิวหนัง

  คลินิกต่อมไรท่้อ (เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต)

 เว็บไซต์ www.thonburihospital.com

 โรงพยาบาลธนบุร ี2 
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 95 เตียง (เตียงจดทะเบยีน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 45 ห้อง ซึ่งดําเนินงานเอง

โดยตรงภายใต้บริษัทฯ ต้ังอยู่ท่ี 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ให้บริการ

รักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เช่ียวชาญ พร้อมท้ังอุปกรณ์การรักษาท่ีทันสมัย ครบวงจร เปิดให้

บรกิารท้ังผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปน้ี

  ศูนยอุ์บติัเหตแุละฉกุเฉนิ   คลินิกผิวหนัง

  ศูนยส์มองและระบบประสาท   คลินิกจิตเวช

  ศูนยก์ระดกูและขอ้    คลินิกสูติ-นรีเวช

  ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตับ  คลินิกหู คอ จมูก

  ศูนยต์รวจสขุภาพ    คลินิกกมุารเวช

  ศูนยหั์วใจ     คลินิกศัลยกรรม

  แผนกทันตกรรม    เวชศาสตร์ฟื้ นฟ ูและกายภาพบําบัด
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  คลินิกตา     คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกโภชนาการและการกําหนดอาหาร แผนกฉุกเฉิน

 เว็บไซต์ www.thonburi2hospital.com 

 โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 47 เตียง (เตียงจดทะเบยีน) ดําเนินงานภายใต้บรษัิท โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ถือหุ้นในสัดสว่น ร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแล้ว โรงพยาบาล

ธนบุรี บํารุงเมือง ต้ังอยู่ท่ี 611 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็น

ศูนย์บริการสุขภาพแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล ให้บริการด้วยวิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ

โปรแกรมการรักษา บําบัด วินิจฉัย ตามมาตรฐานระดับสากล โดยทีมแพทย์ชํานาญการเฉพาะทางจากนานาประเทศ 

เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธภิาพ แม่นยาํ และเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้รับบริการแต่ละ

ราย มุง่เน้นนวัตกรรมแหง่อนาคตของเทคโนโลยกีารแพทย ์อีกท้ังยงัเป็นโครงการสาํคัญท่ีจะสรา้งโอกาสในการเติบโต 

และขยายอาณาจักรธุรกิจเฮลท์แคร์ภายใต้การดําเนินงานของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) โดยมีศูนย์เฉพาะทาง

ต่อไปน้ี

  ศูนยน์วัตกรรม ศัลยกรรมความงาม  ศูนย์กระดูกและข้อ

  ศูนยร์กัษาแผลเบาหวาน   ศูนย์กายภาพบําบัดและฟื้ นฟสูมรรถภาพ

  ศูนยทั์นตกรรมดิจิทัล    ศูนย์หู คอ จมูก และ แผนกจักษุ

  ศูนยเ์วชศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ ์ ศูนย์อายุรกรรม

  ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตับ  จิณณ ์เวลเนส 

  ศูนยหั์วใจ     แผนกรังสีวินิจฉัย

  ศูนยส์มองและระบบประสาท   ผู้ป่วยวิกฤต

  ศูนยต์รวจสขุภาพ    แผนกฉุกเฉิน

  ศูนยศั์ลยกรรม    ศูนย์กมุารเวชกรรม

  ศูนยจั์กษุและเลสกิ    

 เว็บไซต์ www.thonburibamrungmuang.com

 โรงพยาบาลธนบุรบูีรณา
 เปิดให้บรกิาร เม่ือเดือนกมุภาพนัธ ์2563 เป็นโรงพยาบาลขนาด 55 เตียง ดําเนินงานภายใต้ บจก. ธนบุร ีเวลบอิี้ง  

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา 

ต้ังอยูท่ี่ 89/3 หมู ่3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี ภายในโครงการจิณณ ์เวลบอ้ิีง เคาน์ต้ี ให้การดแูลรกัษาและ

พักฟื้ นระยะยาว รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม  เน้นการฟื้ นฟูดูแลผู้ป่วย

ติดเตียง ดแูลสขุภาพผู้ป่วยโรคความจําเสื่อม (Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีบรกิารฟื้ นฟดู้วยกายภาพ

บาํบดั กิจกรรมบาํบดั เวชศาสตรก์ารกีฬา โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ทุกสหสาขาวิชาชพี ต้ังอยูใ่นพื้นท่ีของโครงการ

ท่ีพกัอาศัยเพื่อผู้สงูวัย จิณณ ์เวลบอ้ิีง เคาน์ต้ี จึงสามารถให้บรกิารได้สะดวกและทันท่วงทีสาํหรบัผู้พกัอาศัยในโครงการ

ดังกล่าว และชุมชนใกล้เคียงยา่นรงัสติอีกด้วย

 เว็บไซต์ www.thonburiburana.com 
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 โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 196 เตียง (เตียงจดทะเบยีน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 36 ห้อง ดําเนินงานภาย

ใต้บรษัิท โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น รอ้ยละ 

56.91 ของทนุชาํระแล้ว โรงพยาบาลราษฎรย์นิดีต้ังอยูท่ี่ 119 ถนนราษฎรย์นิดี อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา ในการ

บรกิารประชาชน โรงพยาบาลราษฎรย์นิดีให้บรกิารผู้ป่วยทั้งจากในพื้นท่ีหาดใหญแ่ละจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้

บริการนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จากประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น  โดยมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะโรคดังต่อไปน้ี

  แผนกรกัษ์สขุภาพ    แผนกลูกรัก

  แผนกอายุรกรรม    ศูนย์ไตเทียม

  แผนกผา่ตัดผา่นกล้อง    แผนกเบาหวานและไทรอยด์

  แผนกสติูนรเีวชและมะเรง็นรเีวช  แผนกระบบประสาทและสมอง

  แผนกรกัษ์หัวใจ    แผนกสุขภาพเท้า และกายอุปกรณ์

  ศูนยเ์อกซเรยค์อมพวิเตอร ์   ศูนย์อุบัติเหตฉุุกเฉิน

  แผนกทันตกรรม    แผนกศัลยกรรม

  แผนกกระดกูและขอ้    แผนกหูคอจมูก

  ศูนยเ์วชศาสตรฟ์ื้ นฟแูละกายภาพบาํบัด Home Healthcare

 เว็บไซต์ www.rajyindee.com

 โรงพยาบาลอุบลรกัษ์ ธนบุรี
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 24 ห้อง ซ่ึงดําเนินงาน

ภายใต้บริษัท อุบลรักษ์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.52 ของทุนชําระ

แล้ว โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้ังอยู่ท่ี 46/4 ถนนบูรพาใน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ให้บริการรักษาพยาบาลโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมท้ังอุปกรณ์การรักษาท่ีทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการ

ท้ังผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปน้ี

  ศูนยต์รวจสขุภาพ    ศูนย์ชว่ยการได้ยิน

  แผนกรงัสวิีทยา    แผนกฉุกเฉิน

  แผนกกายภาพบาํบดั    แผนกผ่าตัด 

  แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน   แผนกทันตกรรม

  แผนกไตเทียม    แผนกกระดูกและข้อ

  แผนกผู้ป่วยเด็ก    แผนกอายุรกรรม

  แผนกศัลยกรรม    แผนกหัวใจ

  แผนกสติูนรเีวช    แผนกหูคอจมูก

  แผนกจักษุ     แผนกผิวหนัง

 เว็บไซต์  www.ubonrak.com 
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 โรงพยาบาลสิรเิวช จันทบุรี
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 16 ห้อง ซึ่งดําเนินงาน

ภายใต้บริษัท สิริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

31.92 ของทนุชาํระแล้ว โรงพยาบาลสริเิวช ต้ังอยูท่ี่ 151 หมู ่7 ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เช่ียวชาญ พร้อมท้ังอุปกรณ์การรักษาท่ีทันสมัย 

ครบวงจร เปิดให้บรกิารท้ังผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปน้ี

  ศูนยอุ์บติัเหตแุละฉกุเฉนิ   คลินิกจักษุ

  ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง   คลินิกเวชปฏิบัติท่ัวไป

  ศูนยโ์รคกระดกูและขอ้   คลินิกศัลยกรรม

  ศูนยร์ะบบทางเดินอาหารและตับ  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

  ศูนยหั์วใจ     คลินิกศัลยกรรมประสาท

  ศูนยส์ติู-นารเีวชกรรม    คลินิกโรคไขข้อ

  ศูนยผู้์ป่วยวิกฤต    คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ

  ศูนยต์รวจสขุภาพ    คลินิกต่อมไร้ท่อ 

  ศูนยร์งัสภีาพวินิจฉยั    คลินิกกมุารเวช

  ศูนยทั์นตกรรม    คลินิกกายภาพบําบัด

  คลินิกอายุรกรรม    คลินิกโรคไต

  คลินิกจิตเวช 

 เว็บไซต์ www.sirivejhospital.com

 โรงพยาบาลธนบุร ีทุ่งสง
 เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง (เตียงจดทะเบยีน) และมีห้องตรวจ 12 ห้อง และห้องผา่ตัด 3 ห้องซึ่งดําเนินงาน

ภายใต้บรษัิท ธนราษฎร ์ทุ่งสง จํากัด ซึ่งเป็นบรษัิทรว่มของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 56.43 ของ

ทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ต้ังอยู่ท่ี 88/8 หมู่ท่ี 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาล

ระดับทติุยภูมิท่ีมีความสามารถรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นพรอ้มท้ังอุปกรณก์ารรกัษาท่ีทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บรกิาร

ท้ังผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง  

  สติูนรเีวชกรรม    ศัลยกรรมท่ัวไป

  อายุรกรรมท่ัวไป    กมุารเวช

  ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดกูและข้อ  แผนก Check up

  แผนกอุบติัเหตแุละฉกุเฉนิ   แผนก X-ray

  แผนกไตเทียม    แผนกกายภาพบําบัด

  แผนก ICU 

 เว็บไซต์ www.thonburithungsong.com
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2. ธุรกิจรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ
 THG ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อดําเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาล ปัจจุบนั มีโรงพยาบาล 1 แหง่ ในประเทศเมียนมา

 • Ar Yu International Hospital ประเทศเมยีนมา
 THG ได้รว่มมือกับพนัธมิตรท้องถ่ิน Ga Mone Pwint Company Limited (“GMP”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้า

ปลีกและอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีชื่อเสียงในประเทศเมียนมา และปัจจุบันกําลังดําเนินการสร้างโรงพยาบาลขนาด 

200 เตียง มูลค่า 75 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลในประเทศเมียนมาท่ีมีมาตรฐานสากลโดยให้ชื่อว่า 

Ar Yu International Hospital โดยต้ังอยูบ่นถนน Kyaikkasan เมืองยา่งกุ้ง บนเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร ่เริม่เปิดให้บรกิาร

ในชว่งเริม่ต้นสาํหรบัคนไขน้อกในเดือนกันยายน 2561 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันท่ี 17 มีนาคม 2562

 ท้ังน้ี บรษัิทรว่มทนุ ARYU International Health Care Company Limited จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2560 

ถือหุ้นโดย GMP รอ้ยละ 50  ARYU Ananta Medical Services Company Limited (AMS) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการ

แพทยช์าวเมียนมา ถือหุ้นรอ้ยละ 10 และ THG ร้อยละ 40 

สถิติการดําเนินงาน 

2562 2563 2564

สดัสว่นรายได้

ผูป้ว่ยนอก

จํานวนหอ้งตรวจผูป้ว่ยนอก (หอ้ง) *

จํานวนผูป้ว่ยนอก (ครั้ง)

กําลังการใหบ้รกิารผูป้ว่ยนอกสูงสุด (ครั้ง/ป)ี

อัตราการเขา้ใช้บรกิารของผูป้ว่ยนอก (%)

รายได้จากผู้ป่วยนอก

รายได้จากผู้ป่วยใน

45%

55%

46%

54%

47%

53%

198

76

59

1,045,042

1,702,950

61%

913,827

1,734,840

53%

852,567

1,730,100

49%

202

87

30

210

87

30

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล

ต่างจังหวัด  

ต่างประเทศ

577

386

246

632

436

246

632

436

175
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ต่างจังหวัด  

ต่างประเทศ

ผูป้ว่ยใน

จํานวนเตยีงจดทะเบยีน (เตยีง) *
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หมายเหตุ
สถิติการดําเนินงาน เป็นของโรงพยาบาลธนบุร ีโรงพยาบาลธนบุร ี2 และโรงพยาบาลราษฎรย์นิดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในเครอื
ยกเว้น หมายเหต ุ* ท่ีกล่าวถึงจํานวนห้องผู้ป่วย จํานวนเตียงจดทะเบยีน และจํานวนเตียงให้บรกิาร  หมายถึง จํานวน ณ โรงพยาบาลในเครอืท้ังหมด
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุร ีโรงพยาบาลธนบุร ี2 โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง (เริม่ปี 2562) และโรงพยาบาลธนบุรบูีรณา (เริม่ปี 2563)
ต่างจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี โรงพยาบาลอุบลรกัษ์ ธนบุร ีโรงพยาบาลสิรเิวช จันทบุร ีและโรงพยาบาลธนบุร ีทุ่งสง (เริม่ปี 2563)
ต่างประเทศ ได้แก่ Welly Hospital (สิน้สดุปี 2562)  และ Ar Yu International Hospital (เริม่ปี 2562)

2562 2563 2564

จํานวนเตยีงใหบ้รกิาร (เตยีง) *

การครองเตยีง (วันนอน/ป)ี

กําลังการใหบ้รกิารผูป้ว่ยในสูงสุด (วันนอน/ป)ี

อัตราการเขา้ใช้บรกิารของผูป้ว่ยใน (%) - กรุงเทพฯ

530

339

226

153,253

233,699

66%

117,736

208,423

57%

104,631

210,970

50%

530

339

96

530

339
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ต่างจังหวัด  

ต่างประเทศ

3. ธุรกิจรบัจ้างเหมาบรกิารทางการแพทย ์
 THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกท่ีได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองท้องถ่ินในการรับจ้างบริหาร

จัดการโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในภาครฐัท่ีต้องการเพิม่ประสิทธภิาพในการจัดการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญา

จ้างเหมาบรกิารเพื่อบรหิารและดําเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ินได้แก่ 

 -  โรงพยาบาลองค์การบริหารสว่นจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง (เตียงจดทะเบยีน) โดยมีเตียงให้บรกิารจํานวน 

  125 เตียงให้บริการ มีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนท่ีให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับ

  ประเทศและสรา้งความประทับใจทกุคร้ังแก่ผู้รับบริการ

4. ธุรกิจศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง 
 THG เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง จึงได้ก่อต้ัง บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี 

ดําเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบรหิารศูนยหั์วใจให้แก่สถานพยาบาล ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน จัดหาทีมแพทยผู้์เชีย่วชาญ

ด้านโรคหัวใจท่ีมีชื่อเสียงเพื่อความพร้อมในการดูแลรักษา ในปี 2562 ได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริการการรักษา

พยาบาลโรคหัวใจ  3 โครงการ ได้แก่  

 • คลินิกศนูยห์วัใจโรงพยาบาลธนบุร ี2 
 เปิดให้บรกิารเม่ือ 26 มิถนุายน 2560 โดยบริษัท ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี จํากัด เป็นผู้รับจ้างเหมาบรกิาร

โครงการศูนยหั์วใจ มีหน้าท่ีจัดหาทีมแพทยเ์ฉพาะทาง และบรหิารจัดการตารางเวลาการทํางานของแพทย์ให้เพยีงพอ

ต่อความต้องการของผู้ป่วยด้านหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธภิาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยห้อง

ปฏิบติัการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจํานวนเตียงท้ังหมด 9 เตียง พร้อมดูแลผู้ป่วย

โรคหัวใจนับต้ังแต่การตรวจรกัษาในระยะเริม่ต้นจนถึงการรักษาท่ีมีความละเอียดซบัซอ้นข้ันสูงตลอด 24 ชั่วโมง
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 • คลิกนิกศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลพัทลงุ 
 เป็นความรว่มมือของคณะผู้บรหิาร โรงพยาบาลพทัลงุ และ บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี การรับจ้างเหมา

บริการและควบคุมคุณภาพการทํางานด้วยความเช่ียวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทาง คลินิกศูนย์โรคหัวใจและหลอด

เลือดโรงพยาบาลพทัลงุ เปิดให้บรกิารเม่ือวันท่ี 17 เดือนเมษายน 2561 และได้รบัอนุมัติจากสาํนักงานประกันสุขภาพ

แห่งชาติให้รักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เม่ือวันท่ี 1 เดือนตุลาคม 2561 โดยบริษัทดําเนินการ

รักษาการทําหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยาย

หลอดเลือด หอพกัผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจํานวนเตียงท้ังหมด 11 เตียง

 • ศนูยห์วัใจ ศูนยก์ารแพทยป์ญัญานันทภิกขุ ชลประทาน
บจก. ศูนยหั์วใจ โรงพยาบาลธนบุร ีได้ลงนามข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการเขา้รบับรหิารศูนยหั์วใจให้กับศูนยก์าร

แพทยปั์ญญานันทภิกขุ ชลประทาน (เดิมชื่อโรงพยาบาลชลประทาน) ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือ

บรกิารดแูลรกัษาคนไขท่ี้มีอาการเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ท้ังยังเป็นการพฒันาห้องปฏิบัติการให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางการแพทย์อีกด้วย ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปิดให้บริการเม่ือเดือนมีนาคม 

2564 โดยให้บรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อเพิม่อัตราการรอดชวิีตของคนไข ้สามารถรกัษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบ

ครบวงจร เชน่ การตรวจคล่ืนไฟฟา้ การใสข่ดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดล้ินหัวใจร่ัว ปัจจุบันมีจํานวน

เตียงท้ังหมด 7  เตียง

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 
(Healthcare Solution Provider)

 เป็นธุรกิจท่ีให้บริการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการรักษาในสถานพยาบาล โดยมีบริการท่ีหลากหลาย

เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีต้องการดูแลสุขภาพในช่วงอายุและสภาพร่างกายท่ีแตกต่างกันไป โดยมี

บรกิารดังต่อไปน้ี

1. ธุรกิจการให้การบรบิาลและบา้นพักผูสู้งอายุ (Senior Care and Living)

โครงการจิณณ์ เวลบอ้ิีง เคาน์ตี้
 เป็นโครงการพัฒนาท่ีเก่ียวกับบริการทางการแพทย์ครบวงจร ภายใต้แนวคิดท่ีนําการดูแลสุขภาพแบบ

บูรณาการ (Integrated Healthcare) และ แผนการดูแลสขุภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-Made Medicine) มาผนวกกับ

ท่ีพกัอาศัย (Active Living) ท่ีออกแบบมาสาํหรบัผู้สูงวัยท่ีสามารถปรับเปล่ียนหรือเพิม่เติมอุปกรณอํ์านวยความสะดวก

ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัยของผู้อาศัย และอาคารสําหรับผู้สูงวัยท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Aged Care) 

ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟส์ไตล์ของผู้อยูอ่าศัย ท้ังผู้ท่ีอยูใ่นวัยเกษียณและวัยทํางานท่ีใสใ่จในสขุภาพ

และวางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” โครงการนี้มีพื้นท่ีประมาณ 

142 ไร ่ต้ังอยูบ่นถนนพหลโยธนิ (รงัสติ) 

 โครงการในเฟสแรก ประกอบด้วย
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  1) อาคารท่ีพกัอาศัยความสูงประมาณ 7 ชั้น ในเบื้องต้นสรา้งไว้ 5 ตึก จํานวน 494 ยูนิต ซึ่งออกแบบมา

   เพื่อตอบโจทยผู้์สงูอายุอยา่งแท้จรงิ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพทาง

   จิตใจของผู้สูงอายุ ภายในอาคารจะมีบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแล และมีบุคลากรทางการ

   แพทยฉ์กุเฉนิตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบตรวจสุขภาพต่อเน่ือง เชน่ เคร่ืองตรวจจับสถานะ

   สุขภาพ (Health Tracking System) และระบบดูแลสุขภาพจากส่วนกลาง (Centralized Health 

   Monitor System) และ CCTV ท้ังน้ีเพื่อให้ไว้วางใจได้ว่าผู้สงูอายุจะได้รบัการดแูลอยา่งถกูต้องและทันเวลา

  2)  โรงพยาบาลธนบุรบูีรณา เพื่อรองรบัการบรบิาลผู้สงูอายุท่ีต้องการการดแูลแบบใกล้ชดิจากบุคลากร

   ทางการแพทย์ บริหารจัดการโดยทีมแพทย์และพยาบาลภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลธนบุร ี

   (ดรูายละเอียดเพิม่เติมในสว่นธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย)

  3)  จิณณ์ เวลเนส ซึ่งมีบริการหลากหลายให้เลือกตามความต้องการท่ีแตกต่างกัน ท้ังเวลเนส คลินิก 

   มุง่เน้นดแูลสขุภาพเชงิป้องกัน ผสมผสานศาสตรธ์รรมชาติบาํบดั การแพทยท์างเลือก และการแพทย์

   แผนปัจจุบนั จิณณ ์เมดิฟิต มีคลาสและโปรแกรมการออกกําลังกายปรบัตามความเหมาะสมของแต่ละ

   บุคคล และยงัมีกิจกรรมยามว่างต่าง ๆ  เชน่ ดนตรบีาํบดั ศิลปะบาํบดั คลาสทําอาหาร ฯลฯ เพื่อสรา้ง

   สงัคมใหม ่แลกเปล่ียนประสบการณ ์ดูแลด้านจิตใจและอารมณ์

 โดยมี บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง ถือหุ้น 100% เป็น

ผู้บรหิารการให้เชา่ห้องชุดโครงการท่ีเป็นกรรมสทิธิข์อง บจก. ธนบุรี เวลบอ้ิีง และห้องชุดท่ีผู้ซื้อต้องการปล่อยเชา่เพื่อ

สรา้งรายได้

 • ศนูยด์แูลผูสู้งอายุ ธนบุร ีเฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ 
 เป็นศูนยด์แูลผู้สงูอายุขนาดใหญ ่ต้ังอยูซ่อยประชาอุทิศ 60/2 ภายใต้แนวคิดให้การดแูลผู้สงูอายุ ผู้ป่วยพกัฟื้ น 

ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยระยะสดุท้ายให้มีสุขภาพท่ีดี ท้ังรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และสงัคม มุง่พฒันาให้ใชช้วิีตอยา่งมี

คณุภาพ ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล โดยมีทีมสหวิชาชพีออกแบบโปรแกรมการดูแลท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล พรอ้ม

บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องพักพร้อมอาหาร ดูแลโดยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 

มีแพทยต์รวจเยี่ยมตามกําหนด กิจกรรมกายภาพ และสันทนาการ และบริการทําความสะอาดห้องพกั 

2. ธุรกิจรกัษาพยาบาลนอกพ้ืนทีโ่รงพยาบาล (Home Healthcare)
 ดําเนินธุรกิจผา่น บจก. ธนบุรี เวลบอ้ิีง เพื่อให้บรกิารดแูลรกัษาผู้ป่วยถึงบ้าน การดแูลแมแ่ละเด็ก กายภาพบาํบดั

แก่ผู้ท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาท่ีโรงพยาบาล ผู้สูงอายุท่ีเคล่ือนย้ายลําบาก ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ดําเนินการโดย

ทีมสหวิชาชพี อาทิเชน่ พยาบาล นักกายภาพบาํบัด นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา

3. ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมภัีณฑ์และเครื่องมือเครื่องใชท้างการแพทย์
 ธุรกิจน้ีเป็นส่วนสนับสนุนธุรกิจหลักของ THG โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน บจก. ดีเอส ออลล์ ซึ่งดําเนินการ           

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service” เป็นตัวแทนจําหน่ายเพียง            

รายเดียวของแบรนด์ชั้นนําในด้านทันตกรรม เชน่ Adec, W&H,  AO,  Megagen,  SAM และ Alpro เป็นต้น

 ท้ังน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บรษัิทฯ ได้ปิดกิจการร้านขายยา APEX เพื่อปรับปรุงธุรกิจในภาพรวม
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ธุรกิจอื่น ๆ

1. พฒันาระบบซอฟต์แวรเ์พ่ือการบรหิารโรงพยาบาล
 บจก. โมดลูล่าซอฟท์แวรเ์อ็กซ์เปอรตี์ส ดําเนินการพฒันาระบบซอฟต์แวรเ์พื่อการบรหิารโรงพยาบาล ทั้งสาํหรบั

โรงพยาบาลในเครือและลูกค้าท่ีเป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและ

มีประสบการณใ์นระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละระบบโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปี ทําให้ระบบซอฟต์แวรข์องโรงพยาบาล

ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสามารถรองรับการทํางานครอบคลุมทุกแผนกใน

โรงพยาบาล และรองรบัการเชื่อมโยงขอ้มูลกับระบบงานอ่ืน ๆ

2. ธุรกิจพฒันาโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารด้านการแพทย์และสขุภาพ  
 ดําเนินการโดย บจก. ธนบุรีพัฒนาท่ีดิน และ บจก.ราชธานี เรียลต้ี โดยปัจจุบันอยูใ่นระหว่างศึกษาโครงการ 

และความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ภาวะตลาดและการแข่งขัน
 จากบทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน สําหรับปี 2563-2565 ของวิจัยกรุงศรี ปี 2564-2565 

คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะกลับมาฟื้ นตัว โดยได้แรงหนุนจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทย อาทิ 

การเขา้สูส่งัคมผู้สงูอายุ การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิม่ขึ้นของชนชั้นกลาง ผนวกกับกระแสการดูแลสขุภาพ

กําลังอยูใ่นความสนใจของคนท่ัวโลก

 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มเร่งขยายการลงทุนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งรวมถึงการเป็นพันธมิตรกับ

โรงพยาบาลอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพในระดับต่างๆ และขยายไปสู่ธุรกิจ

ท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อให้ธุรกิจโรงพยาบาลมีห่วงโซ่อุปทานครบวงจรรองรับความต้องการใช้บริการท่ีหลากหลาย 

โดยโรงพยาบาลท่ีมีเครือข่ายมากจะมีความได้เปรียบท้ังด้านต้นทุน บุคลากร และการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ 

ส่วนโรงพยาบาลท่ีไม่มีเครือข่าย (Stand Alone) ต่างเร่งปรับตัวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางปัจจัย

ท้าทายด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเขา้มาของผู้ประกอบการรายใหมแ่ละคู่แขง่จากต่างประเทศ

ประเด็นท้าทายของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่
 •  การขาดแคลนแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์องค์การอนามัยโลก (WHO) กําหนดจํานวนแพทย์และ

  พยาบาลต่อประชากรไว้ท่ี 2.8 ต่อ 1,000 ขณะท่ีประเทศไทยมีอัตราส่วนอยู่ท่ี  0.4 ต่อ 1,000 ซึ่งต�ากว่า

  ประเทศคูแ่ขง่สําคัญ เชน่ สิงคโปร์ 1.92 ต่อ 1,000 และมาเลเซยี 1.2 ต่อ 1,000 การเพิม่ขึน้ของโรงพยาบาลเอกชน

  จะทําให้เกิดการแยง่ตัวแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะผลักดันให้ต้นทุนของธุรกิจเพิม่สูงขึ้น

 •  กฏระเบยีบภาครฐั อาทิ การนํายา เวชภัณฑ์ และค่าบรกิารเขา้มาอยูใ่นบญัชีสนิค้าและบรกิารควบคมุ เป็น

  ขอ้จํากัดในการปรับข้ึนค่าสินค้าและบรกิาร ซึ่งกระทบต่อผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะ

  ต่อไป โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กท่ีไม่มีเครือข่าย นอกจากน้ี โรงพยาบาลขนาดกลางลง

  มายังมักพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการภายใต้โครงการกองทุนประกันสังคม การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

  ด้านสขุภาพของกองทนุฯ จึงอาจกระทบผลการดําเนินงานของธุรกิจได้
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 • ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการใหบ้รกิารทางการแพทยข์องไทยยงัเปราะบางหลายด้าน โดยคะแนน

  ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ ์และด้านการผลิตต�ากว่าค่าเฉล่ียของ

  ประเทศคู่แขง่มากท่ีสดุ สว่นความพรอ้มในการเขา้สูธุ่รกิจ 4.0 พบว่าโรงพยาบาลเอกชนไทยได้คะแนน

  ระดับปานกลาง โดยความพร้อมด้านกลยุทธแ์ละการลงทุนมีคะแนนน้อยท่ีสุด สําหรับเป้าหมาย 5 ปี

  ขา้งหน้า (ปี 2567) ผู้ประกอบการต้องการพฒันาด้านกลยุทธแ์ละการลงทุนมากท่ีสุด 

 • การแข่งขันรุนแรงในธุรกิจสุขภาพ ท้ังจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

  (1) กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งขยายการลงทนุอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ท้ังยงัมีโรงพยาบาลรฐั

  ท่ีพัฒนาบริการสู่มาตรฐานเดียวกับเอกชน และมีข้อได้เปรียบ ด้านชื่อเสียง เทคโนโลยี และแพทย์

  ผู้เชี่ยวชาญ เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือโรงพยาบาลศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จ

  พระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี (2) กลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอ่ืน เช่น อสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจาก

  ธุรกิจโรงพยาบาลมีโอกาสสร้างรายได้ท่ีม่ันคงในระยะยาว ท้ังยังสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีให้ความ

  สนใจด้านสขุภาพมากขึ้น (3) ทนุต่างประเทศโดยเฉพาะจนีทีส่นใจเปดิศนูย์การแพทย์ เชน่ ศูนยร์กัษา

  ผู้มีบุตรยากรองรับความต้องการของลูกค้าจีนท่ีเข้ามาใช้บริการในไทย และ (4) คู่แข่งในต่างประเทศ 

  โดยเฉพาะประเทศในเอเชียท่ีวางสถานะเป็นศูนย์กลางการแพทย์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับไทย

  อาทิ สิงคโปรมี์ศูนย์การแพทย์ดึงดูดนักท่องเท่ียวและคนไขซ้ึ่งสว่นใหญเ่ป็นนักธุรกิจในประเทศและประเทศ

  ขา้งเคียง มาเลเซียมีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากอินโดนีเซียและ

  กลุม่อิสลาม อินเดียดึงดดูผู้ใชบ้รกิารด้วยอัตราค่าบรกิารราคาถกูและจีนวางมณฑลไหห่นานเป็น“ศูนย์กลาง

  ท่องเท่ียวเชงิการแพทย”์ ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยดึงดูดลูกค้าจีนท่ีออกไปรักษาในต่างประเทศ 

 •  ปจัจัยอ่ืน ๆ อาทิ กระแส Digital transformation หรือ Technology disruption ท่ีเข้ามามีอิทธพิลและ

  สง่ผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลอยา่งรวดเร็ว และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีจะเปล่ียนไปหลังการแพร่

  ระบาดของ COVID-19 คล่ีคลาย เช่น การคํานึงถึงความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากน้ี การ

  ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอาจกลายเป็นกระแสท่ีมาแรงสําหรับโรงพยาบาลเอกชนของไทยท่ีต้องเตรียม

  ความพรอ้ม เน่ืองจากระบบสาธารณสุขของไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกจากความสามารถควบคมุ 

  การแพรร่ะบาดของโรคได้อยา่งรวดเร็ว

 ปัจจัยท้าทายดังกล่าวอาจจํากัดการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวม หากผู้ประกอบการ

ไม่สามารถปรับตัวรองรับได้ทัน เน่ืองจากมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง อีกท้ัง

ผูป้ระกอบการอาจมต้ีนทนุค่าใชจ่้ายในการลงทนุเพิม่ขึน้มากโดยเฉพาะด้านเทคโนโลย ีในระยะต่อไปจึงอาจเหน็

นโยบายการเปน็พันธมิตรระหว่างโรงพยาบาล โดยมจุีดประสงค์เพื่อลดต้นทนุและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

ตลอดจนการปรบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือคว้าโอกาสและเตรยีมพรอ้มรบัมือกับภาวะการแขง่ขันที่จะ

รุนแรงขึ้นในอนาคต

ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเปา้หมายและชอ่งทางการจัดจําหน่าย

1. ธุรกิจรกัษาพยาบาลในประเทศไทย
 บรษัิทฯ มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่มหลักคือกลุ่มผู้ใชบ้ริการท่ัวไปและกลุ่มผู้ใชบ้ริการคู่สญัญา
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 กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารท่ัวไป
 - กลุ่มผู้สงูอายุ บรษัิทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีมากข้ึน จากการคาดการณ์

  การเติบโตของประชากรผู้สูงอายุในประเทศในอนาคต ดังน้ันบริษัทฯ จึงเน้นการให้บริการท่ีสําคัญต่อ

  ลูกค้า กลุ่มน้ีโดยมีแผนกแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะแผนก สมอง หัวใจ กระดูก ซึ่งมีบุคลากรทางการ

  แพทยแ์ละอุปกรณท์างการแพทยท่ี์พร้อมรองรับการใชบ้ริการ

 - กลุ่มผู้ป่วยวิกฤต เน่ืองจากผู้ป่วยโรคท่ีมีความซับซ้อนและร้ายแรงมีจํานวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ 

  จึงได้เตรียมความพร้อมท้ังบุคลากรทางแพทย์และสถานท่ีให้บริการโดยท่ีบริษัทฯ มีห้องบริการผู้ป่วย

  วิกฤต ท้ังหมดมากกว่า 100  เตียง โดยท่ีทุกเตียงมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยสามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้

  หลากหลายรูปแบบ

 - กลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ บรษัิทเห็นโอกาสด้านการท่องเท่ียวเชงิสขุภาพ (Medical Tourism) ท่ีตลาดเติบโต

  สงูจากการท่ีประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในชาวต่างชาติว่าคณุภาพการให้บรกิารทางการแพทยข์องประเทศไทย

  อยู่ในมาตรฐานนานาชาติ บริษัทฯ จึงพัฒนาแผนกต้อนรับผู้ป่วยชาวต่างชาติเพื่อรองรับผู้ป่วยชาว

  ต่างชาติ โดยสามารถสื่อสารคําศัพท์ทางการแพทยใ์นภาษาต่างชาติ อีกท้ังบริษัทฯ มีการใชบ้ริการนายหน้า

  รับหาลูกค้าช่ือดังในต่างประเทศ (Agency) เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเข้ามาใช้บริการกับทางบริษัทฯ 

  โดยบรกิารนายหน้าจัดหาลกูค้านั้นเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรบัลกูค้าชาวต่างชาติเวลาพิจารณาใช้บริการ

  รกัษาพยาบาลในประเทศไทย

 กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารคู่สัญญา
 - กลุ่มบรษัิทประกันคู่สญัญา เน่ืองจากประชากรไทยนั้นมีแนวโน้มให้ความสาํคัญกับการดแูลสขุภาพมากขึ้น 

  ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนให้มีการทําประกันของรฐับาล เชน่ การอนุญาตให้นําเบีย้ประกันสขุภาพ

  มาลดหยอ่นภาษีเงินได้ประจําปีสง่ผลให้การเติบโตของกลุ่มผู้ทําประกันสขุภาพและประกันชวิีตเพิม่สงูขึ้น 

  บรษัิทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตจากกลุ่มผู้ใชบ้รกิารกลุ่มน้ีสงูขึ้น โดยท่ีบรษัิทฯ มีความสมัพนัธอั์นดีกับ

  ตัวแทนบรษัิทประกันต่าง ๆ ซึ่งนําไปสูก่ารเข้าทําสัญญากับบริษัทประกันเพิม่มากข้ึน และทําให้ตัวแทน

  ของบรษัิทประกันน้ันแนะนําโรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ ให้ผู้ทําประกันในการเขา้ใชบ้รกิารเพิม่ขึ้น อีกท้ัง

  การทําประกันจะช่วยให้ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันน้ัน สามารถเข้ารับการรักษากับ

  โรงพยาบาลฯ ซึ่งจะสง่ผลให้มีจํานวนผู้ใชบ้ริการมากข้ึน

2. ธุรกิจรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ
 บรษัิทฯ มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่มหลักคือกลุ่มผู้ใชบ้ริการท่ัวไปและกลุ่มผู้ใชบ้ริการคู่สญัญา

 กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารท่ัวไป
 สาํหรบั Ar Yu International Hospital

 - เมียนมาเป็นสังคมท่ีกําลังเติบโต มีประชากรอยู่ในวัยทํางาน (25-54 ปี) กว่าร้อยละ 40 ยังไม่เข้าสู่สังคม

  ผู้สูงอายุ ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลจึงมีความหลากหลาย ท้ังกลุ่มวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทํางาน

  และกลุ่มแมแ่ละเด็ก
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กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารคู่สัญญา
 - ในเมียนมา ผู้มาใช้บริการสว่นใหญ ่เกือบท้ังหมด ใช้การชําระเงินสดด้วยตนเอง มีผู้ใช้ประกันสุขภาพ

  น้อยมาก

3. ธุรกิจรบัจ้างเหมาบรกิารทางการแพทย ์
 โรงพยาบาลของรฐัท่ีมีความประสงค์ว่าจ้างเอกชนในการรับจ้างบริหารโรงพยาบาลของรัฐ

4. ธุรกิจศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง
 บรษัิท ศูนยหั์วใจ โรงพยาบาลธนบุร ีจํากัด  มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสําคัญ 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยตาม

โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม ผู้ป่วยตามโครงการสํานักงาน

หลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) สทิธขิา้ราชการ และ ผู้ป่วยชาวต่างชาติ  

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบรกิารในประเทศ

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
 จากการท่ีบรษัิทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมายาวนานกว่า 40 ปีและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ

สถานการศึกษาทางการแพทย์ชั้นนําของประเทศไทยหลายแห่งจึงทําให้บริษัทฯ สามารถแสวงหาบุคลากรทางการ

แพทยท่ี์มีคณุภาพ บรษัิทฯ มีนโยบายพฒันาแพทย์ให้มีความสามารถท่ีสูงข้ึนโดยมีการให้แพทย์เข้ารับการฝึกอบรม 

วิชาอยา่งต่อเน่ือง และยังมีนโยบายพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางโดยมีการสนับสนุนให้พยาบาลสําหรับโรคเฉพาะทาง

ได้เขา้รบัการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 -  9 เดือนเพื่อให้ได้รับความรูแ้ละความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ 

ได้ดียิง่ขึ้น

การจัดหายาและเวชภัณฑ์
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นลักษณะจัดซื้อเป็นกลุ่มพร้อมกันกับบริษัทในเครือเพื่อ

เป็นการเพิ่มอํานาจในการต่อรองกับผู้ขายยาและเวชภัณฑ์ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ 

มีข้ันตอนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีประสทิธภิาพ โดยจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการยาเพื่อพจิารณาการจัดซื้อยา

และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ พิจารณาจากหลากหลายองค์ประกอบเช่น ราคา คุณภาพ อีกท้ังความต้องการของแพทย ์

ระยะเวลาในการจัดสง่ และระยะเวลาในการชาํระหน้ี เป็นต้น

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นลักษณะจัดซื้อเป็นกลุ่มพร้อม ๆ กับ 

บริษัทในเครือเพื่อเป็นการเพิ่มอํานาจในการต่อรองกับผู้ขายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และลดต้นทุน

ค่า ใชจ่้ายอุปกรณแ์ละเครื่องมือทางการแพทยข์องบริษัทฯ ได้
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กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารคู่สญัญา
 - ในเมียนมา ผู้มาใช้บริการสว่นใหญ ่เกือบท้ังหมด ใช้การชําระเงินสดด้วยตนเอง มีผู้ใช้ประกันสุขภาพ

  น้อยมาก

3. ธุรกิจรบัจ้างเหมาบรกิารทางการแพทย์ 
 โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีความประสงค์ว่าจ้างเอกชนในการรับจ้างบรหิารโรงพยาบาลของรฐั

4. ธุรกิจศนูย์แพทย์เฉพาะทาง
 บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด  มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสาํคัญ 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยตาม

โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิเช่น ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม ผู้ป่วยตามโครงการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธข้ิาราชการ และ ผู้ป่วยชาวต่างชาติ  

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบรกิารในประเทศ

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
 จากการท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมายาวนานกว่า 40 ปีและผู้บรหิารของบรษัิทฯ เป็นกรรมการของ

สถานการศึกษาทางการแพทย์ชั้นนําของประเทศไทยหลายแห่งจึงทําให้บริษัทฯ สามารถแสวงหาบุคลากรทางการ

แพทย์ท่ีมีคุณภาพ บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาแพทย์ให้มีความสามารถท่ีสงูขึ้นโดยมีการให้แพทยเ์ขา้รบัการฝึกอบรม 

วิชาอยา่งต่อเน่ือง และยังมีนโยบายพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางโดยมีการสนับสนุนให้พยาบาลสําหรบัโรคเฉพาะทาง

ได้เขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 -  9 เดือนเพื่อให้ได้รับความรูแ้ละความสามารถในการรกัษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ 

ได้ดียิง่ข้ึน

การจัดหายาและเวชภัณฑ์
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นลักษณะจัดซื้อเป็นกลุ่มพร้อมกันกับบริษัทในเครือเพื่อ

เป็นการเพิ่มอํานาจในการต่อรองกับผู้ขายยาและเวชภัณฑ์ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ 

มีขั้นตอนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีประสทิธภิาพ โดยจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการยาเพื่อพจิารณาการจัดซื้อยา

และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ พิจารณาจากหลากหลายองค์ประกอบเช่น ราคา คุณภาพ อีกท้ังความต้องการของแพทย ์

ระยะเวลาในการจัดสง่ และระยะเวลาในการชาํระหน้ี เป็นต้น

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นลักษณะจัดซื้อเป็นกลุ่มพร้อม ๆ กับ 

บริษัทในเครือเพื่อเป็นการเพิ่มอํานาจในการต่อรองกับผู้ขายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และลดต้นทุน

ค่า ใชจ่้ายอุปกรณแ์ละเคร่ืองมือทางการแพทย์ของบริษัทฯ ได้

2. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบรกิารในต่างประเทศ

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
 ในการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ บรษัิทฯ ได้รว่มทนุกับบรษัิทขนาดใหญ ่(Ga Mone Pwint ในประเทศเมียนมา) 

ซึ่งเป็นท่ีรูจั้กดีในประเทศเมียนมา สง่ผลให้โรงพยาบาลมีฐานลกูค้าค่อนขา้งมาก มีความนา่เชื่อถือ จึงเป็นปัจจัยดึงดดู

บุคลากรทางการแพทยใ์ห้มารว่มงานกับโรงพยาบาล และสง่ผลให้โรงพยาบาลฯ สามารถเชญิชวนบุคลากรทางการ

แพทยท่ี์มีความรูค้วามสามารถมารว่มงานได้อยา่งต่อเน่ือง

การจัดหายาและเวชภัณฑ์
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจําหน่ายท่ีมีชื่อเสียงหลายราย ไม่มีการผูกขาดกับ

ผู้จัดจําหนา่ยรายใดรายหน่ึง เพื่อพฒันาความสมัพนัธกั์บผู้จัดจําหนา่ยหลายรายและเพื่อเป็นการเพิม่ความสามารถ

ในการต่อรองกับผู้ขายยาและเวชภัณฑ์และลดต้นทนุค่าใชจ่้ายยาและเวชภัณฑ์ของบรษัิท บรษัิทมีขั้นตอนการจัดซ้ือ

ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีประสทิธภิาพ โดยการอนุมัติการจัดซื้อจะเป็นไปตามอํานาจอนุมัติ โดยผู้อนุมัติจะพจิารณาจาก

หลากหลายองประกอบเชน่ ราคา คณุภาพ อีกท้ังความต้องการของแพทย์ ระยะเวลาในการจัดสง่ เป็นต้น

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ นอกจากน้ีการส่ังซ้ือ

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง โดยโรงพยาบาลฯ จะทําการ

สั่งซื้อผ่านบริษัทตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพราะจะทําให้ได้รับการ

ประกัน หากอุปกรณแ์ละเครื่องมือเหล่าน้ีมีปัญหาชาํรุดหรือเสียหาย และบริษัทตัวแทนจําหนา่ยสามารถดําเนินการ

แก้ไขซอ่มแซมได้ทันที

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ
 ดรูายละเอียด เรื่อง “ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ”
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ธุรกิจรักษาพยาบาล

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาเงินลงทุน

บจก.ธนราษฎร ทุงสง/1

บมจ.โรงพยาบาลราษฎรยินดี

บจก.ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี

บจก.โรงพยาบาลอุตรดิตถธนบุรี

บจก.โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

บจก.สิริเวช จันทบุรี

บจก.อุบลรักษ

ARYU International Health Care CO., Ltd.

บจก.เมดแอคเซส

56
.4

3%
56

.91
%

99
.98

%

99.99%

99.99%

31.92%
34.52%40.00%

100%

หมายเหตุ : /1 สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน บจก. ธนราษฎรทุงสงดังกลาวน้ัน รวมถึงสัดสวนที่มีสิทธิออกเสียงโดยออม
 ผานบริษัทยอย บมจ.โรงพยาบาลราษฎรยินดีดวย
 / 2 เงินลงทุนอื่น คือ เงินลงทุนทั่วไปในหุนสามัญที่บริษัทฯ ถือหุนเกินกวารอยละ 10

บจก.โมดูลลาซอฟแวร
เอ็กซเปอรตีส

บจก.ดีเอส ออลล
(เดิมช่ือ บจก.ทันตสยาม)

บจก.ธนบุรี
พัฒนาที่ดิน

บจก.ธนบุรี เวลบีอิ้ง

บมจ. ธนบุรี คานาบิซ 

บจก.ราชธานี เรียลตี้

เงินลงทุนอ่ืน/2

บจก.ธนบุรี
พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท

70.00%

99.43%

99.86%

99.99%

99.99%

75.00%

100%

โครงสรางการถือหุน
ของกลุมบริษัทฯ
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ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

บรษัิทยอ่ย
(1) บรษัิท โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี จํากัด (มหาชน)

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี : 0107538000380 (เดิมเลขท่ี บมจ. 561)

 วันท่ีจดทะเบยีน : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 119 ถนนราษฎร์ยินดี ตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ ่

    จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-200-200 โทรสาร 0-7420-0292

 เว็บไซต์  : www.rajyindee.com

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 430,000,000 หุ้น 

 ทนุจดทะเบยีน : 430,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท 

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว :  430,000,000 บาท จํานวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(2) บรษัิท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุร ีจํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี : 0105559025720

 วันท่ีจดทะเบยีน : 12 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

    10320 โทรศัพท์ 0-2643-0921โทรสาร  0-2246-1796  

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 12,000,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 120,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุที่เรยีกชาํระแล้ว : 90,000,000 บาท จํานวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท

(3) บรษัิท ศูนยหั์วใจ โรงพยาบาลธนบุร ีจํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105557100490

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

    กรุงเทพมหานคร 10310 

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

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการและให้บริการรักษาเฉพาะด้าน

    โรคหัวใจ โดยจัดต้ังหรือเป็นสว่นหน่ึงของศูนย์หัวใจโรงพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 10,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท

 ทนุท่ีเรยีกชาํระแล้ว : 100,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ10,000 บาท
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(4)  บรษัิท ธนบุร ีเวลบอ้ิีง จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จํากัด)

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105557165486

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

    10310  โทรศัพท์ 0-2643-0921-5 โทรสาร  0-2642-0939

 เว็บไซต์  : www.jinwellbeing.com 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสร้างท่ีพกัอาศัยสําหรับผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลและสถานบริบาลผู้สงูวัย 

    ให้บริการดูแล สุขภาพครบวงจรสําหรับผู้สูงวัย ให้บริการทางการแพทย ์

    และดําเนินธุรกิจศูนย์ฟื้ นฟผูู้ป่วย (Step-Down Care)  

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 150,000,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 1,500,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุที่ออกและเรยีกชาํระแล้ว : 1,500,000,000 บาท จํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(5)  บรษัิท ดีเอส ออลล์ จํากัด (เดิมชื่อ บรษัิท ทันตสยาม จํากัด)

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105556199387

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 615 อาคารจิตต์อุทัย ช้ัน 11 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

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

 เว็บไซต์   : www.ds-all.co.th/  

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจําหนา่ยเคร่ืองเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือและเครื่องใช้

    ทางทันตกรรม และธุรกิจร้านขายยา

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 3,193,265 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 31,932,650 บาท  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุท่ีเรยีกชาํระแล้ว : 31,932,650 บาท จํานวน 3,193,265 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

(6)  บรษัิท ราชธานี เรยีลต้ี จํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105544092116 (เดิมเลขท่ี กท03-0159-44)

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 20 กันยายน พ.ศ. 2544

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 61/160 ซอยทวีมิตร 5 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

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

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดสรรท่ีดินบ้านพกัผู้สูงอายุ

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน  19,600,000 หุ้น 

 ทนุจดทะเบยีน : 1,960,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

 ทนุที่ออกและเรยีกชาํระแล้ว : 1,960,000,000  บาท จํานวน 19,600,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท
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(7)  บรษัิท ธนบุรพีฒันาท่ีดิน จํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105533007996 (เดิมเลขท่ี 798/2533)

 วันท่ีจดทะเบยีน : 19 มกราคม พ.ศ. 2533

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

    10310 โทรศัพท์ 0-2643-0921-5 โทรสาร  0-2642-0939

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดสรรท่ีดิน และพฒันาอสังหาริมทรัพย์

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน  127,000,000 หุ้น 

 ทนุจดทะเบยีน : 1,270,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุที่ออกและเรยีกชาํระแล้ว : 1,270,000,000 บาท จํานวน 127,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 

(8)  บรษัิท โมดลูล่าซอฟท์แวรเ์อ็กซเ์ปอรตี์ส จํากัด

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

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 7 ตลุาคม พ.ศ. 2536

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 333/2 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10700

    โทรศัพท์ 0-2882-5173 โทรสาร  0-2882-5175

 เว็บไซต์  : www.mse-th.com 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้คําปรึกษาและเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 180,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 18,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 18,000,000 บาท จํานวน 180,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(9)  บรษัิท โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง จํากัด  

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105545057829

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 5 มิถนุายน พ.ศ. 2545

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 611 ถนนบํารุงเมือง  แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย 

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

 เว็บไซต์ : www.thonburibamrungmuang.com

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล (เปิดดําเนินการเดือนมกราคม พ.ศ. 2562)

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 48,927,068 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 1,223,176,700 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 25 บาท

 ทนุที่ออกและเรยีกชาํระแล้ว : 1,223,176,700 บาท จํานวน 48,927,068 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 25 บาท
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(10)  บรษัิท  ธนราษฎร ์ทุ่งสง จํากัด  

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0805557000618

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 88/8 หมูท่ี่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110

    โทรศัพท์   093-579-1188

 เว็บไซต์  : www.thonburithungsong.com

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล (เปิดดําเนินการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน  60,000,000  หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 600,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  10 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 600,000,000 บาท จํานวน 60,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(11)  บรษัิท  เมดแอคเซส จํากัด  

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105564073125

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 29 เมษายน พ.ศ. 2564

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 120/132 ตรอกบ้านชา่งหล่อ แขวงบ้านชา่งหล่อ เขตบางกอกน้อย   

    กรุงเทพมหานคร 10700  โทรศัพท์ 089-922-9949   

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจจัดซื้อ เพื่อจัดจําหนา่ยเคร่ืองมือแพทย์ สินค้าทางการแพทย์

    และเวชภัณฑ์

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน  10,000  หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  100 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 1,000,000 บาท จํานวน 10,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(12)  บรษัิท ธนบุร ีคานาบซิ จํากัด (มหาชน)  

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0107564000413

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 61/160 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

     10310 

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเภสชัภัณฑ์ท่ีมีสารสกัดจากพชืสมุนไพร เพื่อใชใ้นการ

    รกัษาโรคทางการแพทย์  

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน  1,000,000  หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  100 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท
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บรษัิทยอ่ยทางอ้อม
 บรษัิท ธนบุร ีพรอ็พเพอรต้ี์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ธนบุรี เวลบีอ้ิง จํากัด)

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105562161663

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 17 กันยายน พ.ศ. 2562

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

    10310 โทรศัพท์ 02246-4694

 ประเภทธุรกิจ : บรหิารจัดการธุรกิจ Senior residence

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 40,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 4,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 4,000,000 บาท จํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บรษัิทรว่ม
(1)  บรษัิท อุบลรกัษ์ จํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0345534000225 (เดิมเลขท่ี บอจ.อบ.111)

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2534

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 46/4 ถนนบูรพาใน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี

     จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทรศัพท์ 0-4526-0300 โทรสาร  0-4524-3654

 เว็บไซต์  : www.ubonrak.co.th

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน  11,250,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 112,500,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 112,500,000 บาท จํานวน 11,250,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2)  บรษัิท สริเิวช จันทบุร ีจํากัด (มหาชน)

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0107547000117 (เดิมเลขท่ี 0107574700110)

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2547

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 151 หมูท่ี่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี 

    จังหวัดจันทบุร ี22000  โทรศัพท์ 0-3934-4339 โทรสาร  0-3932-2995-6

 เว็บไซต์  : www.sirivejhospital.com

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 370,909,375 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 370,909,375 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 370,909,375 บาท จํานวน 370,909,375 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท
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บรษัิทรว่มค้า 
 ARYU International Health Care Company Limited

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 4 เมษายน พ.ศ. 2560

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : Plot No. 34D, Block No. 51F3,51D5,51D6 Kayaikkasan Road 

    (Between Marlarnwe Street) Tamwe Township, Yangon

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรกัษาพยาบาล Ar Yu International Hospital (เปิดให้บริการ

    รกัษาผู้ป่วยนอก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และผู้ป่วยใน ในเดือน

    กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562)

 การถือหุ้น : บรษัิทฯ ถือหุ้นเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40  (พ.ศ. 2560 : ถือหุ้นเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10)

 ทนุจดทะเบยีน : USD 100,000,000

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : USD 70,000,000

นิติบุคคลทีบ่รษัิทถือหุน้รอ้ยละ 10 ขึ้นไป  
(1)  บรษัิท โรงพยาบาล ภัทร จํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105538022772

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2538

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 32/410 หมูท่ี่ 6 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

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

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 15,000,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 150,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 150,000,000 บาท จํานวน  15,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2)  บรษัิท โรงพยาบาลธนกาญจน์ จํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0715534000281

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 20/20 ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

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

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 7,500,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 75,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 75,000,000 บาท จํานวน  7,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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(3)  บรษัิท โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด-ธนบุร ีจํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0455538000075

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 166 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

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

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 12,500,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 125,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 125,000,000 บาท จํานวน  12,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(4)  บรษัิท โรงพยาบาลกาฬสนิธุ-์ธนบุร ีจํากัด

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0465558000216

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 27 ตลุาคม พ.ศ. 2558

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 89 ถนนเล่ียงเมืองสงเปลือย ต.กาฬสินธุ ์อ.เมืองกาฬสินธุ ์จ.กาฬสนิธุ์

    โทรศัพท์ 0-4384-0444 โทรสาร  0-4384-0424

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 30,000,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 300,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 300,000,000 บาท จํานวน  30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(5)  บรษัิท ไทยจัดการลองสเตย ์จํากัด 

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0105545095143

 วันท่ีจดทะเบยีน  : 11 กันยายน พ.ศ. 2545 (เป็นผู้ถือหุ้นเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2564)

 ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ ่ : 1 อาคารทีพแีอนด์ที ชั้นท่ี 24 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสติ 

    แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2936-1644 

 ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการจองท่ีพกัโรงแรม 

    บ้านพักในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวพํานักระยะยาวของ

    การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 1,000,000 หุ้น

 ทนุจดทะเบยีน : 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

 ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 100,000,000 บาท จํานวน  1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท
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ผู้ถือหุ้น 
 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ณ วันปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันท่ี 30 ธนัวาคม 2564 มีดังน้ี

หมายเหต ุ :   1/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่กลุ่มโรงพยาบาลรามคําแหง ประกอบด้วย บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง และ บจก. เอฟแอนด์เอส 79 

   ถือหุ้นรวมรอ้ยละ 21.934

  2/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่กลุ่มนายแพทยบุ์ญ วนาสิน ประกอบด้วย นายแพทยบุ์ญ วนาสิน นางจารุวรรณ วนาสิน นางณวรา วนาสนิ 

   นางสาวนลิน วนาสนิ (ถือหุ้น 10,837 หุ้น) นายจอน วนาสนิ (ถือหุ้น 20,837 หุ้น) Global Health Investment Co., Ltd. 

   (ถือหุ้น 913,340 หุ้น) และ บจก. ราชธานีพฒันาการ (2014) รวมประมาณ รอ้ยละ 22.054

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของ THG 
 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบยีน 847,467,400 บาท เรียกชาํระแล้ว จํานวน 847,467,400 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน 

จํานวน 847,467,400 หุ้น (บริษัทฯ ได้ดําเนินการลดทุนชําระแล้ว จาก 849,080,000 หุ้น  เป็น 847,467,400 หุ้น  

โดยตัดหุ้นท่ีซื้อคืนท่ีจําหนา่ยไมไ่ด้ จํานวน 1,612,600 หุ้น ซึ่งได้ดําเนินการจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแล้ว 

เม่ือวันท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2565) 

รายชื่อ

จํานวนหุ้น (หุ้น) 

สัดส่วน (ร้อยละ)จํานวนหุ้น (หุ้น) 

1. บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง /1

2. นางจารุวรรณ  วนาสนิ /2

3. นายแพทยอํ์านวย อุนนะนันทน์

4. นางณวรา วนาสนิ /2

5. นายอาษา  เมฆสวรรค์

6. บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์

7. บจก.ราชธานีพฒันาการ (2014)

8. นายเอ้ือชาติ กาญจนพทัิกษ์ 

9. SOUTHEAST ASIA (TYPE C) NOMINEES LIMITED

10. บจก. เอฟแอนด์เอส 79 /1

11. นายศิธา เมฆสวรรค์

12. นายแพทยอ์าศิส อุนนะนันทน์

13. นายแพทยบุ์ญ  วนาสนิ /2

177,539,544

121,539,119

43,882,670

40,800,363

29,664,737

22,808,307

18,211,600

17,629,100

10,815,650

8,695,656

8,415,063

6,859,100

5,801,848

512,662,757

20.910

14.314

5.168

4.805

3.494

2.686

2.145

2.076

1.274

1.024

0.991

0.808

0.683

60.378รวมจํานวนหุ้น 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1) นโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบรษัิทฯ 
 บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไมต่�ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 
และภายหลังจากหักเงินสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยูกั่บผลประกอบการ แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่อง และความจําเป็นอ่ืน ๆ  ในอนาคต โดยคณะกรรมการบรษัิทอาจจะพจิารณาทบทวน 
และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทนุและเงินทนุหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี การ 
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไมเ่กินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ และเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 โดยการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบรษัิทฯ จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 
และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป 

2) นโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบรษัิทยอ่ย
 ในสว่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพจิารณาเป็นคร้ังคราวไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

จํานวนหุ้น (หุ้น) 

2562 2563 2564

กําไรสทุธต่ิอหุ้น คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

0.82

0.40

49.06

0.54

0.30

55.02

1.10

0.90

81.9
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ปัจจัยความเสี่ยง
 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯต้องเผชิญกับปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและ

ผลประกอบการของบรษัิทฯ โดยปัจจัยความเสีย่งต่อไปน้ีเป็นเพยีงปัจจัยความเสีย่งสาํคัญบางประการท่ีอาจจะสง่ผล

กระทบเชงิลบต่อบรษัิทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสีย่งในการลงทนุของผู้ลงทนุอยา่งมีนัยสาํคัญ ท้ังน้ีอาจมีปัจจัยความ

เสีย่งอ่ืนๆท่ีบรษัิทฯยงัไมท่ราบได้ในปัจจุบนัและอาจมีปัจจัยความเสีย่งบางประการท่ีบรษัิทฯเห็นว่าไมเ่ป็นสาระสาํคัญ 

ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่าน้ีอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตได้

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)

 1.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจให้บรกิารทางการแพทยมี์แนวโน้มการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึ้น จากการท่ีผู้ประกอบการ

รายใหญใ่นตลาดมีการควบรวมกิจการอยา่งต่อเน่ือง ซึ่งทําให้มีข้อได้เปรียบเร่ืองต้นทุน รวมท้ังมีชอ่งทางการบรกิาร

ท่ีหลากหลาย และจากการท่ีมีผู้ประกอบการรายใหมท่ยอยเข้าสูต่ลาดทําให้เกิดการแยง่สว่นแบง่ทางการตลาดจาก

ผู้ประกอบการรายเดิม สง่ผลให้เกิดการต่ืนตัวในการแขง่ขันด้านการให้บริการและการใชน้โยบายราคาเพื่อดึงดดูลกู

ค้านอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปิดเสรกีารค้าและการบรกิารภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN 

Economic Community : AEC) อาจสง่ผลให้มีคู่แขง่รายใหมภ่ายในกลุ่มประเทศอาเซยีนขยายขอบเขตการให้บรกิาร

เขา้มาในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยการแขง่ขนัเหล่าน้ีอาจกระทบต่อบริษัทฯ อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้

ปจจัยเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภค แม้ว่าการรักษาพยาบาลจะเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ 

แต่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลเอกชนอาจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดการใช้บริการของโรงพยาบาลได้ เช่น ชะลอการ

เขา้รบัการรกัษา หรอืการเขา้รบับรกิารทางการแพทยส์าํหรบัโรคท่ีไมจํ่าเป็นต้องได้รบัการรกัษาเรง่ด่วน หรอืลดชว่ง

เวลาการพักในโรงพยาบาลให้สั้นลง ลดการใช้จ่ายค่าบริการโดยเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือ

โรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีน้อยกว่า เป็นต้น อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ได้ติดตามสถานการณต่์าง ๆ อยา่ง

ใกล้ชดิ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ พรอ้มท้ังเตรยีมความ

พร้อมและกําหนดมาตรการสําหรับบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม อีกท้ังบริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาโรคท่ีมี

ความซบัซอ้นได้มากกว่าเม่ือเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ท่ีคิดค่ารกัษาพยาบาลใกล้เคียงกัน และราคาท่ีโรงพยาบาล

เสนอน้ันเป็นราคาท่ีประชาชนสว่นใหญส่ามารถเขา้ถึงบริการ จึงเป็นปัจจัยท่ีจะชว่ยให้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยเขา้รบัการ

รกัษาอยา่งสม�าเสมอ และชว่ยลดผลกระทบท่ีโรงพยาบาลจะได้รบัจากการผันผวนของเศรษฐกิจ

 1.2 ความเสีย่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ในปี 2564 สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ยังคงสง่ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ในชว่งต้นของครึ่งปีหลัง ท่ีมีการแพรร่ะบาดรุนแรง ทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อระดับสงู ซึ่งสง่ผลให้ผู้คนเกิดความกังวล 

ในการเดินทางออกไปข้างนอก ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลหลักได้รับผลกระทบจากการท่ีคนไข้บางส่วน ลดการเข้าใช้

บริการท่ีโรงพยาบาล และคนไข้จากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาได้โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีมี

กลุ่มคนไข้ต่างชาติเป็นหลักและ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้รับกระทบมากกว่าโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (เช่น 

รกัษาโรคซบัซอ้น เชน่ มะเรง็ สมอง หัวใจ) เน่ืองจากคนไขท่ี้ไมมี่ความจําเป็นเรง่ด่วน จึงได้ชะลอการเขา้การรกัษา

 การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคณะผู้บริหารแต่งต้ังทีมงาน

รับสถานการณ์โรค COVID-19 เพื่อดําเนินงานและกําหนดบทบาทความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงาน ทางบริษัทฯ

จึงใช้ระบบบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือ ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีสง่ผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบรษัิทฯจะสามารถบรหิารจัดการความ

เส่ียงซ่ึงเป็นภาวะวิกฤตท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนรวมท้ังโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน 

เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปได้อยา่งยัง่ยนื โดยมีจุดมุง่หมายสาํคัญคือเพื่อความปลอดภัยของคนไขแ้ละบุคลากรทางการแพทย์
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 ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภค แม้ว่าการรักษาพยาบาลจะเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ี 

แต่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลเอกชนอาจเลือกท่ีจะชะลอหรือลดการใช้บริการของโรงพยาบาลได้ เช่น ชะลอการ

เขา้รบัการรกัษา หรอืการเขา้รบับรกิารทางการแพทย์สําหรับโรคท่ีไมจํ่าเป็นต้องได้รับการรักษาเรง่ด่วน หรือลดชว่ง

เวลาการพักในโรงพยาบาลให้สั้นลง ลดการใช้จ่ายค่าบริการโดยเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือ

โรงพยาบาลเอกชนอ่ืนท่ีอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีน้อยกว่า เป็นต้น อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณต่์าง ๆ อยา่ง

ใกล้ชดิ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ พรอ้มท้ังเตรยีมความ

พร้อมและกําหนดมาตรการสําหรับบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม อีกท้ังบริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาโรคท่ีมี

ความซบัซอ้นได้มากกว่าเม่ือเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ท่ีคิดค่ารักษาพยาบาลใกล้เคียงกัน และราคาท่ีโรงพยาบาล

เสนอน้ันเป็นราคาท่ีประชาชนสว่นใหญส่ามารถเขา้ถึงบรกิาร จึงเป็นปัจจัยท่ีจะชว่ยให้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยเขา้รับการ

รกัษาอยา่งสม�าเสมอ และชว่ยลดผลกระทบท่ีโรงพยาบาลจะได้รับจากการผันผวนของเศรษฐกิจ

 1.2 ความเสีย่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ในปี 2564 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยงัคงสง่ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ในชว่งต้นของครึ่งปีหลัง ท่ีมีการแพรร่ะบาดรุนแรง ทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อระดับสงู ซึ่งสง่ผลให้ผู้คนเกิดความกังวล 

ในการเดินทางออกไปข้างนอก ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลหลักได้รับผลกระทบจากการท่ีคนไข้บางส่วน ลดการเข้าใช้

บริการท่ีโรงพยาบาล และคนไข้จากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาได้โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีมี

กลุ่มคนไข้ต่างชาติเป็นหลักและ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้รับกระทบมากกว่าโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (เช่น 

รกัษาโรคซบัซอ้น เชน่ มะเรง็ สมอง หัวใจ) เน่ืองจากคนไข้ท่ีไมมี่ความจําเป็นเรง่ด่วน จึงได้ชะลอการเข้าการรกัษา

 การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคณะผู้บริหารแต่งต้ังทีมงาน

รับสถานการณ์โรค COVID-19 เพื่อดําเนินงานและกําหนดบทบาทความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงาน ทางบริษัทฯ

จึงใช้ระบบบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือ ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีสง่ผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบรษัิทฯจะสามารถบรหิารจัดการความ

เส่ียงซ่ึงเป็นภาวะวิกฤตท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนรวมท้ังโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน 

เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปได้อยา่งยัง่ยนื โดยมีจุดมุง่หมายสาํคัญคือเพื่อความปลอดภัยของคนไขแ้ละบุคลากรทางการแพทย์
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 สิ่งสาํคัญท่ีทําให้ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง

และยั่งยืนคือความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับ

ความเปล่ียนแปลง หากเกิดการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงบริษัทฯ

มีแผนการปรับตัว โดยเฉพาะในการควบคุมต้นทุนและ 

ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและเหมาะกับทิศทางธุรกิจ 

รวมถึงกลยุทธ์การเติบโตของการประกอบธุรกิจการให้

บริการให้สอดคล้องกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ผู้ใช้บริการ เช่น ลดการมาโรงพยาบาลถ้าไม่จําเป็น ปรับ

ตัวให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ออนไลน์มากขึ้นเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานในช่วงภาวะวิกฤต บริษัทฯ 

มีการจัดการและเตรียมทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมท้ังอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ

ชวีอนามัยท่ีจําเป็นต่าง ๆ ไว้รองรบั ในการจัดหาบริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข ้เชน่ การสง่ยาไป

ท่ีบา้น สาํหรบัคนไขเ้ดิมแต่ไมส่ะดวกเดินทาง การให้บรกิาร

วัคซีนถึงบ้าน รวมไปถึงการพัฒนาระบบ Telemedicine 

เพ่ือส่ือสารกับคนไข้ โดยสามารถดูแล ตรวจสอบประวัติ 

ติดตามอาการได้ แม้จะเป็นคนไขต่้างชาติท่ีไมส่ามารถเดิน

ทางมาพบแพทยไ์ด้ เป็นต้น

 ต้ังแต่ชว่งไตรมาส 2/2564 ท่ีผา่นมาบรษัิทฯได้เพิม่

การให้บริการรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมีสว่นรว่มกับ

ภาครฐัเพ่ือชว่ยสงัคมต่อสูกั้บวิกฤต COVID-19  ในการให้

บรกิารรกัษาผู้ป่วย COVID-19 อยา่งต่อเน่ือง เชน่ บรกิาร 

Hospitel  ในผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการน้อย (สเีขยีว) 

และรว่มกับโรงพยาบาลสงักัดกรุงเทพมหานครและหนว่ย

งานรฐัเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรกัษาผู้ป่วย COVID-19 

ท่ีมีอาการปานกลาง (สเีหลือง) ถึงรุนแรงและวิกฤต (สีแดง) 

รวมท้ังปรับพ้ืนท่ีโรงพยาบาลในเครือให้แผนกคนไข้ใน

ท้ังหมดรองรบัให้บรกิารรกัษาผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการ

ปานกลาง (สีเหลือง) ถึงรุนแรง (สีแดง) รวมท้ังมีการให้

บริการอ่ืนๆ เช่น เปิดให้บริการตรวจ RT-PCR คัดกรอง

ผู้ป่วย COVID-19 ท้ังในและนอกสถานท่ี เปิดให้บริการ

ฉดีวัคซีนในโรงพยาบาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ

จัดต้ังศูนย์ฉดีวัคซีนให้กับประชาชน รวมท้ังให้บริการจอง

วัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับ

ท้ังภาคองค์กรและบุคคล ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2564 

เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนผ่านโรงพยาบาลในเครือข่าย 

17 โรงพยาบาล ท่ีกระจายอยูท่ั่วประเทศ

2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Operation Risk)

 2.1 ความเสีย่งในด้านการแขง่ขนัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง 

นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันกับ

บริษัทฯ แล้ว ยังต้องแข่งขันกับการขยายการให้บริการของ

โรงพยาบาลของรฐั เชน่ คลินิกพเิศษนอกเวลา โรงพยาบาลเอกชน

ภายใต้การบรหิารงานของโรงพยาบาลรฐั ซึ่งอาจสง่ผลต่อการดึง

ฐานลกูค้าของบรษัิทฯ ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจให้บรกิารทางการ

แพทยมี์แนวโน้มการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึ้น จากการท่ีผู้ประกอบการ

รายใหญใ่นตลาดมีการควบรวมกิจการอยา่งต่อเน่ือง ซึ่งทําให้มี

ขอ้ได้เปรยีบเรื่องต้นทนุ รวมท้ังมีชอ่งทางการบรกิารท่ีหลากหลาย 

และจากการท่ีมีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดทําให้

เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ประกอบการรายเดิม 

สง่ผลให้เกิดการต่ืนตัวในการแข่งขันด้านการให้บริการและการ

ใชน้โยบายราคาเพ่ือดึงดดูลกูค้า

 ด้วยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในภาพรวม ยังมีทิศทางการขยายตัวท่ีเติบโตอย่างม่ันคง ในด้านผู้บริโภคจะได้

รบัการบรกิารท่ีรวดเรว็ จากการแขง่ขนัท่ีสงูขึ้น จนถึงขั้นการเสาะแสวงหาแพทยห์รอืทีมแพทยไ์ปเสรมิทีม เพื่อผู้บรโิภค

จะมีทางเลือกมากขึ้น โรงพยาบาลเป็นสิง่ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ หากมีโรคหรอืมีอาการไมส่บาย เม่ือเจ็บป่วยก็จําเป็นต้อง

รกัษา ฉะน้ันความต้องการของธุรกิจด้านน้ีจึงยังมีการขยายตัวต่อเน่ือง แต่ก็จะมีการแบง่ขนาดเป็นโรงพยาบาลเอกชน 

ระดับกลาง และระดับล่าง การบรหิารจัดการแบบโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลเครอืขา่ยอีกด้วย

 ดังน้ัน เพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพในการให้บริการและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์อย่างสม�าเสมอ ทําให้โรงพยาบาลสามารถรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนได้มากกว่าเม่ือเทียบกับ

คู่แข่งท่ีเสนอราคาการรักษาพยาบาลท่ีใกล้เคียงกัน และบริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วย (Step Down Care) 

สาํหรับผู้ป่วยชว่งพกัฟื้ นท่ีต้องค้างคืนนานกว่า 2 คืน เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายให้ผู้ป่วยและบรษัิทฯ นอกจากน้ี บรษัิทฯ 

มีการเสนอบริการรักษาพยาบาลนอกพ้ืนท่ีโรงพยาบาล  (Home Healthcare)  บริการบ้านพักผู้สูงอายุ (Senior Care 

and Living) อีกด้วย และเพ่ือรองรบัความต้องการการรกัษาพยาบาลสาํหรบัโรคท่ีมีความซบัซอ้นสงู บรษัิทฯ มีแผน

งานขยาย Excellent Center ซ่ึงยังมีความต้องการค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับบริการการรักษาท่ีมีการเสนอ นอกจากน้ี

บริษัทฯ มีการรับจ้างบริหารสถานรักษาโรงพยาบาลของภาครัฐเพื่อเพิ่มอัตรากําไรของบริษัทฯ เพราะการรับจ้าง

บรหิารสถานพยาบาลบรษัิทฯ ไมต้่องลงทนุในเครื่องมืออุปกรณ์

 2.2 ความเสีย่งจากนโยบายการรกัษาพยาบาลของภาครฐับาล 
 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการรักษาพยาบาลรวม ซ่ึงหากภาครัฐมี

การสง่เสริมนโยบายการรักษาพยาบาลอ่ืนเพ่ิมข้ึน เชน่ การขยายขอบเขตสิทธขิองโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อาจส่งผลให้มีจํานวนผู้ใช้บริการท่ีเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปลดลง บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงได้มีการ
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2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Operation Risk)

 2.1 ความเสีย่งในด้านการแขง่ขนัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง 

นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันกับ

บริษัทฯ แล้ว ยังต้องแข่งขันกับการขยายการให้บริการของ

โรงพยาบาลของรฐั เชน่ คลินิกพเิศษนอกเวลา โรงพยาบาลเอกชน

ภายใต้การบรหิารงานของโรงพยาบาลรฐั ซึ่งอาจสง่ผลต่อการดึง

ฐานลกูค้าของบรษัิทฯ ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจให้บรกิารทางการ

แพทยมี์แนวโน้มการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึ้น จากการท่ีผู้ประกอบการ

รายใหญใ่นตลาดมีการควบรวมกิจการอยา่งต่อเน่ือง ซึ่งทําให้มี

ข้อได้เปรยีบเรื่องต้นทุน รวมท้ังมีชอ่งทางการบริการท่ีหลากหลาย 

และจากการท่ีมีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดทําให้

เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ประกอบการรายเดิม 

สง่ผลให้เกิดการต่ืนตัวในการแขง่ขันด้านการให้บริการและการ

ใชน้โยบายราคาเพื่อดึงดดูลกูค้า

 ด้วยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในภาพรวม ยังมีทิศทางการขยายตัวท่ีเติบโตอย่างม่ันคง ในด้านผู้บริโภคจะได้

รบัการบรกิารท่ีรวดเรว็ จากการแขง่ขนัท่ีสงูขึ้น จนถึงข้ันการเสาะแสวงหาแพทย์หรอืทีมแพทย์ไปเสรมิทีม เพ่ือผู้บรโิภค

จะมีทางเลือกมากขึ้น โรงพยาบาลเป็นสิง่ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ หากมีโรคหรือมีอาการไมส่บาย เม่ือเจ็บป่วยก็จําเป็นต้อง

รกัษา ฉะน้ันความต้องการของธุรกิจด้านน้ีจึงยงัมีการขยายตัวต่อเน่ือง แต่ก็จะมีการแบง่ขนาดเป็นโรงพยาบาลเอกชน 

ระดับกลาง และระดับล่าง การบรหิารจัดการแบบโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลเครือขา่ยอีกด้วย

 ดังน้ัน เพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพในการให้บริการและเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์อย่างสม�าเสมอ ทําให้โรงพยาบาลสามารถรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนได้มากกว่าเม่ือเทียบกับ

คู่แข่งท่ีเสนอราคาการรักษาพยาบาลท่ีใกล้เคียงกัน และบริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วย (Step Down Care) 

สาํหรบัผู้ป่วยชว่งพกัฟื้ นท่ีต้องค้างคืนนานกว่า 2 คืน เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายให้ผู้ป่วยและบรษัิทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

มีการเสนอบริการรักษาพยาบาลนอกพ้ืนท่ีโรงพยาบาล  (Home Healthcare)  บริการบ้านพักผู้สูงอายุ (Senior Care 

and Living) อีกด้วย และเพื่อรองรบัความต้องการการรักษาพยาบาลสําหรับโรคท่ีมีความซบัซอ้นสูง บริษัทฯ มีแผน

งานขยาย Excellent Center ซ่ึงยังมีความต้องการค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับบริการการรักษาท่ีมีการเสนอ นอกจากน้ี

บริษัทฯ มีการรับจ้างบริหารสถานรักษาโรงพยาบาลของภาครัฐเพื่อเพิ่มอัตรากําไรของบริษัทฯ เพราะการรับจ้าง

บรหิารสถานพยาบาลบรษัิทฯ ไมต้่องลงทนุในเคร่ืองมืออุปกรณ์

 2.2 ความเสีย่งจากนโยบายการรกัษาพยาบาลของภาครฐับาล 
 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการรักษาพยาบาลรวม ซ่ึงหากภาครัฐมี

การสง่เสริมนโยบายการรักษาพยาบาลอ่ืนเพ่ิมข้ึน เชน่ การขยายขอบเขตสิทธขิองโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อาจส่งผลให้มีจํานวนผู้ใช้บริการท่ีเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไปลดลง บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงได้มีการ
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ติดตามการกําหนดนโยบายของภาครฐัอยา่งสม�าเสมอ ซ่ึงก่อนท่ีภาครฐัจะมีการประกาศใช้หรอืประกาศเปล่ียนแปลง

นโยบายต่าง ๆ  จะมีการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังผู้ประกอบการโรงพยาบาลต่าง ๆ  ผ่านสมาคม

โรงพยาบาลเอกชน และชมรมโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาประกันสังคม เป็นต้น ดังน้ัน จึงเป็นการเตรียมความพร้อม

เพ่ือลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี

นัยสาํคัญ  และโรงพยาบาลมีการรว่มโครงการภาครฐัในการรบัผู้ป่วยในกลุ่มขา้ราชการท่ีมีการเฝ้าติดตามนโยบายการ

เบกิจ่ายของกรมบญัชกีลาง นอกจากน้ี  บรษัิทฯ ยงัมีแผนเพิม่รายได้จากกลุ่มผู้ใชบ้รกิารท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มผู้ชาํระเงินเอง 

และกลุ่มคู่สัญญา โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พัฒนา

ขดีความสามารถในการรกัษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นสูง ซึ่งเป็นโรคท่ีประชาชนมีแนวโน้มเป็นมากข้ึน ได้แก่ ศูนยหั์วใจ 

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์สมองและประสาทวิทยา และผู้ป่วยกลุ่มท่ีต้องการการรักษาระดับวิกฤตพยาบาล 

ซึ่งบรษัิทฯ มีบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความชาํนาญในการรกัษาผู้ป่วยกลุ่มน้ีจํานวนมาก และมีการปรบัปรุงคณุภาพ

ของการรกัษาพยาบาล และบุคลากรอยูต่ลอดเวลา เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร และสรา้งมูลค่าเพิม่

ให้กับธุรกิจอีกทางหน่ึง

 2.3 ความเสีย่งจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์
 การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงใน

ปัจจุบนัสามารถผลิตได้ในจํานวนจํากัด นอกจากน้ีในปัจจุบนั ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บรกิารทางการ

แพทย์ ทําให้เกิดความต้องการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะ

ต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม สง่ผลให้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการ

ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยใ์นด้านต่าง ๆ ในอนาคต ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้รว่มมือกับมหาวิทยาลัยสยามจัดการ

ศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้การบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับ

ความต้องการของบริษัทฯ อีกทางหน่ึง  อย่างไรก็ตาม ในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทย ์เน่ืองจากบรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมท้ังสรา้งเสริม

บรรยากาศและสขุอนามัยในการทํางานท่ีดี มีนโยบายในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสรา้งเสรมิทักษะในการทํางานและพฒันาการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองในด้านต่าง ๆ  อันจะสง่ผลให้บุคลากรเกิดความ

ผูกพนักับองค์กร จากนโยบายดังกล่าว บรษัิทฯ เชื่อว่าจะสามารถชว่ยลดความเสีย่งจากการขาดแคลนบุคลากรทางการ

แพทยล์งได้

 2.4 ความเสีย่งจากการพ่ึงพาบุคลากรทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะด้าน 
 ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจท่ีต้องพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคให้กับ

ผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบนับุคลากรสายการแพทยย์งัไมเ่พยีงพอต่อความต้องการ ดังน้ันในภาวะท่ีธุรกิจโรงพยาบาลมีการ

แข่งขันสูง อาจส่งผลให้ธุรกิจของโรงพยาบาลมีความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และการจัดหาบุคลากร

ทางการแพทยท่ี์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 อยา่งไรก็ตาม โรงพยาบาลฯ ก่อต้ังมายาวนานกว่า 40 ปี เป็นโรงพยาบาลฯ ท่ีมีเครอืขา่ยมากพรอ้มท้ังมีภาพลักษณ์

และช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างสูงในวงการสาธารณสุข ประกอบกับโรงพยาบาลฯ มีกลุ่มแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงและ

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทําให้โรงพยาบาลฯ เป็นท่ีเชื่อถือในกลุ่มแพทย์ ท้ังด้านวิชาการและกลุ่มผู้บริหาร

รวมถึงฐานะความม่ันคงของบรษัิทฯ สามารถให้ความม่ันใจกับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีจะเขา้มารว่มเป็นสว่นหน่ึงของ

โรงพยาบาลฯ และบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือในการก่อต้ังคณะแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยสยาม 

จึงเป็นการง่ายสาํหรบัโรงพยาบาลฯในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย ์ 

 นอกจากน้ี  โรงพยาบาลฯ ยังมีนโยบายท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับบุคลากร และมีนโยบายพัฒนา

คุณภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับจัดให้มีระบบการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path System) รวมท้ังมีการ

ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ เพ่ือจูงใจให้บุคลากรเหล่าน้ันทํางานอยูกั่บโรงพยาบาลฯ ในระยะยาว เชน่ 

การให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีทํางานกับโรงพยาบาลฯ เป็นเวลานาน การให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และ

การให้ความใสใ่จต่อสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร เพ่ือเป็นการสรา้งขวัญและกําลังใจในการทํางานต่อไป 

 2.5 ความเสีย่งในการต่อสญัญารบัจ้างบรหิารจัดการโรงพยาบาล และสญัญาการบรหิารศนูยห์วัใจ
  กับภาครฐับาล ทีอ่ายุของสญัญามรีะยะเวลาสั้น
 บรษัิทฯ มีรายได้จากการรบัจ้างบรหิารโรงพยาบาลและบรหิารศูนยหั์วใจในปี 2564 คิดเป็นสดัสว่นเฉล่ียรอ้ยละ 4

ของรายได้ท้ังหมด ซ่ึงหากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสัญญาได้ อาจส่งผลให้รายได้ของโรงพยาบาลฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม 

บรษัิทฯ เป็นบรษัิทท่ีมีประสบการณใ์นการรบัจ้างบรหิารโรงพยาบาลและมีประสบการณใ์นการบริหารศูนยก์ารรักษา

เฉพาะทาง เชน่    ศูนยหั์วใจ รวมท้ังผา่นการประเมินจากสาํนักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) เพื่อให้คนไข้

สามารถใชส้ทิธบิตัรทองได้อีกด้วย โรงพยาบาลจึงมีความพรอ้มในด้านการจัดหาบุคลากรทางการแพทย ์ความสามารถ

ในการประมาณการและบริหารต้นทุน มีความชํานาญและประสบการณ์ในการรับจ้างบริหารโรงพยาบาล อีกท้ัง

โรงพยาบาลยงัมีประสบการณ์ในการบรหิารศูนยก์ารรกัษาเฉพาะทางด้านศูนยหั์วใจ ทําให้มีคู่แขง่ท่ีมีคณุสมบติัครบ

ถ้วนเพยีงพอค่อนข้างน้อย อีกท้ังยงัหาโรงพยาบาลเพื่อบรหิารศูนยก์ารรกัษาเฉพาะทางด้านศูนยหั์วใจ อยา่งต่อเน่ือง

 2.6 ความเสีย่งจากการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากการใหบ้รกิารทางการแพทย ์
 เน่ืองจากธุรกิจบรษัิทฯ เป็นการให้บรกิารทางการแพทยจึ์งมีความเสีย่งท่ีจะถกูฟอ้งร้องคดีเน่ืองจากผู้ป่วยหรอื

บุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่พอใจการรักษาของโรงพยาบาลฯ หรืออาจเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเนื่องจากการรักษาของแพทย์

และผู้เชีย่วชาญของโรงพยาบาลฯ ท้ังน้ีโรงพยาบาลฯ หรอืแพทยจ์ะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ฟอ้งรอ้ง ซึ่งอาจกระทบ

ต่อผลการดําเนินงานและชื่อเสยีงของโรงพยาบาลฯ ในอนาคตได้ 

 จากความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทฯ จึงได้มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎระเบยีบอยา่งสม�าเสมอ และปฏิบติั

ตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั พฒันาคณุภาพการให้บรกิารของโรงพยาบาลฯ อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการคัดเลือกและ

ดึงดูดแพทย์และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  ประกอบบริษัทฯ ได้ทําประกันภัยท่ีคุ้มครองความ

รบัผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในสถานท่ีประกอบการท่ีเอาประกันภัย เพื่อเป็นการ

ลดผลกระทบจากการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกค่าเสยีหายได้ในระดับหน่ึง  นอกจากน้ันยงัมีการประเมินคณุภาพการให้บรกิาร

อย่างสม�าเสมอ โดยเฉพาะประเมินผลการรักษาพยาบาลและความพึงพอใจในการเข้ามารับการบริการและตรวจ

รักษาท่ีโรงพยาบาลฯ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานและยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดขึ้นจากการถกูฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายได้อีกทางหน่ึง
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ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทําให้โรงพยาบาลฯ เป็นท่ีเชื่อถือในกลุ่มแพทย์ ท้ังด้านวิชาการและกลุ่มผู้บริหาร

รวมถึงฐานะความม่ันคงของบรษัิทฯ สามารถให้ความม่ันใจกับบุคลากรทางการแพทยท่ี์จะเขา้มารว่มเป็นสว่นหน่ึงของ

โรงพยาบาลฯ และบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือในการก่อต้ังคณะแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยสยาม 

จึงเป็นการง่ายสาํหรบัโรงพยาบาลฯในการสรรหาและพฒันาบุคลากรทางการแพทย์  

 นอกจากน้ี  โรงพยาบาลฯ ยังมีนโยบายท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับบุคลากร และมีนโยบายพัฒนา

คุณภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับจัดให้มีระบบการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path System) รวมท้ังมีการ

ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ เพ่ือจูงใจให้บุคลากรเหล่าน้ันทํางานอยูกั่บโรงพยาบาลฯ ในระยะยาว เชน่ 

การให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีทํางานกับโรงพยาบาลฯ เป็นเวลานาน การให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และ

การให้ความใสใ่จต่อสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานต่อไป 

 2.5 ความเสีย่งในการต่อสญัญารบัจ้างบรหิารจัดการโรงพยาบาล และสญัญาการบรหิารศนูยหั์วใจ
  กับภาครฐับาล ทีอ่ายุของสัญญามรีะยะเวลาสั้น
 บรษัิทฯ มีรายได้จากการรบัจ้างบรหิารโรงพยาบาลและบรหิารศูนยหั์วใจในปี 2564 คิดเป็นสดัสว่นเฉล่ียรอ้ยละ 4

ของรายได้ท้ังหมด ซ่ึงหากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสัญญาได้ อาจส่งผลให้รายได้ของโรงพยาบาลฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม 

บรษัิทฯ เป็นบรษัิทท่ีมีประสบการณ์ในการรบัจ้างบรหิารโรงพยาบาลและมีประสบการณใ์นการบรหิารศูนยก์ารรกัษา

เฉพาะทาง เชน่    ศูนย์หัวใจ รวมท้ังผา่นการประเมินจากสาํนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้คนไข้

สามารถใชส้ทิธบิตัรทองได้อีกด้วย โรงพยาบาลจึงมีความพร้อมในด้านการจัดหาบุคลากรทางการแพทย ์ความสามารถ

ในการประมาณการและบริหารต้นทุน มีความชํานาญและประสบการณ์ในการรับจ้างบริหารโรงพยาบาล อีกท้ัง

โรงพยาบาลยงัมีประสบการณใ์นการบรหิารศูนยก์ารรักษาเฉพาะทางด้านศูนย์หัวใจ ทําให้มีคู่แขง่ท่ีมีคุณสมบติัครบ

ถ้วนเพียงพอค่อนขา้งน้อย อีกท้ังยงัหาโรงพยาบาลเพื่อบรหิารศูนย์การรกัษาเฉพาะทางด้านศูนย์หัวใจ อยา่งต่อเน่ือง

 2.6 ความเสีย่งจากการถกูฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากการให้บรกิารทางการแพทย ์
 เน่ืองจากธุรกิจบรษัิทฯ เป็นการให้บรกิารทางการแพทยจึ์งมีความเสีย่งท่ีจะถกูฟอ้งรอ้งคดีเน่ืองจากผู้ป่วยหรอื

บุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่พอใจการรักษาของโรงพยาบาลฯ หรืออาจเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเนื่องจากการรักษาของแพทย์

และผู้เชีย่วชาญของโรงพยาบาลฯ ท้ังน้ีโรงพยาบาลฯ หรอืแพทยจ์ะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ฟอ้งรอ้ง ซึ่งอาจกระทบ

ต่อผลการดําเนินงานและชื่อเสยีงของโรงพยาบาลฯ ในอนาคตได้ 

 จากความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทฯ จึงได้มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎระเบยีบอยา่งสม�าเสมอ และปฏิบติั

ตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั พฒันาคณุภาพการให้บริการของโรงพยาบาลฯ อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการคัดเลือกและ

ดึงดูดแพทย์และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  ประกอบบริษัทฯ ได้ทําประกันภัยท่ีคุ้มครองความ

รบัผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในสถานท่ีประกอบการท่ีเอาประกันภัย เพื่อเป็นการ

ลดผลกระทบจากการถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสียหายได้ในระดับหน่ึง  นอกจากน้ันยงัมีการประเมินคณุภาพการให้บรกิาร

อย่างสม�าเสมอ โดยเฉพาะประเมินผลการรักษาพยาบาลและความพึงพอใจในการเข้ามารับการบริการและตรวจ

รักษาท่ีโรงพยาบาลฯ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานและยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดขึ้นจากการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกค่าเสยีหายได้อีกทางหน่ึง
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 2.7 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสํีาหรบัเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 ด้วยความซับซ้อนและความรุนแรงของโรคท่ีเพ่ิมมากข้ึน การรกัษาจึงจําเป็นท่ีต้องใชอุ้ปกรณ์เครื่องมือทางการ

แพทย์ท่ีทันสมัย ท้ังน้ีบรษัิทฯ ได้ให้ความสําคัญในคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บรกิารในการรกัษาแก่

ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯสูงสุด จึงมีการลงทุนซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และอุปกรณ์ทางการแพทย์

มีมูลค่าท่ีสงู ดังน้ันอาจสง่ผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนได้ 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีขัน้ตอนการอนุมัติการลงทนุต่าง ๆ  โดยเร่ิมจากศึกษาความคุ้มค่าของการลงทนุ โดยคณะกรรมการ

บรหิารจัดการเครื่องมือแพทย ์ซึ่งเป็นคณะทํางานท่ีประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชีย่วชาญในหลากหลายสาขาดําเนิน

งานร่วมกันในการกําหนดนโยบายการจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ และจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ประจําปี 

รวมถึงแนวทางในการคัดเลือก และประเมินความคุ้มทนุ ความคุ้มค่าในการจัดซ้ือ เพ่ือพิจารณาก่อนให้คณะกรรมการ

บรษัิทพจิารณาทําการลงทนุตามขั้นตอน

 2.8 ความเสีย่งจากโครงการขยายการลงทนุ
 บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจรักษาพยาบาลท้ังในประเทศและต่างประเทศรวมท้ังธุรกิจ 

Healthcare Solution Provider ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการลงทุนของบริษัทฯ โครงสร้างรายได้ 

รวมท้ังผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง นโยบายเก่ียวกับการให้บริการรักษาพยาบาลของภาครัฐ ภาวะการแข่งขันของธุรกิจ

การให้บริการรักษาพยาบาลในประเทศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ  เหล่าน้ี  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินตามแผนงานการขยายการลงทนุหรอืผลสาํเรจ็

ของโครงการลงทุนดังกล่าวข้างต้น  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละ

โครงการอยา่งถ่ีถ้วน เป็นโครงการท่ีทางโรงพยาบาลมีประสบการณ ์หรือสามารถนําประสบการณท่ี์มีอยูไ่ปต่อยอดได้ 

 อีกท้ังการท่ีบรษัิทฯ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี พรอ้มด้วย

บุคลากรท่ีมีชื่อเสยีงในวงการแพทยแ์ละสาธารณสุขจํานวนมาก ดังน้ันปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี  จะชว่ยลดความเสี่ยงใน

โครงการขยายการลงทนุให้กับบรษัิทฯ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

 3.1 ความเสีย่งด้านการรบัชาํระค่ารกัษาพยาบาล 
 ตามจรรยาบรรณในการให้บรกิารทางการแพทย ์โรงพยาบาลฯ จะให้บรกิารรกัษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยก่อนเรยีกเก็บ

ค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยท่ัวไปท่ีเขา้มารบับรกิาร ดังน้ันจึงมีความเสีย่งท่ีอาจจะไมส่ามารถเรยีกเก็บค่ารกัษาพยาบาล

ภายหลังการให้บรกิารได้ครบถ้วน

 ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทางฝ่ายการเงินจะดําเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายโดย

ประมาณให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าพร้อมกับตรวจสอบสิทธิว่าสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลใดได้บ้าง เพ่ือให้ผู้ป่วย

รบัทราบการประเมินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าก่อนรับการรักษา และในกรณท่ีีให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว 

บริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและการแจ้งค่ารักษาพยาบาลตามเวลาท่ีกําหนดทุก ๆ 3 วัน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ

ค่าบริการได้ทราบค่าใช้จ่ายในการรักษาทุกระยะตลอดช่วงการรักษา นอกจากน้ี ทางฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมี

หน้าท่ีในการดําเนินการบรหิารลกูหน้ี จะพจิารณาถึงความเสีย่งรวมท้ังหาทางออกท่ีเหมาะสมให้ผู้ใช้บรกิารกับบรษัิทฯ 

และดําเนินการรว่มกับฝ่ายกฎหมายในกรณีท่ีเกิดปัญหาการชาํระค่ารกัษาพยาบาล

 3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราดอกเบีย้
 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวจะมีเง่ือนไข

อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ซ่ึงอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียลูกค้าช้ันดีประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) 

เป็นหลัก ดังน้ัน หากอัตราดอกเบีย้อ้างอิงของสถาบนัการเงินดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคัญก็จะสง่ผล

กระทบต่อต้นทนุทางการเงิน และกําไรสทุธขิองบรษัิทฯ ได้ อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญา

เงินกู้ได้ทุกวงเงิน และยังสามารถดํารงเง่ือนไขทางการเงินได้ในระดับท่ีดีกว่าข้อกําหนดของสัญญา ท้ังน้ีบริษัทฯ จะมี

การสาํรองกระแสเงินสดเพื่อการชาํระหน้ีล่วงหน้าไว้ตลอดเวลา จึงทําให้ความเสีย่งด้านการเงินของบรษัิทฯอยูใ่นระดับ

ท่ีควบคมุได้ สอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจ และการขออนุมัติกรอบของอัตราดอกเบี้ยจากสถาบนัการเงินต่อ

คณะกรรมการบรหิาร รวมท้ังมีการรายงานสถานการณผ์ลการดําเนินงานของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอยา่ง

สม�าเสมอ รายเดือน รายไตรมาส เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแผนการจัดการความเส่ียงเพื่อบรหิารความเสีย่งจาก

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 3.3 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเงินกู้ยมืของสถาบนัการเงิน 
 บรษัิทฯต้องปฏิบติัตามขอ้กําหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ในสญัญาเงินกู้เงิน ท้ังในสว่นของวงเงินกู้ยมืระยะสั้น

และวงเงินกู้ระยะยาว ระหว่างบรษัิทฯ กับสถาบนัการเงินซึ่งเป็นเจ้าหน้ี โดยบรษัิทฯจะต้องคงอัตราสว่นทางการเงิน

ไว้ให้ไมเ่กินตามท่ีได้ตกลงกันไว้ในสญัญาเงินกู้ รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบรษัิทฯต้องปฏิบติัตาม ท้ังน้ีหากบริษัทฯไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ีสถาบันการเงินกําหนด อาจทําให้บริษัทฯตกอยู่ในสถานะผิดเง่ือนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน

ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุห้สถาบนัการเงินเรยีกชาํระคืนเงินกู้ดังกล่าวท้ังจํานวน โดยผลของการเรยีกชาํระคืนเงินกู้

ท้ังจํานวน อาจสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และการประกอบธุรกิจ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบนัการเงินได้ผ่อนปรนเง่ือนไขในเร่ืองอัตราสว่นทางการ

เงินบางข้อให้กับทางบริษัทฯ ในปี 2564 ทําให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินได้

ทกุแหง่ ดังเชน่ปีท่ีผา่นมา

 นอกจากน้ี บรษัิทฯได้มีการจัดทําประมาณการงบการเงินและประมาณการกระแสเงินสดสาํหรบัใชภ้ายในองค์กร 

เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือของฝ่ายบรหิารในการประมาณอัตราสว่นทางการเงินต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนการจัดการความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงจากการไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเงินกู้ยมืของสถาบนัการเงิน

จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆรวมถึง การสํารองกระแสเงินสดเพ่ือการชําระหน้ีล่วงหน้า  จึงทําให้ความเส่ียงด้านการเงิน

ของบรษัิทฯอยูใ่นระดับท่ีควบคมุได้ และสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน

 3.4 ความเสีย่งจากสภาพคล่องของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสถาบันการเงินท่ีให้การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง ซึ่งบริษัทฯ

นําเงินดังกล่าวมาใช้ในโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก รวมท้ังในการลงทุนต่างๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งจํานวนเงิน

ดังกล่าวเพียงพอในการใชเ้งินตามแผนขยายการลงทนุของบรษัิทฯ โดยแหล่งท่ีมาประกอบด้วย วงเงินเบกิเกินบญัช ี

(OD) ต๋ัวแลกเงิน(PN) วงเงินนําเขา้สนิค้าต่างประเทศ (LC) และ เงินกู้ระยะยาว (LT) 
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หน้าท่ีในการดําเนินการบรหิารลกูหน้ี จะพจิารณาถึงความเสีย่งรวมท้ังหาทางออกท่ีเหมาะสมให้ผู้ใชบ้รกิารกับบรษัิทฯ 

และดําเนินการรว่มกับฝ่ายกฎหมายในกรณท่ีีเกิดปัญหาการชาํระค่ารักษาพยาบาล

 3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราดอกเบีย้
 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวจะมีเง่ือนไข

อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ซ่ึงอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียลูกค้าช้ันดีประเภทมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) 

เป็นหลัก ดังน้ัน หากอัตราดอกเบีย้อ้างอิงของสถาบันการเงินดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสําคัญก็จะสง่ผล

กระทบต่อต้นทนุทางการเงิน และกําไรสทุธขิองบริษัทฯ ได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขสญัญา

เงินกู้ได้ทุกวงเงิน และยังสามารถดํารงเง่ือนไขทางการเงินได้ในระดับท่ีดีกว่าข้อกําหนดของสัญญา ท้ังน้ีบริษัทฯ จะมี

การสาํรองกระแสเงินสดเพื่อการชาํระหน้ีล่วงหน้าไว้ตลอดเวลา จึงทําให้ความเสีย่งด้านการเงินของบรษัิทฯอยูใ่นระดับ

ท่ีควบคมุได้ สอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจ และการขออนุมัติกรอบของอัตราดอกเบี้ยจากสถาบนัการเงินต่อ

คณะกรรมการบรหิาร รวมท้ังมีการรายงานสถานการณผ์ลการดําเนินงานของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอยา่ง

สม�าเสมอ รายเดือน รายไตรมาส เพื่อพจิารณาขอความเห็นชอบแผนการจัดการความเสีย่งเพื่อบรหิารความเสีย่งจาก

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 3.3 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเงินกู้ยมืของสถาบนัการเงิน 
 บรษัิทฯต้องปฏิบติัตามขอ้กําหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ในสัญญาเงินกู้เงิน ท้ังในสว่นของวงเงินกู้ยืมระยะสั้น

และวงเงินกู้ระยะยาว ระหว่างบรษัิทฯ กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหน้ี โดยบริษัทฯจะต้องคงอัตราสว่นทางการเงิน

ไว้ให้ไมเ่กินตามท่ีได้ตกลงกันไว้ในสญัญาเงินกู้ รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบรษัิทฯต้องปฏิบติัตาม ท้ังน้ีหากบรษัิทฯไมส่ามารถ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ีสถาบันการเงินกําหนด อาจทําให้บริษัทฯตกอยู่ในสถานะผิดเง่ือนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน

ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุห้สถาบันการเงินเรยีกชาํระคืนเงินกู้ดังกล่าวท้ังจํานวน โดยผลของการเรยีกชาํระคืนเงินกู้

ท้ังจํานวน อาจสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และการประกอบธุรกิจ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบนัการเงินได้ผอ่นปรนเง่ือนไขในเรื่องอัตราสว่นทางการ

เงินบางข้อให้กับทางบริษัทฯ ในปี 2564 ทําให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินได้

ทกุแหง่ ดังเชน่ปีท่ีผา่นมา

 นอกจากน้ี บรษัิทฯได้มีการจัดทําประมาณการงบการเงินและประมาณการกระแสเงินสดสาํหรบัใชภ้ายในองค์กร 

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบรหิารในการประมาณอัตราสว่นทางการเงินต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนการจัดการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งจากการไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเงินกู้ยมืของสถาบนัการเงิน

จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆรวมถึง การสํารองกระแสเงินสดเพ่ือการชําระหน้ีล่วงหน้า  จึงทําให้ความเส่ียงด้านการเงิน

ของบรษัิทฯอยูใ่นระดับท่ีควบคมุได้ และสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน

 3.4 ความเสีย่งจากสภาพคล่องของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสถาบันการเงินท่ีให้การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง ซึ่งบริษัทฯ

นําเงินดังกล่าวมาใช้ในโครงการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก รวมท้ังในการลงทุนต่างๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งจํานวนเงิน

ดังกล่าวเพยีงพอในการใชเ้งินตามแผนขยายการลงทุนของบริษัทฯ โดยแหล่งท่ีมาประกอบด้วย วงเงินเบิกเกินบญัช ี

(OD) ต๋ัวแลกเงิน(PN) วงเงินนําเขา้สนิค้าต่างประเทศ (LC) และ เงินกู้ระยะยาว (LT) 
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 บรษัิทฯได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสีย่งดังกล่าว โดยได้มีการดําเนินนโยบายทางการเงินอยา่ง

ระมัดระวังในการลงทนุ ผา่นการวิเคราะห์การลงทนุโดยละเอียดรอบด้านในทกุ ๆ  โครงการ เพื่อคัดเลือกและนําเสนอ

โครงการท่ีมีศักยภาพเข้าสู่การพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บรษัิทฯ มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอยา่งสม�าเสมอเพื่อปรบักลยุทธใ์ห้เหมาะสม เพื่อท่ีจะบรรลผุล

ตอบแทนตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องและยังคงสถานะทางการเงินท่ี

แข็งแกร่ง อันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพ่ือขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุน

ทางการเงินและผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ีบริษัทฯได้มีการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด

สําหรับใช้ภายในองค์กร เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการประมาณสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ในแต่ละเดือน เพ่ือพิจารณาวางแผนในการประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ 

และบรษัิทยอ่ย

4. ความเสีย่งดานการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance Risk)

 4.1 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานหรอืกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีใ่ชกั้บบรษัิทฯ ในอนาคต
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลงกฎระเบยีบ หรอืการกําหนดนโยบายใหมท่ี่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากข้ึน และ

ชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้เสยีหายในเวลาอันรวดเรว็โดยไมต้่องพสิจูน์ความรบัผิดอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ ได้ดําเนินการและปฏิบัติตาม

มาตรฐานของระบบคณุภาพต่าง ๆ  ท่ีสาํคัญคือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ HA (Hospital Accreditation) 

และ ISO 9001 : 2015 โดยการดําเนินการและการปฏิบัติตามแนวทางภายใต้ระบบ HA กําหนดให้มีคณะกรรมการดูแล

คณุภาพการรกัษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานกํากับดแูลความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม รวมถึงครอบคลมุความเสีย่ง

ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความเสี่ยงเก่ียวกับการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล การดําเนินการ

ต่าง ๆ ดังกล่าว อาจชว่ยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ และสิง่แวดล้อมได้

 4.2 ความเสีย่งด้านการปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data Protection
   Act - PDPA) 
 ประเทศไทยได้ประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 

2565 โดยการดําเนินงานของ บริษัทฯ มีสว่นเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่าง ๆ  ของบริษัทฯ 

เชน่ ลกูค้า คู่ค้า พนักงาน บรษัิทประกันคู่สญัญา เป็นต้น 

 โดยบริษัทฯมีแผนการเตรียมพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection Act - PDPA) โดยเชญิท่ีปรกึษามาให้ความรู้และแนะนําแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมวางแผนการดําเนินการของบริษัทฯและบริษัทในเครือท้ังหมดร่วมกันให้สามารถ

ดําเนินการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านสาํหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection Act - PDPA)
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การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 การดําเนินธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของบริษัทฯ

เพื่อรบัมือและวางแผนการดําเนินธุรกิจให้สามารถดําเนินการได้อยา่งต่อเน่ือง ซึ่งประกอบด้วยแนวทางสาํคัญ 4 ด้าน คือ

 1. Emergency Response: การดําเนินการของบรษัิทฯเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ 

COVID-19 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีบทบาทในกระบวนการจัดการภาวะวิกฤต มีการติดตามสถานการณ์

และความคืบหน้าของแผนดําเนินการต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนทีมงานในการดําเนินงานช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าว 

ต้ังแต่ ปี 2563 เป็นต้นมาตัวอยา่งเชน่ 

  •  ด้านการจัดการพื้นท่ีและระบบโครงสรา้ง โรงพยาบาลได้เตรยีมความพรอ้มในการรองรบัผู้ป่วย ตัวอยา่งเชน่

    การปรับปรุงระบบระบายอากาศและปรับพ้ืนท่ีเพ่ือแยกส่วนสําหรับคนไข้ในท่ีมีความเส่ียงติดเช้ือ 

    COVID-19 สว่นคนไขน้อก ได้มีการจัดพื้นท่ีแยกสว่นจากอาคารหลัก เพื่อให้บรกิารแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสีย่ง 

    หรอืผู้ท่ีมีอาการด้านทางเดินหายใจ ท่ีเรยีกว่า ARI clinic (Acute Respiratory Infection clinic) และ

    จัดกระบวนการให้บรกิารเพื่อลดการสมัผัส ยงัมีการจัดทํามาตรการรกัษาความสะอาดและฆา่เช้ือเพื่อ

    ความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มาใช้บริการ มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ 

    ปรับเปล่ียนกระบวนการให้บริการหรืออุปกรณ์บางอย่างเพื่อลดการสัมผัส ทําความสะอาดจุดท่ีมี

    การสมัผัส เป็นต้น

  •  ด้านการให้บรกิาร  บรษัิทฯ เพิม่บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใชบ้ริการ ลดการสมัผัส แออัดปะปน

    กับกลุ่มคนจํานวนมาก รู้ผลเร็ว ซึ่งหากกลุ่มคนในวงกว้างสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อมากขึ้น

    ทําให้มีโอกาสพบการติดเชื้อมากข้ึน ผู้ท่ีติดเชื้อรูตั้วได้เร็วชว่ยยับย้ังลดโอกาสการแพรก่ระจายเชื้อ 

    เชน่ เพิม่บรกิารตรวจหาเชื้อแบบ Drive-Thru, Telemedicine ซึ่งชว่ยให้ผู้ป่วยสามารถใช ้Video Call

    สื่อสารกับแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ Drive Thru นอกสถานท่ี การตรวจสุขภาพ

    ในกลุ่มในรพ.และ Corporate การตรวจคัดกรอง Swab COVID-19 ,Rapid Antigen ในชุมชน, บริการ

    ฉีดวัคซีนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ,เปิดช่องทาง Medicine Delivery, ให้บริการการจองวัคซีนทางเลือก 

    Moderna เป็นต้น

  •  ด้านการจัดเตรยีมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์บรษัิทฯ ได้ดําเนินการสาํรวจความต้องการใช้ของ

    โรงพยาบาลในเครอืพรอ้มจัดหาและวางแผนการใชใ้ห้เหมาะสมต้ังแต่ชว่งต้นของสถานการณ์การ

    แพร่ของโรคระบาด COVID-19 เพ่ือให้ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มีเพียงพอสําหรับการป้องกัน

    ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทันทีเพื่อชว่ยลดความเส่ียงในการติดเช้ือหรอืแพรเ่ชื้อ เชน่ 

    หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดป้องกันสว่นบุคคล (PPE) และแอลกอฮอล์
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 บรษัิทฯได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสีย่งดังกล่าว โดยได้มีการดําเนินนโยบายทางการเงินอยา่ง

ระมัดระวังในการลงทนุ ผา่นการวิเคราะห์การลงทนุโดยละเอียดรอบด้านในทกุ ๆ  โครงการ เพื่อคัดเลือกและนําเสนอ

โครงการท่ีมีศักยภาพเข้าสู่การพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บรษัิทฯ มีการประเมินผลตอบแทนของแต่ละโครงการอยา่งสม�าเสมอเพื่อปรบักลยุทธใ์ห้เหมาะสม เพื่อท่ีจะบรรลผุล

ตอบแทนตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องและยังคงสถานะทางการเงินท่ี

แข็งแกร่ง อันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการจัดหาเงินทุนเพ่ือขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุน

ทางการเงินและผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ีบริษัทฯได้มีการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด

สําหรับใช้ภายในองค์กร เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการประมาณสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ในแต่ละเดือน เพ่ือพิจารณาวางแผนในการประมาณการสภาพคล่องของบริษัทฯ 

และบรษัิทยอ่ย

4. ความเสีย่งดานการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance Risk)

 4.1 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานหรอืกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีใ่ชกั้บบรษัิทฯ ในอนาคต
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลงกฎระเบยีบ หรอืการกําหนดนโยบายใหมท่ี่มีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากข้ึน และ

ชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้เสยีหายในเวลาอันรวดเรว็โดยไมต้่องพสิจูน์ความรบัผิดอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ ได้ดําเนินการและปฏิบัติตาม

มาตรฐานของระบบคณุภาพต่าง ๆ  ท่ีสาํคัญคือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ HA (Hospital Accreditation) 

และ ISO 9001 : 2015 โดยการดําเนินการและการปฏิบัติตามแนวทางภายใต้ระบบ HA กําหนดให้มีคณะกรรมการดูแล

คณุภาพการรกัษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานกํากับดแูลความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม รวมถึงครอบคลมุความเสีย่ง

ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความเสี่ยงเก่ียวกับการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล การดําเนินการ

ต่าง ๆ ดังกล่าว อาจชว่ยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ และสิง่แวดล้อมได้

 4.2 ความเสีย่งด้านการปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data Protection
   Act - PDPA) 
 ประเทศไทยได้ประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 

2565 โดยการดําเนินงานของ บริษัทฯ มีสว่นเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่าง ๆ  ของบริษัทฯ 

เชน่ ลกูค้า คู่ค้า พนักงาน บรษัิทประกันคู่สญัญา เป็นต้น 

 โดยบริษัทฯมีแผนการเตรียมพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection Act - PDPA) โดยเชญิท่ีปรกึษามาให้ความรู้และแนะนําแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมวางแผนการดําเนินการของบริษัทฯและบริษัทในเครือท้ังหมดร่วมกันให้สามารถ

ดําเนินการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านสาํหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection Act - PDPA)

  •  ด้านสภาพคล่องทางการเงิน บรษัิทฯมีมาตรการสาํคัญเพื่อชว่ยรกัษาสภาพคล่องทางการเงิน ในชว่ง

    ภาวะวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องการควบคมุต้นทนุ การควบคมุค่าใชจ่้ายให้มีประสทิธภิาพและเหมาะกับ

    ทิศทางธุรกิจ รวมถึงการปรับกลยุทธ์การเติบโตของแต่ละธุรกิจและแต่ละหน่วยงาน การทบทวน

    แผนการลงทุนโครงการต่างๆและโครงการใหม่ การขอขยายเวลาการชําระหน้ีจากสถาบันการเงิน 

    การใชส้ทิธปิระโยชน์จากมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีได้จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น

  •  ด้านบุคลากร บรษัิทฯ ได้ดแูลบุคลากรท้ังด้านความปลอดภัยจากโรคระบาด เชน่ มีการสื่อสารกับพนักงาน

    ติดตามสถานการณ ์อาการป่วยไข ้แจ้งแนวทางเพื่อการปฏิบติัตัวให้ปลอดภัย ทําประกันภัย COVID-19 

    ให้กับบุคลากรในเครือ ตรวจหาเช้ือคัดกรองเป็นพิเศษสําหรับผู้ท่ีต้องปฏิบัติงานกับคนไข้สูงอายุ 

    อีกท้ังยงัมีการจัดพื้นท่ีสาํหรบักักตัวพร้อมการดูแล

 2. COVID-19 Crisis Management: การบรหิารจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของบรษัิทฯ
 ในการบรหิารจัดการภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 บรษัิทฯได้กําหนดทีมผู้รบัผิดชอบโดยตรง

เพื่อให้การดําเนินงานและการตัดสนิใจมีประสทิธภิาพ ซึง่บรษัิทฯได้กําหนดแนวทางการปรบัตัวเพื่อให้ธุรกิจยงัคงสามารถ

ดําเนินต่อไปได้  บรษัิทฯได้มีสว่นรว่มกับภาครฐัเพื่อชว่ยภาคสังคมต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 อยา่งต่อเน่ืองในการให้

บรกิารผู้ป่วย COVID-19  เริม่ต้ังแต่ชว่งไตรมาส 2/2564 สรุปดังน้ี   

 1. ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงการตรวจ RT-PCR 

  ได้สะดวกมากขึ้น 

 2. ให้บรกิารการรกัษาผู้ป่วย COVID-19 โดยปรบัพื้นท่ีโรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง แผนกคนไขใ้นทั้งหมดเพื่อ

  รองรบัการรกัษาผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการปานกลาง (สีเหลือง) ถึงรุนแรงและวิกฤต (สีแดง)

 3. ให้บรกิาร Hospitel สาํหรบัผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการน้อย (สีเขยีว) โดยให้บริการในกรุงเทพฯรวมประมาณ 

  4,600 เตียงและในต่างจังหวัด ประมาณ 750 เตียง รวมเตียง Hospitel ท่ีให้บริการรวมประมาณ 5,350 เตียง 

 4. ให้บรกิารเพื่อรองรบัผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการปานกลาง (สเีหลือง) ถึงรุนแรงและวิกฤต (สแีดง) 3 แหง่ ได้แก่ 

  รพ.สนาม มทบ. 11 รพ.ราชพพิฒัน์ 2 และ รพ.ผู้สงูอายุบางขุนเทียน รวมเตียงให้บรกิารประมาณ 700 เตียง

  โดยรว่มกับโรงพยาบาลสงักัดกรุงเทพมหานคร และหนว่ยงานรัฐเปิดไอซยูีสนาม 

 5. ให้บรกิารฉดีวัคซนีในโรงพยาบาลให้กับประชาชนกลุ่มเสีย่ง และจัดต้ังศูนยฉ์ดีวัคซนีให้กับประชาชนท่ีศูนย์

  ฉดีวัคซนี ไทยพบีเีอส-ธนบุรฯี โดยรว่มมือกับหนว่ยงานภาครัฐและผู้นําเข้าวัคซนี

 6. ให้บริการการจองและฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ช่องทางแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับท้ังภาคองค์กรและ

  ภาคบุคคลโดยรว่มมือกับบรษัิทเทคโนโลยชีั้นนํา ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2564 เริม่ให้บริการฉดีวัคซนีผา่น

  โรงพยาบาลในเครอืขา่ย 17 โรงพยาบาล ท่ีกระจายอยูท่ั่วประเทศ

 อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานในปี 2564 โดยรวมของบริษัทฯ ยังมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีต่อเน่ือง โดย

ภาพรวม THG มีรายได้เพิม่ขึ้นจากการปรบัตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงภายใต้มาตรฐานการรักษาพยาบาล

ท่ีเหมาะสม และยงัควบคมุต้นทนุ ค่าใชจ่้ายได้ดีสง่ผลให้กําไรข้ันต้นและกําไรสุทธ ิเพิม่ข้ึนอยา่งมีนัยสําคัญ

 3. Impact Mitigation : การบรรเทาผลกระทบและดแูลผูม้สีว่นได้เสยี ในสถานการณ์ COVID-19
 การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไมเ่พยีงสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ยงัสง่ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวขอ้ง

กับบรษัิทฯ เชน่ พนักงานและครอบครวัของพนักงาน ลกูค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสงัคม บรษัิทฯมีการดแูลและ

บรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดข้ึนระยะยาว และเป็นการรักษาสัมพันธ์

ท่ีดี กับผู้มีสว่นได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ   ตัวอยา่งเชน่

 1. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ได้

ดูแลบุคลากรท้ังด้านความปลอดภัยจากโรคระบาด 

เช่น มีการสื่อสารกับพนักงาน ติดตามสถานการณ ์

อาการป่วยไข ้แจ้งแนวทางเพื่อการปฏิบติัตัวให้ปลอดภัย 

ทําประกันภัย COVID-19 จัดหาวัคซนี COVID-19 และ

จัดหาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่พนักงาน 

 2. ผู้ถือหุ้น เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นใน

รูปแบบออนไลน์มีช่องทางรับฟังความเห็นและส่ือ

สารแนวทางรบัมือในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 เพ่ือสรา้งความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 3. ลูกค้า บริษัทฯ เพ่ิมบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการสัมผัสแออัดปะปนกับกลุ่มคน

จํานวนมาก รูผ้ลเรว็ ผู้ท่ีติดเชื้อรูตั้วได้เรว็ชว่ยยบัยั้งลดโอกาสการแพรก่ระจายเชื้อ เชน่ เพิม่บรกิารตรวจหาเชื้อแบบ

Drive-Thru, Telemedicine ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ Video Call สื่อสารกับแพทย์, ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แบบ Drive Thru นอกสถานท่ี ,การตรวจคัดกรอง Rapid Antigen และ RT-PCR ตามชุมชน  ,บรกิารฉดีวัคซนี ,ชอ่งทาง

Medicine Delivery เป็นต้น

 4. ชุมชนหรอืสงัคม  บรษัิทฯมีสว่นรว่มกับภาครฐัเพ่ือชว่ยภาคสงัคมต่อสูกั้บวิกฤต COVID-19  อยา่งต่อเน่ือง 

เริม่ต้ังแต่ชว่งไตรมาส 2/2564 ตัวอยา่งเชน่   

  •  เปิดให้บรกิารตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงการตรวจ

     RT-PCR ได้สะดวกมากขึ้น

  •  ปรบัพื้นท่ีโรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง เพื่อให้แผนกคนไข้ในท้ังหมดรองรบัการรกัษาผู้ป่วย COVID-19 

    ท่ีมีอาการปานกลาง (สเีหลือง) ถึงรุนแรง (สแีดง)

  •  รว่มมือกับโรงพยาบาลสงักัดกรุงเทพมหานคร และหนว่ยงานรฐัเปิดไอซยูีสนามต้ังแต่เดือนกรกฎาคม

    เพ่ือรองรบัผู้ป่วยอาการปานกลางและวิกฤต 3 แหง่ ได้แก่ รพ.สนาม มทบ. 11 รพ.ราชพพิฒัน์ 2 

    และ รพ.ผู้สงูอายุบางขุนเทียน รวมเตียงให้บรกิารประมาณ 700 เตียง 

  •  รว่มมือกับหนว่ยงานภาครฐั และผู้นําเขา้วัคซนีเพื่อให้บรกิารฉดีวัคซนีในโรงพยาบาลให้กับประชาชน

    กลุ่มเสี่ยง และจัดต้ังศูนยฉ์ดีวัคซนีให้กับประชาชน ท่ีศูนยฉ์ดีวัคซนี ไทยพบีเีอส-ธนบุรฯี 

  •  รว่มมือกับบรษัิทเทคโนโลยชีั้นนําในประเทศพัฒนาชอ่งทางการจองวัคซนีทางเลือก Moderna 

    ผา่นแพลตฟอรม์ดิจิทัล ให้กับท้ังภาคองค์กรและภาคบุคคล 
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 3. Impact Mitigation : การบรรเทาผลกระทบและดแูลผูม้สีว่นได้เสยี ในสถานการณ์ COVID-19
 การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไมเ่พยีงสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ยังสง่ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวขอ้ง

กับบรษัิทฯ เชน่ พนักงานและครอบครวัของพนักงาน ลกูค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสงัคม บริษัทฯมีการดแูลและ

บรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดข้ึนระยะยาว และเป็นการรักษาสัมพันธ์

ท่ีดี กับผู้มีสว่นได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ   ตัวอยา่งเชน่

 1. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ได้

ดูแลบุคลากรท้ังด้านความปลอดภัยจากโรคระบาด 

เช่น มีการสื่อสารกับพนักงาน ติดตามสถานการณ ์

อาการป่วยไข ้แจ้งแนวทางเพื่อการปฏิบติัตัวให้ปลอดภัย 

ทําประกันภัย COVID-19 จัดหาวัคซนี COVID-19 และ

จัดหาอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งให้แก่พนักงาน 

 2. ผู้ถือหุ้น เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นใน

รูปแบบออนไลน์มีช่องทางรับฟังความเห็นและส่ือ

สารแนวทางรบัมือในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 เพื่อสรา้งความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 3. ลูกค้า บริษัทฯ เพิ่มบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการสัมผัสแออัดปะปนกับกลุ่มคน

จํานวนมาก รูผ้ลเรว็ ผู้ท่ีติดเชื้อรูตั้วได้เรว็ชว่ยยบัย้ังลดโอกาสการแพรก่ระจายเชื้อ เชน่ เพิม่บริการตรวจหาเชื้อแบบ

Drive-Thru, Telemedicine ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ Video Call สื่อสารกับแพทย์, ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แบบ Drive Thru นอกสถานท่ี ,การตรวจคัดกรอง Rapid Antigen และ RT-PCR ตามชุมชน  ,บรกิารฉดีวัคซนี ,ชอ่งทาง

Medicine Delivery เป็นต้น

 4. ชุมชนหรอืสงัคม  บรษัิทฯมีสว่นรว่มกับภาครัฐเพื่อชว่ยภาคสังคมต่อสู้กับวิกฤต COVID-19  อยา่งต่อเน่ือง 

เริม่ต้ังแต่ชว่งไตรมาส 2/2564 ตัวอยา่งเชน่   

  •  เปิดให้บรกิารตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงการตรวจ

     RT-PCR ได้สะดวกมากขึ้น

  •  ปรบัพื้นท่ีโรงพยาบาลธนบุร ีบํารุงเมือง เพื่อให้แผนกคนไขใ้นท้ังหมดรองรบัการรกัษาผู้ป่วย COVID-19 

    ท่ีมีอาการปานกลาง (สเีหลือง) ถึงรุนแรง (สีแดง)

  •  รว่มมือกับโรงพยาบาลสงักัดกรุงเทพมหานคร และหนว่ยงานรฐัเปิดไอซียูสนามต้ังแต่เดือนกรกฎาคม

    เพื่อรองรบัผู้ป่วยอาการปานกลางและวิกฤต 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สนาม มทบ. 11 รพ.ราชพพิฒัน์ 2 

    และ รพ.ผู้สงูอายุบางขุนเทียน รวมเตียงให้บริการประมาณ 700 เตียง 

  •  รว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นําเข้าวัคซนีเพื่อให้บรกิารฉดีวัคซนีในโรงพยาบาลให้กับประชาชน

    กลุ่มเสี่ยง และจัดต้ังศูนยฉ์ดีวัคซนีให้กับประชาชน ท่ีศูนย์ฉีดวัคซนี ไทยพบีีเอส-ธนบุรีฯ 

  •  รว่มมือกับบรษัิทเทคโนโลยชีั้นนําในประเทศพฒันาชอ่งทางการจองวัคซนีทางเลือก Moderna 

    ผา่นแพลตฟอรม์ดิจิทัล ให้กับท้ังภาคองค์กรและภาคบุคคล 
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 4. Business Recovery : การวางแผนฟื้ นฟธุูรกิจภายหลังสถานการณ์ COVID-19 
 จากวิกฤต COVID-19 ผู้ใช้บริการเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ลดการมาโรงพยาบาลถ้าไม่จําเป็น ปรับตัวให้

คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ออนไลน์มากข้ึนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในช่วงภาวะวิกฤต บริษัทฯมีการจัดการ

และเตรียมทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยท่ีจําเป็นต่าง ๆ 

ไว้รองรบั ในการจัดหาบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้ เชน่ การสง่ยาไปท่ีบ้าน สําหรับคนไข้เดิมแต่ไม่

สะดวกเดินทาง การให้บรกิารวัคซนีถึงบา้น รวมไปถึงการพฒันาระบบ Telemedicine เพื่อสื่อสารกับคนไข ้โดยสามารถ

ดูแล ตรวจสอบประวัติ ติดตามอาการได้ แม้จะเป็นคนไข้ต่างชาติท่ีไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ได้ ส่ิงสําคัญท่ี

ทําให้ธุรกิจ จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปล่ียนแปลง โดย บริษัทฯ 

ก็ต้องปรบัตัวเชน่กัน โดยเฉพาะในแง่การควบคมุต้นทุนและค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธภิาพ และเหมาะกับทิศทางธุรกิจ

รวมถึงกลยุทธก์ารเติบโตของแต่ละหนว่ยงาน

 ภายหลังท่ีสถานการณ ์COVID-19 เริม่คล่ีคลายแล้ว บริษัทฯมีการดําเนินการโดยเพิม่การให้บริการดูแลรกัษา

ผู้ป่วย COVID-19 อยา่งครบวงจรเพ่ือให้ธุรกิจกลับมาสูส่ภาวะปกติโดยเรว็ จากท่ีได้รบัผลกระทบ รวมท้ังมีการทบทวน

เป้าหมายและแผนงานใหมใ่ห้สอดคล้องกับสถานการณ ์ตลอดจนกําหนดแผนระยะยาวในการรบัมือ “New Normal” 

เพื่อรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวของบริษัทฯ

 โดยบรษัิทฯจะให้บรกิารดแูลรกัษาผู้ป่วย COVID-19 อยา่งครบวงจร ท้ังในสว่นของการป้องกันและรักษา โดย

บริษัทฯ มีการให้บริการฉีดท้ังวัคซีนทางเลือก และวัคซีนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และยังดําเนินการให้บริการดูแล

คนไขแ้บบ Hospitel จํานวนประมาณ 2,000 เตียง โรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง จํานวน 700 เตียง สําหรับโรงพยาบาล

ใหม่ท่ีลงทุนในชว่งท่ีผ่านมา เร่ิมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 อยา่งครบวงจร 

ท้ังในสว่นของการป้องกันและรกัษาท่ีจะเพิม่ขดีความสามารถในการให้บรกิาร ทางบรษัิทฯ ได้เปิดศูนย ์wellness รวมถึง

การให้บริการห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) เพื่อให้บริการในส่วนของการดูแลสุขภาพผู้ป่วยหลังติด COVID-19 อย่าง

รวดเรว็และต่อเน่ือง มีการลงทนุวางแผนขยายโรงพยาบาลผู้สงูอายุ นอกจากน้ียงัมีแผนในการดึงดดูกลุ่มลกูค้าคนไทย

ให้มาใชบ้รกิารมากขึ้น โดยการนําเอาเทคโนโลยขีั้นสงูมาใชใ้นการรกัษา เพื่อให้บรษัิทฯคงความสามารถในการแขง่ขนั

ต่อไปได้

 คณะกรรมการบรษัิทยดึม่ันในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจรยิธรรมและแนวทาง

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม จึงได้นําความเช่ียวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกับความรับผิดชอบทาง

สังคม เพื่อกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม     

ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซ่ึงจะนําไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ี

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
▶ กลยุทธการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ด้านเศรษฐกิจ
 1)   การสรา้งแบรนด์ด้วยการสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างธุรกิจกับลกูค้าให้

  เกิดความประทับใจ ทําให้ลกูค้ามีความสขุ และรูส้กึผูกพันกับบรษัิทฯ

 2)   รว่มกับพนัธมิตรท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรา้งโอกาสในการขยาย

  ธุรกิจ สร้างภาพลักษณ ์และแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานบริการทางการ

  แพทยข์องประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ

 3)   มุ่งม่ันสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและ

  สงัคม โดยมิใชแ่ค่การรกัษาเยยีวยา แต่ยงัสง่เสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน

  ทกุชนชั้น และทกุชว่งอายุให้มีสขุภาพท่ีดี 

 4)   พฒันาบุคลากรท้ังด้านวิชาการ ความชาํนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

  การรกัษา ควบคู่ไปกับด้านจรยิธรรม 

 5) การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ และสรา้งความ

  เจรญิเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
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 คณะกรรมการบรษัิทยดึม่ันในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทาง

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม จึงได้นําความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกับความรับผิดชอบทาง

สังคม เพื่อกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม     

ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซ่ึงจะนําไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ี

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
▶ กลยุทธการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ด้านเศรษฐกิจ
 1)   การสรา้งแบรนด์ด้วยการสรา้งความสัมพนัธร์ะหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้

  เกิดความประทับใจ ทําให้ลกูค้ามีความสุข และรูสึ้กผูกพนักับบริษัทฯ

 2)   รว่มกับพนัธมิตรท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรา้งโอกาสในการขยาย

  ธุรกิจ สรา้งภาพลักษณ ์และแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานบรกิารทางการ

  แพทยข์องประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ

 3)   มุ่งม่ันสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและ

  สงัคม โดยมิใชแ่ค่การรักษาเยยีวยา แต่ยงัสง่เสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน

  ทกุชนชั้น และทกุชว่งอายุให้มีสขุภาพท่ีดี 

 4)   พัฒนาบุคลากรท้ังด้านวิชาการ ความชาํนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ

  การรกัษา ควบคู่ไปกับด้านจรยิธรรม 

 5) การแสวงหาโอกาสในการลงทนุ เพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ และสรา้งความ

  เจรญิเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
▶ หวงโซคุณคาของธุรกิจ

 กิจกรรมหลัก (Primary Activity) 
 ในการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ได้แก่

 1) การสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความรู ้ความสามารถ

   มีความชาํนาญ การเฉพาะด้าน และเป็นมืออาชพี

 2) การจัดหายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ท่ีมีคุณภาพ

  เพื่อเป็นศูนยก์ารรกัษาท่ีครบวงจร

 3) การให้บรกิารรกัษาท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ให้คุณค่ากับทุกชวิีต 

  โดยไมแ่บง่แยกหรอืเลือกกลุ่มบุคคล

 4) การให้บรกิารหลังการรกัษาเพื่อดแูลผู้มาใชบ้ริการมีสุขภาพท่ีดี สามารถใชช้วิีตอยา่งมีความสุขได้

 5) การพฒันาทักษะ และรกัษาทรพัยากรบุคคล เพื่อรว่มขบัเคล่ือนองค์กรสูบ่รกิารท่ีเป็นเลิศ

 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) 
 การดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ได้แก่

 1) การจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปรง่ใส เป็นธรรม และให้ได้มาสิง่สนิค้าบรกิารท่ีมีคณุภาพ

  และมาตรฐาน

 2) การพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อลดขั้นตอนงาน ทําให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ 

  และได้รบับรกิารท่ีสะดวกรวดเรว็ และปลอดภัยมากข้ึน

 3) การสรา้งนวัตกรรมในการรกัษา หรอืดแูลลกูค้า เพื่อให้ลกูค้ามีคณุภาพชวิีตท่ีดีขึน้

 4) การสื่อสาร และจัดกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ ์เพื่อแจ้งขา่วสาร และเป็นชอ่งทางในการส่ือสารแก่สังคม

 ด้านสงัคม
 1) พฒันาคณุภาพชวิีตของชุมชน และสงัคม ด้วยความใสใ่จ ห่วงใย และแบง่ปัน

 2) มีสว่นรว่มในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์และสง่เสรมิกิจกรรมด้านสขุภาพ และการสรา้งสขุอนามัยท่ีดี 

 3) ดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดแูลกิจการท่ีดี มีความโปรง่ใสเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนปฏิบติัตาม

  กฎหมาย และขอ้บงัคับต่าง ๆ อยา่งเครง่ครัด

 ด้านสิง่แวดล้อม
 1) รกัษาสิง่แวดล้อม ควบคมุดูแลการบริหารจัดการกําจัดของเสยี รวมท้ังสิง่ปนเป้ือนต่าง ๆ  โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมี

  ประสทิธภิาพและติดตามเฝ้าระวังอยา่งต่อเน่ือง เพื่อไมใ่ห้กระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 2) สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อคุณภาพชวิีตท่ีดีของสังคม

 3) ปลกูฝังจิตสาํนึกให้กับบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม
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▶ การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

ผู้มีส่วนได้เสีย                   ความคาดหวัง                   การตอบสนองการคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

✔ ผลตอบแทนการลงทนุ
✔ บรษัิทฯ ม่ังค่ัง ย่ังยืน
✔ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุ่มเท
 ความรูค้วามสามารถในการทํางาน
✔ ปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม

✔ การจ่ายเงินปันผลทกุปี
✔ ราคาหุ้นเติบโตต่อเน่ือง
✔ ภาพลักษณท่ี์ดีของบรษัิทฯ
✔ ปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน
✔ ให้สทิธผู้ิถือหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ

บุคลากรทางการแพทย์ 
และพนักงาน

✔ ค่าตอบแทน สวัสดิการ
✔ โอกาสและความก้าวหน้าในอาชพี
✔ บรษัิทฯ ม่ันคง

✔ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
✔ การพจิารณาเล่ือนตําแหนง่อยา่งเป็นธรรม
✔ การพฒันาทักษะการทํางาน
✔ สถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัย มีอุปกรณพ์รอ้ม
✔ ให้ความสําคัญในการดูแลความปลอดภัย
 อาชวีะอนามัย และสภาพแวดล้อมการทํางาน
✔ เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะกับผู้บรหิาร
 เพื่อชี้แจงนโยบาย และรบัฟงัขอ้คิดเห็น
 จากพนักงานทกุระดับอยา่งเท่าเทียมและ
 เสมอภาค
✔ มีชอ่งทางเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญ กฎ ระเบยีบ
 ให้แก่พนักงานได้รบัทราบ
✔ มีชอ่งทางการรอ้งเรยีน และมาตรการการ
 คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ลกูค้า ✔ การบรกิารท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน
✔  การอํานวยความสะดวก และรวดเรว็
✔  ราคายุติธรรม
✔  เปิดชอ่งทางการสื่อสาร เพื่อให้คําปรกึษา
 และรบัข้อรอ้งเรยีน

พนัธมิตรทางธุรกิจ ✔ ผลตอบแทนการลงทนุ

✔ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีแพทยเ์ฉพาะทางหลากหลาย 
✔ สามารถรกัษาโรคซบัซอ้นเป็นท่ียอมรบั
✔ ให้บรกิารในราคาท่ีคนสว่นใหญส่ามารถเขา้ถึง
✔ รกัษาความลับของลกูค้า
✔ มีชอ่งทางการรอ้งเรยีน
✔ สาํรวจความพงึพอใจในการเขา้รบับรกิาร
✔ ให้ความรู้ คําแนะนําในการดูแล ป้องกัน และ
 รกัษาต่อผู้ใชบ้รกิาร และบุคคลท่ัวไป

✔ คัดเลือกพนัธมิตรท่ีมีความสามารถ และมีจริยธรรม
 ธุรกิจ
✔ สรา้งความสมัพนัธอั์นดีต่อกัน
✔  มีการลงนามรว่มมือท้ังภาครฐั เอกชน มหาวิทยาลัย
 เพ่ือดําเนินธุรกิจรว่มกัน อาทิ บมจ. การบินไทยจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ฯลฯ
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้า
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ลกูหน้ี

ผู้มีส่วนได้เสีย                   ความคาดหวัง                   การตอบสนองการคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

✔ มีเครดิตการชาํระหน้ี
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรม

✔ มีเครดิตการชาํระหน้ี
✔ ติดตามการชําระหน้ีใกล้ชิดตามกฎกติกาการค้า
 อยา่งเป็นธรรม ไมเ่ปิดเผยขอ้มูล ประจาน หรอื
 คกุคามลกูหน้ี

เจ้าหน้ี ✔ การชาํระเงินต้น และดอกเบีย้ตรงเวลา
✔ ฐานะทางการเงินม่ันคง
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรม
✔ บรหิารจัดการเงินทุนอยา่งเหมาะสม
 เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจบรษัิทฯ
 และรกัษาความเชื่อม่ันต่อเจ้าหน้ี

✔ การชาํระเงินต้น และดอกเบี้ยตรงตามเวลา
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้เงิน
✔ เปิดเผยขอ้มูลท่ีถกูต้องและชดัเจน มีการประชุม
 พบปะผู้บรหิาร ให้เขา้เยีย่มชมกิจการและจัดการ
 ประชุมพบปะผู้บรหิาร
✔ สรา้งรายได้และกําไร มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
 สรา้งความเชื่อม่ันให้เจ้าหน้ี

คู่ค้า ✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้าอยา่งถกูต้อง 
 เป็นธรรม
✔ สง่เสรมิและสนับสนุนให้คู่ค้าดําเนิน
 ธุรกิจตามหลักการพฒันาอยา่งยั่งยนื

✔ คัดเลือกคู่ค้าท่ีมีคณุภาพ และคณุธรรม
✔ สรา้งความสมัพนัธอั์นดีต่อกัน
✔ รว่มกันขยายบรกิารและฐานลกูค้า อาทิ THG Hycar 
 เป็นต้น
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้า

ชุมชน ✔ สรา้งแหล่งชุมชนใหญ่
✔ มีมาตรฐานโรงพยาบาลไมก่่อให้เกิด
 โรคระบาด หรอืผลกระทบต่อชุมชน
✔ สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสขุ เพื่อ
 ให้คนในชุมชนและสงัคมมีสขุภาพอนามัย
 และคณุภาพชวิีตท่ีดีขึ้น

✔ รกัษามาตรฐานโรงพยาบาลตามหลักสากลอยา่ง
 เครง่ครดั
✔ จัดสัมนา รณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
 ท่ีดีแก่ชุมชน
✔ ต้ังหน่วยออกตรวจ และดูแลสุขภาพในชุมชน 
 โรงเรยีน วัด โดยไมคิ่ดค่าใชจ่้าย
✔ ให้บรกิารฉดีวัคซนีป้องกันโรค COVID-19
✔ มีชอ่งทางรบัฟงัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

สงัคม ✔ การบรกิารท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน
✔ ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
✔ เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจรงิ
✔ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
✔ ให้ความรว่มมือกับองค์กรต่าง ๆ  ในการ
 ชว่ยเหลือสงัคม

✔ ใชพ้ลังงานและทรพัยากรอยา่งมีคณุค่า
✔ เตรยีมแผนลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
✔ สร้างและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
 ชวิีตท่ีดี
✔ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน กลุ่มอิสระในการ
 ชว่ยเหลือและดแูลรกัษาผู้ป่วย COVID-19
✔ สง่เสรมิ และสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
 ต่อสงัคม 
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คู่แขง่ 

ผู้มีส่วนได้เสีย                     ความคาดหวัง                 การตอบสนองการคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

✔ ปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนั
 อยา่งเสรแีละเป็นธรรม

✔ แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
✔ ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วย
 วิธกีารท่ีไมส่จุรติ
✔ ไมล่ะเมิด หรอืกระทําการใด ๆ ท่ีผิดจรยิธรรม
 ต่อคู่แขง่

หนว่ยงานกํากับดแูล ✔ ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม
✔ ปฏิบติัตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ

✔ ปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี
✔ ไมถ่กูฟอ้งรอ้งดําเนินคดีท่ีผิดจรยิธรรม
✔ ไมถ่กูรอ้งเรยีนจากผู้มีสว่นได้เสยี

สื่อมวลชน ✔ ให้ขา่วสารท่ีถกูต้อง ชดัเจน ✔ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีจริยธรรม สามารถรักษา
 โรคซบัซอ้น และเป็นท่ียอมรบั
✔ เผยแพรข่อ้มูล ขา่วสารชดัเจน 

องค์กรอิสระ ✔ ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
✔ ให้ขา่วสารท่ีถกูต้อง ชดัเจน

✔ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีจริยธรรม สามารถรักษา
 โรคซบัซอ้น และเป็นท่ียอมรบั
✔ เผยแพรข่อ้มูล ขา่วสารถกูต้องชดัเจน
✔ ให้ความรว่มมือกับองค์กรในการชว่ยเหลือสงัคม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
 บรษัิทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาํคัญของสิง่แวดล้อมต่อการดํารง

ชวิีตของมนุษย ์ในขณะท่ีสงัคมปัจจุบนัเริม่ตระหนักถึงความสําคัญ

กับการรกัษาสิง่แวดล้อมอยา่งจรงิจัง และมีการดําเนินการ

ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 ดังน้ัน บรษัิทฯ จึงกําหนดนโยบายสิง่แวดล้อมเพื่อเป็น

แนวทางในการดําเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

ไมใ่ห้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในบรเิวณ

ชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด บริษัทฯ 

มีความมุ่งม่ันท่ีจะควบคุมมลพิษท้ังทางน�าและทางอากาศ 

โดยการควบคมุปริมาณการปล่อยน�าเสยีออกจากอาคารและ

ปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากน้ีทางบริษัทฯ 

ยงัสง่เสรมิให้มีการคัดแยกขยะและสง่เสรมิให้มีการนํากลับมา

ใชป้ระโยชน์ เพื่อลดปรมิาณขยะ โดยมีตัวอยา่งการดําเนินการดังต่อไปน้ี
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▶ การจัดการพลังงาน  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงการใชพ้ลังงานอยา่งประหยดัและรู้

คุณค่ามาโดยตลอด จึงได้จัดต้ังคณะทํางานด้านการจัดการ

พลังงาน เพื่อวางแผนการดําเนินการจัดการพลังงานให้

สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล

มาต้ังแต่ปี 2562 ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะปรับปรุงการ

ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น

อาคารต้นแบบท่ีเป็นเลิศทางด้านการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธภิาพเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

โรงพยาบาลธนบุรี จึงได้ว่าจ้างท่ีปรกึษาอิสระ สาขาพลังงาน 

ศูนย์ท่ีปรกึษา กระทรวงการคลัง มาให้คําปรกึษาในบริหารจัดการ

พลังงานในปี 2563 โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี

✔ ต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานใหม ่

✔ ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix :  EMM) โดยพิจารณาจากการ

 ดําเนินงานด้านพลังงานท่ีผา่นมา 

✔ ทบทวนแก้ไขนโยบายการอนุรกัษ์พลังงาน และเผยแพรป่ระชาสัมพนัธใ์ห้ทราบโดยท่ัวกัน

✔ ประเมินศักยภาพการจัดการพลังงาน

✔ กําหนดเป้าหมายและดําเนินการประหยดัพลังงานปี 2563 เท่ากับ 1.5% 

ท้ังนี ้ในป ี2564 ได้กําหนดมาตรการและเปา้หมายในการดําเนินการอนุรกัษ์พลังงานต่อเน่ือง ดังนี้

✔ จัดแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 มากกว่า 1,000 คน 

✔ ดําเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลังงาน 4 มาตรการ ซึ่งใชเ้งินลงทุนรวมท้ังสิน้ 7,545,972 บาท

ลําดับ มาตรการ
การประหยัดไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี

ร้อยละ
ผลประหยัด

เวลา
คืนทุน (ปี)

1 เปล่ียน Filling ของ Cooling Tower 55,713.60 

2 เปล่ียนใบพัด ของ Cooling Tower 47,916.00 

3 การเปล่ียนหลอดไฟ LED 1,234,290.34

4 เปล่ียนเครื่องอัดอากาศ 45,519.15

รวม 1,383,439.09

207,811.73 

178,726.68 

4,607,786.22

169,786.43

5,164,111.05

0.38

0.33

8.48

0.31

9.50

5.12

1.25

1.12

6.48

1.46
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▶ การจัดการนํ้า 
✔  ระบบน�าด่ืม/น�าใช้ โรงพยาบาลมีการแผนการตรวจน�าด่ืม/น�าใช้ตามมาตรฐานน�าด่ืม ของประกาศกระทรวง

 สาธารณสุข และมาตรฐานน�าประปาตามประกาศกระทรวงกรมอนามัย ท้ังยังเพิ่มการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์ม

 ในจุดบรกิารน�าด่ืมทกุ 6 เดือน 
✔ ระบบบาํบดัน�าเสียท่ีมีประสิทธภิาพ ผลการ

ตรวจคณุภาพน�าท้ิงเป็นไปตามมาตรฐานของ

กรมควบคมุมลพษิ  มีการติดต้ังป๊ัมหมุนเวียน

ตะกอนจากบอ่ตกตะกอนเขา้ไปยงับอ่เกรอะ

อีกครั้งและทําการเปิดป๊ัมสปัดาห์ละครั้ง 

ท้ังยงัมีการสบูตะกอนบอ่เกรอะปีละครัง้ เพ่ือ

เป็นการลดตะกอนสะสมและเพื่อเป็นการ

กําจัดขยะ เพื่อไม่ให้หลดุเขา้ไปยงัระบบบาํบดั

น�าเสีย โดยมีการกําหนดตารางการดูแล 

บํารุงรกัษา ตรวจคณุภาพน�าท่ีผา่นการบาํบดัโดยหนว่ยงานภายในทกุวัน และตรวจโดยหนว่ยงานภายนอกทกุ 2 เดือน

ตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามขนาดของสถานพยาบาลประเภท ก. ซ่ึงค่า 

BOD (Biological Oxygen Demand คือ การหาปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้ในการหายใจ) ของโรงพยาบาล 

ซึ่งผา่นเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด 

▶ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
✔  โครงการหลังคาเขยีวเพื่อมูลนิธอิาสาเพื่อนพึ่งพา(ภา)ยามยากโดยการแยกท้ิงกล่อง UHT เพื่อนําไปสรา้งหลัง และ

 อุปกรณก์ารศึกษาให้ผู้ยากไร ้

✔  โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทตามพื้นท่ีรอบนอกอาคารและ

 บรเิวณลานจอดรถ เพื่อรณรงค์ให้มีการท้ิงขยะ และแยกประเภทขยะอยา่งถกูต้อง เพื่อการจัดเก็บได้สะดวกปลอดภัย

 ต่อผู้ปฏิบติังาน

✔  โครงการ Say No to Plastic Bag

✔  รณรงค์ให้เลิกใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร และเปล่ียนมาใช้กล่องท่ีทําจากชานอ้อยแทน และรณรงค์ให้

 บุคลากรนําภาชนะมาใสอ่าหารในห้องอาหารของโรงพยาบาลแทนการใชถุ้งพลาสติก

✔  รณรงค์ให้พนักงานลดการสรา้งขยะ โดยให้พนักงานนําภาชนะ อาทิ ป่ินโตมาใสอ่าหารแทนการใชถ้งุพลาสติก หรอื

 กล่องโฟม และรณรงค์ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยจัดเตรียมถุงผ้าให้นําไปใช้หมุนเวียนและนํามาคืนได้  

▶ คณะกรรมการส่ิงแวดลอม ไดจดัตัง้กลุม “ENV NETWORK” ตัง้แตป 2561 
 ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสมัครเป็นสมาชิก ENV NETWORK อย่างน้อย 1 คน 
 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
 พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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▶ การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
 1) กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่มีคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อ

   สนิทรพัย ์ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณข์อง THG 

 2) กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการจิณณ์

  เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี และนวัตกรรม “ภูเก็ตแคร์” ท่ีนําความเช่ียวชาญของกลุ่มบริษัทฯ มาพัฒนาต่อยอด 

  เพ่ือสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้มไปพร้อมกัน ช่วยรองรับปัญหาสังคมสูงวัย

  ท่ีกําลังเป็นปัญหาระดับโลกได้อยา่งลงตัว

 3) กลุ่มบรษัิทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศให้ผู้มีสว่นได้เสยีรบัทราบอยา่งถกูต้อง เท่าเทียม และทันต่อเหตกุารณ ์

  ท้ังยงัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารเก่ียวกับการจัดสง่สารสนเทศของบรษัิทจดทะเบยีนตามท่ี

  ตลท. และ ก.ล.ต. กําหนด

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จึงได้สมัครเข้าร่วม 

“โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุน

คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีท่ี 9” ท่ีองค์การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน - TGO) และ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อม คณะสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(VGREEN) จัดข้ึน และได้รับคัดเลือกเขา้โครงการเพื่อเป็นต้น

แบบธุรกิจบริการสังคมคาร์บอนต�าสู่ความเป็นกลางทาง

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
 บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายและจรยิธรรมธุรกิจ พรอ้มแนวทางปฏิบติั

ไว้ในคู่มือการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรม โดยสามารถ download ได้จาก 

https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20190912

-thg-cg-ethics-th.pdf  ซ่ึงกลุ่มบรษัิทฯ ได้นําไปปฏิบติัตามแนวทางท่ีกําหนด

ไว้เป็นรูปธรรม ดังต่อไปน้ี 

▶ การจัดการเพื่อลดปญหากาซเรือนกระจก

คาร์บอน ซึ่งจะประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

(CFO: Carbon Footprint for Organization) เพ่ือหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการ

เขา้รว่มกิจกรรมชดเชยคารบ์อนโดยการจัดหาคารบ์อนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกเพื่อชดเชยปรมิาณการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร ท้ังน้ี จะเริม่ดําเนินการภายในเดือนมีนาคม 2565 และเร่ิมเปิดเผยขอ้มูลท่ีได้รบัการ

รบัรองในปี 2566 ซึ่งจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการกําหนดแผนปฏิบัติการต่อไป
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 4)  กลุ่มบรษัิทฯ ปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเป็นธรรม โดยไมเ่อารดัเอาเปรยีบ ไมเ่รยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์

  ใด ๆ  ท่ีไมช่อบธรรม ท้ังน้ี การจัดซื้อจัดจ้างเป็นจุดท่ีมีความเสีย่งต่อการทจุรติมาก บรษัิทฯ จึงกําหนดระเบยีบ

  เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยมีแนว

  ปฏิบติัในการคัดเลือกคู่ค้า ดังน้ี

  - จัดทําทะเบียนข้อมูลผู้ขายเม่ือเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยไม่ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือ

   นิติบุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย หรอืทจุริต

  - ฝ่ายจัดซ้ือพิจารณาข้อมูลสินค้า/บริการ ความน่าเชื่อถือ การบริการก่อน/หลังการขาย การรับประกัน 

   ประสบการณ ์ผลงาน และราคาสนิค้า ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพจิารณา

  - ทําการประเมินคุณภาพของผู้ขายทุกปีจากใบประเมินสินค้า ความบกพร่องจากการตรวจรับสินค้า และ

   แนวทางแก้ไขเม่ือแจ้งขอ้บกพรอ่งให้ผู้ขายทราบ 

 5)  กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และไม่แสวงหา

  ขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่แขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธท่ีีไมสุ่จริต 

 1) ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการรกัษาความปลอดภัย

  ดแูลพ้ืนท่ี ต้ังแต่โครงสร้างอาคารให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

  จัดระบบรกัษาความปลอดภัย ตรวจตรา และเฝ้าระวังในพื้นท่ี  

  การกําจัดสารเคมีอันตราย การดแูลอุปกรณ ์เคร่ืองมือแพทย ์

  ระบบไฟฟา้ น�าประปา การบาํบดัน�าเสีย ฯลฯ ให้พร้อมใชง้าน 

  เพียงพอต่อความต้องการ และต้องตรวจสอบคุณภาพ 

  บาํรุงรกัษา ซอ่มแซม ปรบัเปล่ียนอุปกรณต์ามอายุการใชง้าน 

 2) การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

  มีการซอ้มแผนรบัอุบติัภัยหมู ่ทบทวนแผนรบัมือภัยพบิติัทาง

  ธรรมชาติ  เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมือได้เป็นระบบอยูต่ลอดเวลา

  บรษัิทฯ ใสใ่จดแูลความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานท่ีทํางาน 

  ในปี 2564 มีการเกิดอุบติัเหตจุากการทํางานท่ีทําให้พนักงาน

  ต้องหยุดงานจํานวน 9 คน เป็นอุบัติเหตุจากแก้วบาดเท้า 

  ตกเก้าอ้ี ล่ืนล้ม ของตกใสเ่ท้า ซึ่งเฉล่ียแล้วหยุดงาน 2 วัน

▶ การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
 คณะกรรมการบรษัิท ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันมลพษิสิง่แวดล้อม 

และคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ และมุ่งม่ันในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมอยา่งต่อเน่ือง โดยมีตัวอยา่งการดําเนินการดังต่อไปน้ี
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▶ การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บรษัิทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชวิีตและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของ

การบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล รวมท้ังการสร้างมนุษยสัมพนัธใ์นสังคม

 ดังน้ัน บรษัิทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะสง่เสรมิและกระตุ้นให้มีการปฏิบติัตามหลักการสทิธมินุษยชนขั้นพื้นฐานและ

ความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรอืความ

เชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพนัธุห์รอืพื้นเพทางสงัคม ทรัพย์สิน ชาติกําเนิด หรือสถานะ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแนวทางท่ี

จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละ

บุคคล อาทิ

 • คณะผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ มีท้ังเพศหญงิและชาย ท้ังศาสนาพทุธ ครสิต์ และอิสลาม ซึ่งสามารถ

  ทํางานรว่มกันโดยสมานฉนัท์ ไม่มีการแบง่แยก ทุกคนมีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนตําแหนง่โดยพจิารณาจาก

  ผลงานเป็นสาํคัญ

 •  เม่ือมีการเล้ียงรบัรองพนักงานในโอกาสสาํคัญ เชน่ วันครบรอบจัดต้ังบรษัิทฯ จะให้ความสาํคัญในการเลือก

  อาหารสาํหรบัทกุศาสนา หรอืผู้ท่ีรบัประทานมังสวิรัติทุกคร้ัง

 •  บริษัทฯ ไมข่ดัขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใชส้ทิธทิางการเมืองภายใต้บทบญัญติัของกฎหมาย

  ของพนักงานทกุคน ทกุระดับ

 • กลุ่มบรษัิทฯ ได้สนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คือ ผู้พกิาร จํานวนรวม 9 คน

▶ การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
 บรษัิทฯ เชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสาํคัญท่ีสดุในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสรา้งมูลค่าและผลตอบแทน

ให้แก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบรษัิทฯ จําเป็นต้องใชค้วามรู้ ความสามารถ รวมท้ังความ 

ทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย

 ดังน้ันบริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

ยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลําเอียง สนับสนุนในการสรา้งศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทํางานของพนักงาน รวมท้ังสง่เสรมิให้พนักงานมีความเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณท่ีพนักงานต้องพงึปฏิบติั จัดสวัสดิการ

ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อยา่งมีเหตผุล

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้จัดกิจกรรมสง่เสรมิและพฒันาบุคลากรท่ีสําคัญได้แก่

 1) การตรวจสขุภาพประจําปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของ 

  พนักงาน รวมท้ังมีโปรแกรมให้สมาชกิในครอบครวัของพนักงานในการเขา้รบัการตรวจสขุภาพในราคาพเิศษ

 2) สวัสดิการพนักงาน เชน่  สวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเล่าเรยีนบุตร สวัสดิการ

  เงินชว่ยเหลือและอ่ืน ๆ  เชน่ เงินชว่ยเหลืองานศพ เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร เป็นต้น

 3) จัดอบรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพนักงานท้ังในทักษะด้านการบรหิารจัดการ ทักษะด้านวิชาชพี และ

  การเสรมิสรา้งความรูท่ี้สามารถนําไปใชใ้นชวิีตประจําวันได้ ท้ังท่ีจัดข้ึนภายในองค์กร และจัดโดยสถาบนั

  ต่าง ๆ  โดยเฉล่ียชัว่โมงการฝึกอบรมเท่ากับ 12 ชัว่โมง/คน/ปี ลดจากปีก่อนท่ีเฉล่ีย 23 ชัว่โมง/คน/ปี เน่ืองจาก

  การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทําให้พนักงานต้องดูแลผู้ป่วยท่ีเพิม่ข้ึน
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▶ ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
 1) ให้บรกิาร / สนิค้าท่ีลกูค้าได้รบัประโยชน์สูงสุดท้ังด้านคุณภาพและราคา ภายใต้ความปลอดภัยและ

  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม รวมท้ังยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

  โรงพยาบาลท้ังหมดของกลุ่มบรษัิทฯ ได้แสดงราคายา และเวชภัณฑ์ ไว้ท่ีจุดชาํระเงินโดยสามารถใชโ้ทรศัพท์

  มือถือสแกน QR Code เพื่อดรูายละเอียด และแสดงในเว็บไซต์กระทรวงพาณชิย ์เพื่อให้คนไขส้ามารถตรวจ

  สอบและเปรยีบเทียบราคา โดยโรงพยาบาลเครอืขา่ยธนบุรใีนประเทศ จํานวน 9 แหง่ จากท้ังหมด 16 แหง่ 

  ได้รับการประกาศชื่อเป็นโรงพยาบาลสีเขียว (โรงพยาบาลท่ีคิดราคายาไม่แพง) จากกระทรวงพาณิชย ์

  ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้า ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุร ี

  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุร ี

  โรงพยาบาลธนบุร ีชุมพร โรงพยาบาลนครคริสเตียน และโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

 2) ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลงหรอืเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีมีต่อลกูค้าอยา่งโปรง่ใสและเท่าเทียมกัน กรณท่ีีไมส่ามารถ

  ปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพ่ือรว่มกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

 3) จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการส่ือสาร ให้คําปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับ

  ขอ้รอ้งเรียน เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ และให้ความม่ันใจว่าลกูค้าได้รบัการบรกิารอยา่งมี

  คณุภาพท่ีดีเลิศ

 4) เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกับการบรกิารอยา่งครบถ้วน ถกูต้องทันต่อเหตกุารณ ์และไมบ่ดิเบอืนข้อเท็จจรงิ 

  รวมท้ังรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน

 5) ให้ความสาํคัญในการรกัษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าอยา่งสม�าเสมอ และไมนํ่าข้อมูลดังกล่าวมาใช้

  เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ

 6) บริษัทฯ มีการซ้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ ซ้อมอุบัติภัยหมู่ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุมีผู้เข้ารับการ

  รกัษาต้ังแต่ 5 คนขึ้นไปพรอ้ม ๆ กัน และมีการซอ้มรับมือกับโรคอุบัติใหม ่เชน่ COVID-19  

 7) โรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ จะรบัคืนยาและคืนเงินให้ในกรณท่ีีลกูค้าแพย้า โดยยาท่ีรบัคืนมาโรงพยาบาล

  จะนําไปทําลายไมนํ่ากลับมาใชอี้ก เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค

 4) จัดกิจกรรมต่าง ๆ  และเชญิชวนให้พนักงานได้มีสว่นรว่มในกิจกรรมหลากหลายท่ีกลุ่มบรษัิทฯ จัดขึ้นอยา่ง

  สม�าเสมอ เชน่ งานทําบุญใสบ่าตรในวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมสืบสานประเพณสีงกรานต์ รดน�า

  ดําหัวผู้สงูอายุ กิจกรรมปลกูต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

 5) ทําประกัน COVID-19 ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกท่าน  

 6) จัดหาสนิเชื่อสวัสดิการให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้กู้เงินในอัตราดอกเบ้ียต�า

 7) พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธ ิการกระทําทุจริต 

  รวมถึงการกระทําผิดกฎหมาย นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยังคณะกรรมการ

  ตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ท่ี BOD@thg.co.th หรอื AC@thg.co.th หรอื ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

  IA@thg.co.th เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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ค่าเฉลี่ยอัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ค่าเฉลี่ยอัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

90.91

2562 2563 2564* 2562 2563 2564*

91.722 93.26 88.8 89.0987.96

* ในปี 2564 ไมร่วมความพงึพอใจของผู้ป่วยของโรงพยาบาลธนบุร ีเน่ืองจากโรงพยาบาลธนบุรไีด้งดสํารวจความพงึพอใจ
ของผู้ป่วยในชว่งท่ีมีการระบาดของเชื้อ COVID-19 รุนแรง เพื่อรกัษาระยะหา่งกับผู้ใชบ้รกิาร 

 8) ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพให้ประชาชน และจัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีบรรยายโดยแพทย ์

  และบุคลากรทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลในเครอือยา่งสม�าเสมอ เพื่อสง่เสรมิให้ประชาชนมีความรูค้วาม

  เขา้ใจท่ีถกูต้อง และเพื่อสขุภาพท่ีดีในระยะยาว โดยในชว่งการแพรร่ะบาดของเชื้อ COVID-19 จะเน้นให้

  ความรู้ด้วยการบรรยายเป็นคลิปวีดีโอผ่าน Facebook และการถ่ายทอดสดแบบ Facebook live ของ

  โรงพยาบาลแทน

 9) โรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ มุง่เน้นการบริการด้วย “Service by heart “ มีการสํารวจความพงึพอใจและ

  จัดทํามาตรฐานการบริการ เพ่ือช่วยสื่อสารและให้ข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ป่วยหรือครอบครัว 

  แล้วนําข้อมูลไปวิเคราะห์ ระบุปัญหา และนํามาปรับปรุงการให้บริการ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

  กลับมาใชบ้รกิารอีก โดยมีการติดตามวัดความพงึพอใจต่อเน่ืองทุกเดือน 
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▶ การดำเนินการของบริษัท ในสถานการณโรคระบาด COVID-19
 ในปี 2563-2564 ท่ัวโลก ต่างเผชญิกับสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 สง่ผลกระทบต่อการใชช้วิีตประจําวัน

ของผู้คน สง่ผลต่อภาคธุรกิจมากมาย นับต้ังแต่ชว่งเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการและ

ขอความรว่มมือประชาชน ภาครฐัและภาคเอกชน ดําเนินตามแนวทางเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค 

เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) งดออกจากบ้าน ขอความร่วมมือให้ทํางานจากท่ีบ้าน 

(Work from home)  และมีมาตรการเข้มงวดสําหรบัการเดินทางขา้มจังหวัดหรอืระหว่างประเทศ กําหนดให้มีการกักตัว

เม่ือเดินทางจากต่างประเทศ ฯลฯ ส่งผลต่อธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพ่ึงพาผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว

จากต่างประเทศ

 โรงพยาบาลในเครอืบรษัิทฯ ต่างได้รบัผลกระทบ ได้ดําเนินการการเตรียมพร้อมเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรคได้อยา่งมีประสทิธภิาพและทันท่วงที เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปได้อยา่งย่ังยืน โดยมีจุดมุง่หมาย

สาํคัญคือเพื่อความปลอดภัยของคนไขแ้ละบุคลากร ตัวอยา่งการดําเนินการมีดังน้ี

 1) การจัดเตรยีมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  ด้วยสถานการณโ์รคระบาด ทําให้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางชนิด เชน่ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 

ชุดป้องกันสว่นบุคคล (PPE) และแอลกอฮอล์ ขาดตลาด บริษัทฯ จึงสํารวจความต้องการใชข้องโรงพยาบาลในเครอื 

จัดหาและวางแผนการใชใ้ห้เหมาะสม เพื่อให้มีเพยีงพอสาํหรบัการป้องกันบุคคลากรทางการแพทยแ์ละผู้ป่วย ชว่ยลด

ความเสี่ยงในการติดเชื้อหรอืแพรเ่ชื้อ
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 2) การจัดการพ้ืนทีแ่ละระบบโครงสรา้ง เพื่อลดโอกาส
  การแพรก่ระจายของเชื้อโรค
  ในชว่งแรกของการระบาด โรงพยาบาลในเครือได้เตรียมความ

พรอ้มในการรองรบัผู้ป่วย ตัวอยา่งเชน่ การปรบัปรุงระบบระบายอากาศ

และปรบัพื้นท่ีเพื่อแยกสว่นสาํหรบัคนไขใ้นท่ีมีความเสีย่งติดเชื้อ COVID-19 

สว่นคนไขน้อก ได้มีการจัดพื้นท่ีแยกสว่นจากอาคารหลัก เพ่ือให้บรกิาร

แก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้ท่ีอาการด้านทางเดินหายใจ เรียกว่า คลินิก ARI 

(Acute Respiratory Infection clinic) และจัดกระบวนการให้บรกิารเพื่อ

ลดการสมัผัส เชน่ ท่ีโรงพยาบาลธนบุร ีมีการจัดทํา Drive-in unit แยก

ออกมาเพื่อให้บริการตรวจรักษาและจ่ายยา สําหรับผู้มีอาการไข้ ไอ 

เจ็บคอโดยไมต้่องเขา้ไปน่ังรอและใชบ้รกิารในอาคารหลัก 

  นอกจากน้ี ในชว่งแรกของการระบาด บริษัทฯ ยังได้เตรียม

แผนการปรบัปรุงพื้นท่ีเพื่อสรา้งห้องดแูลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เตรยีมรองรบั

ผู้ป่วยหากเกิดสถานการณโ์รคระบาดจํานวนมาก จนสถานพยาบาลและ

เครื่องมือการแพทย ์เครื่องชว่ยหายใจ ท่ีมีในขณะน้ันไมเ่พยีงพอ 

 3) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการตรวจหาเช้ือ COVID-19 
  เพื่อชว่ยลดการแพรก่ระจายเชื้อโรค
  ในชว่งท่ีมีการระบาด ผู้ใชบ้รกิารจํานวนมาก เกิดความกังวล 

และต้องการเข้าตรวจหาเชื้อ COVID-19 แต่ในช่วงแรกน้ัน การตรวจ

ยังกระจายไม่มากพอ ทําให้ต้องรอคิวนาน หรือจํากัดเพียงกลุ่มเส่ียง 

บรษัิทฯ จึงเพิม่บรกิารตรวจหาเชื้อแบบ Drive-Thru ท่ีโรงพยาบาลธนบุร ี2 

โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง และโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เพื่อ

อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใชบ้รกิาร ลดการสมัผัส แออัดปะปนกับกลุ่มคน

จํานวนมาก รูผ้ลเรว็ ซึ่งหากกลุ่มคนในวงกว้างสามารถเขา้ถึงการตรวจหา

เชื้อมากขึ้น ทําให้มีโอกาสพบการติดเชื้อมากขึ้น ผู้ท่ีติดเชื้อรู้ตัวได้เร็ว 

ชว่ยยบัยั้งลดโอกาสการแพรก่ระจายเชื้อ

 4) จัดทํามาตรการรกัษาความสะอาดและฆา่เชื้อเพื่อ
  ความปลอดภัยของบุคลากรและผูม้าใชบ้รกิาร
  มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ ปรับเปล่ียน

กระบวนการให้บรกิารหรอือุปกรณบ์างอยา่งเพื่อลดการสัมผัส ทําความ

สะอาดจุดท่ีมีการสมัผัส เชน่ปุ่มกดลิฟท์ เก้าอ้ีน่ัง ท่ีจับประต ูจัดพื้นท่ีลด

การแออัด ติดต้ังเจล สเปรยแ์อลกอฮอล์เพื่อฆา่เช้ือ เป็นต้น
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 5) จัดทําแผนการรกัษาและวางแผนการบรหิาร
  บุคลากรเพ่ือลดความเสีย่ง
  มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการรักษา การซกัซอ้ม

วิธกีารใชเ้ครื่องป้องกันการติดเชื้อ การเพิม่การตรวจหาเชื้อ 

COVID-19 สําหรับผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด การจัดกลุ่ม

บุคลากร เพื่อลดความเสีย่งกรณมีีการติดเชื้อ การเว้นระยะ

ห่างในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผนก รวมถึงการจัดพ้ืนท่ี

รบัประทานอาหารให้มีระยะปลอดภัย 

 6) ดแูลบุคลากร
  บรษัิทฯ ได้ดแูลบุคลากร ท้ังด้านความปลอดภัย

จากโรคระบาด เช่น มีการสื่อสารกับพนักงาน ติดตาม

สถานการณ ์อาการทางป่วยไข ้แจ้งแนวทางเพื่อการปฏิบติั

ตัวให้ปลอดภัย ทําประกันภัย COVID-19 ให้กับบุคลากรใน

เครอื ตรวจหาเชื้อคัดกรองเป็นพเิศษสาํหรับผู้ท่ีต้องปฏิบติั

งานกับคนไข้สูงอายุ เชน่ ท่ี รพ.ธนบุรีบูรณา อีกท้ังยังมีการ

จัดพื้นท่ีสาํหรบักักตัวพร้อมการดแูล โดยเฉพาะบุคลากรใน

โรงพยาบาล Ar Yu International ท่ีประเทศเมียนมา ซึ่งมี

การระบาดสูงกว่าท่ีประเทศไทย นอกจากน้ี โรงพยาบาลใน

ต่างจังหวัดบางแห่งของเครอืบรษัิทฯ ยงัได้ชว่ยดแูลความเป็น

อยู ่จัดหาสวัสดิการด้านอาหารราคาพเิศษ เพื่อชว่ยพนักงาน

ท่ีได้รบัผลกระทบ

 7)  ปรบัตัวเพื่อรองรบัความต้องการของผูใ้ช้
  บรกิารทีเ่ปลีย่นไป
  จากวิกฤต COVID-19 ผู้ใช้บริการเร่ิมปรบัเปล่ียน

พฤติกรรม เชน่ ลดการมาโรงพยาบาลถ้าไมจํ่าเป็น ปรบัตัว

ให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ออนไลน์ มากข้ึน บริษัทฯ 

จึงต้องจัดหาบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข ้

เชน่ การสง่ยาทางไปรษณีย์ สําหรับคนไข้เดิมแต่ไม่สะดวก

เดินทาง การให้บริการวัคซีนถึงบ้าน รวมไปถึงการพัฒนา

ระบบ Telemedicine เพ่ือสื่อสารกับคนไข้ โดยสามารถ

ดูแล ตรวจสอบประวัติ ติดตามอาการได้ ท้ังคนไข้ไทย

และคนไขต่้างชาติท่ีไมส่ามารถเดินทางมาพบแพทย์ได้
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▶ การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินงานที่มี
    ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีนวัตกรรมท้ังในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความรว่มมือระหว่าง

องค์กรซ่ึงหมายถึงการทําสิง่ต่าง ๆ  ด้วยวิธใีหม ่ๆ  และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิม่

มูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

ก่อผลิตผลท่ีเพิม่ขึน้ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

 การเผยแพรน่วัตกรรมถือเป็นความรบัผิดชอบต่อ สังคม โดยการส่ือสารและเผยแพรใ่ห้กับกลุ่มผู้มีสว่นได้เสยี

รบัทราบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผา่นชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลขา่วสารของบรษัิท

เขา้ถึงกลุ่มผู้มีสว่นได้เสยีของบรษัิทฯ ได้อยา่งท่ัวถึง 

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้จัดกิจกรรม Innovation Competition เป็นการสง่เสริม และสนับสนุนให้พนักงานในเครอื

สร้างสรรนวัตกรรมโดยมีรางวัลจูงใจมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท ซึ่งมีพนักงานสนใจนําเสนอโครงการเขา้เขา้แขง่ขนั

ท้ังประเภททีม และประเภทบุคคลมากถึง 20 โครงการ

 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้สง่เสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดรเิริม่และสรา้งนวัตกรรมมากมาย  ตัวอยา่งเชน่
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 1) ผ้าคลุม Super Safe ใช้กับกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพซ่ึงมีจํานวนมาก ช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกมิดชิด

  เป็นสว่นตัวและปลอดภัยในการเขา้รับบริการ สง่ผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการเตรียมก่อนรับบรกิาร

  และลดระยะเวลาในการรอคอย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และได้มีปรับปรุงพัฒนาต่อยอดมาใช้กับ

  ผู้ป่วยในรูปแบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และขยายผลไปท่ีห้อง Treatment OPD

 2) การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์เน้ืองอกและเคมีบําบัดจัดระบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

  ทกุคน ด้วยพยาบาลประจําตัว

 3) การให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่อเน่ือง ผ่าน Home Health Care Channel และปัจจุบันขยายผล

  เป็นการ Scan QR Code เพื่อสื่อสารคําแนะนําในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย

 4) หอไอเฟล อุปกรณแ์ขวนถงุเก็บปัสสาวะ ท่ีชว่ยไมใ่ห้ถงุปัสสาวะสมัผัสกับพื้น ชว่ยให้ผู้ป่วยหลังผา่ตัดสะดวก

  ในทํากิจวัตรประจําวัน และทํากิจกรรมเดินออกกําลังกายได้ ขยายผลใชใ้นสายพยาบาล และฝ่ายกายภาพ

  บาํบดัและเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู

 5) กางเกงจิงโจ้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมรางวัลท่ี 1 ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท ใช้กับผู้ป่วย

  ท่ีคาสายสวนปัสสาวะ ช่วยให้ผู้ป่วย Ambulate หรือฝึกเดินได้สะดวก ไม่ดึงรั้ง ป้องกัน Hematuria 

  สง่ผลให้ UTI ลดลง ผู้ป่วยพงึพอใจและรว่มมือในการ Ambulate ได้รับการจดอนุสิทธบัิตรเรียบร้อยแล้ว

 6) เสื้อกันตก ได้รบัการจดอนุสทิธบิตัร เม่ือมกราคม 2557 และขยายผลใชใ้นสายพยาบาล

 7) นวัตกรรมยืดอายุการใช้งานของ Board Control Main Power On-Off ไฟผ่าตัด ให้มีอายุการใช้งานได้ยาว

  มากขึ้น โดยการย้าย Main Power ออกมาด้านข้างเครื่องแล้วติดต้ัง Breaker On-Off ทําให้ใช้งานได้ง่าย

  สะดวกขึ้น และไม่พบการแจ้งซ่อมโคมไฟผ่าตัดในส่วนของ Board Control อีกเลย ได้ขยายผลติดต้ัง

  ใน OR ท้ังหมด รวมท้ังติดต้ังท่ีห้อง Sleep Lab

 8)  Miracle Hand (มือปาฏิหารยิ)์ อุปกรณห์ยิบ Filter ของแกนน�ายาล้างไต

 9) สื่อสารต่างภาษาด้วยฉลากยา ให้บรกิารชาวต่างชาติ พมา่ เขมร จีน ท้ัง OPD & IPD 

 10) กระติกช่วยชีวิตเม็ดเลือดแดง ปรับเวลาในการรักษาเลือดให้คงสภาพจากเวลา 30 นาที เป็น 8 ชั่วโมง

  ทําให้ลดจํานวนการสญูเสยีเลือด 

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

  สง่นอกโรงพยาบาลผา่น Intranet สง่ผลท้ังความถูกต้องและลดเวลาการส่ือสารทางโทรศัพท์

 12) ประเมินภาวะโภชนาการด้วยผล lab ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร ปรับอาหารให้สัมพันธ์กับอาการผู้ป่วยราย

  บุคคล ตามแผนการรักษาของแพทย์ เชน่ ผู้ป่วยท่ีมี Cholesterol สูง, ภาวะน�าตาลในเลือดสูง และมีการ

  ประเมินติดตามอยา่งต่อเน่ือง

 13) Nutrisurvey นําสื่อให้ความรู้ Low Cholesterol โดยโปรแกรม มาใช้กับผู้ป่วย ได้รับรางวัลทุนวิจัยและ

  พฒันาสขุภาวะของคนไทยท่ีมีสขุภาพท่ีดี ของสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 14) Nutrition by Social Media มีการนําความรูด้้านโภชนาการและโภชนบาํบดั มาทําเป็นส่ือโดยใช้ Graphic Info 

  ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของ Health Promotion โดยใชช้ื่อ Nutrition by Social Media

  ผ่านการเล่าเรื่องวิชาการด้วยภาพ ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้จริง

 15) นวัตกรรม “ภูเก็ตแคร”์ สูก่ารรองรบัสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
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 รางวัลพระปกเกล้าปี 2557 องค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ด้านความโปรง่ใสและสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน 

ท่ี อบจ.ภูเก็ต ได้รบัน้ี ได้ประกาศความสาํเรจ็ของโครงการ

ภูเก็ตแคร ์“สขุภาพพอเพยีงกับโรงพยาบาลหม่ืนเตียง” 

ท่ีให้การดแูลชว่ยเหลือผู้ป่วยเรื้อรงัและผู้พกิารในจังหวัด

ภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ตรว่มมือกับสาํนักงานสาธารณสขุ 

จังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

(อสม.) โดยมีทีมแพทย์บุคลากรสาธารณสขุของ บมจ.ธนบุร ี

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ในฐานะผู้รับจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แหง่น้ีมานานกว่า 9 ปี ได้สรา้งผลงาน 

จนเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชพี 

 รูปแบบการบรหิารจัดการใหมท่ี่เปิดโอกาสให้ภาค

เอกชนรว่มบริการสุขภาพของ อบจ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นภาครัฐ 

แห่งแรกท่ีไม่ปรากฏมาก่อน งานบริการสุขภาพจาก

ภาคเอกชนในสถานท่ีของภาครัฐถือเป็นการร่วมมือกัน

อย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทําประโยชน์ให้แก่

ประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างแนวรุกในเรื่องสร้างเสริม  

สขุภาพ มีการตรวจคัดกรองสขุภาพในเบื้องต้น ติดตาม

เยีย่มผู้ป่วยกลุม่เสีย่งและกลุม่ท่ีภาวะแทรกซอ้น พรอ้มท้ัง

รายงานผลให้โรงพยาบาลทราบ หากพบว่ามีการเจ็บป่วย

เกิดขึ้น ก็อํานวยความสะดวกให้เขา้ตรวจรกัษากับแพทย์

ได้อยา่งมีประสทิธภิาพ ด้วยกลยุทธน้ี์ สามารถแบง่เบาภาระ

ความแออัดในการให้บรกิารของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

ได้เป็นอยา่งมาก ทําให้แพทย์และพยาบาลมีเวลาเพิม่ขึ้น

ในการสรา้งเสรมิสขุภาพให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น 

 จากการถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่การรองรับ 

สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการนําเอาทุนสังคมเดิมแบบไทย ๆ 

ท่ีเก้ือกูลผู้สูงอายุมาพัฒนาระบบท่ีชุมชนดูแลกันเองท่ี

บ้าน (Community-based long term care system) 

โดยท่ีผู้สงูอายุในพ้ืนท่ีสามารถยื่นความจํานงท่ีจะรับบรกิาร

น้ีได้จากสถานบรกิารสาธารณสขุของภาครฐัและองค์กร

ปกครองท้องถ่ิน (อปท.) ซึ่งมีระบบสารสนเทศท่ีบูรณาการ

งานบรกิารสขุภาพและบรกิารทางสงัคมไว้ท้ังหมด และมี

ระบบท่ีสนับสนุนให้คนในครอบครัวและชุมชนมีสว่นรว่ม

ในการดูแลผู้สงูอายุเหล่าน้ีได้ด้วย ท้ังน้ี อปท. จะต้องให้การ

สนับสนุนเบ้ียเล้ียงผู้สูงอายุ เบ้ียเล้ียงผู้พกิาร ค่าตอบแทน

แก่ อสม. กองทุนด้านสุขภาพและกองทุนฟื้ นฟูสุขภาพ 

ตามท่ีกฎหมายได้บญัญติัไว้ สําหรบักระทรวงการพฒันา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยจ์ะสนับสนุนงบประมาณ

ต้ังกองทุนผู้สงูอายุ สวัสดิการของผู้พกิารและด้อยโอกาส 

และกองทนุการออมแหง่ชาติ สว่นสาํนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนับสนุนงบประมาณ 

ด้านการ สรา้งเสรมิสขุภาพ และรว่มกับ อปท. ในการสรา้ง

กองทนุสขุภาพในชุมชนตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 39 (2) 

แหง่พระราชบญัญติัหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545 

 กลไกหลักท่ีเป็นต้นทุนของชุมชนคือ อสม. และมี

วัด โรงเรยีนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนและเป็นสถานท่ี

ฝึกอบรมให้คนในครอบครวัและในชุมชนให้มีทักษะในการ

ดูแลผู้สงูอายุได้เองอยา่งมีประสทิธภิาพ สว่นบทบาทของ

ทีมบุคลากรทางการแพทยก็์ดําเนินการเหมือนกันกับโมเดล

ภูเก็ตแคร์คือ ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในเบื้องต้น 

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ีมีโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease; NCD) 

นอกจากน้ัน ชุมชนจัดให้มีศูนยฟ์ื้ นฟสูขุภาพในชุมชนหรอื

ศูนย์รับดูแลรายวัน (Day care center) สําหรับผู้สงูอายุ

ติดเตียงและชว่ยตัวเองไมไ่ด้ ในระหว่างท่ีคนในครอบครวั

ไปทํางานนอกบ้าน

 โรงพยาบาลหม่ืนเตียงจากโมเดล อบจ.ภูเก็ต ท่ี 

THG ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ อบจ.ภูเก็ต โดยให้

ชุมชนมีสว่นรว่มในการสร้างโอกาสให้ชุมชนในการดแูล

ผู้ป่วยเรื้อรงั และผู้พกิาร กลับเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์

ท่ีแก้ปัญหาสงัคมไทยท่ีต้องแบกภาระงบประมาณมหาศาล

เพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้
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▶ การรวมพัฒนาชุมชมหรือสังคม
 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับกิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของสังคม 

ด้วยบริษัทฯ ถือเป็นสว่นหน่ึงของการดําเนินธุรกิจ บรษัิทฯ และบริษัทยอ่ยจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้น โดย

สนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน 

โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้น จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร ความรู้ความสามารถท่ีมี เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ท้ังการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบข้าง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ อันจะทําให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน แต่ด้วยสถาณการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงในปีท่ีผ่านมา ทําให้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม และบุคลากรของบริษัทฯ 

ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจท้ังหมดไปกับการดูแลรักษาผู้ป่วยจํานวนมาก ดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเน้นไปในการการ

เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (ผ่านส่ือออนไลน์เป็นหลัก) สร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองแก่ชุมชน   

ตัวอย่างของกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มีดังต่อไปน้ี

 • การใหค้วามรูเ้พ่ือใหป้ระชาชนดูแลตนเอง 
  โรงพยาบาลได้สง่เจ้าหน้าท่ีออกไปบรรยายนอกสถานท่ีในชว่งท่ีสถาณการณค์ล่ีคลาย  และมีการสื่อสาร

ขอ้มูลผา่นชอ่งทาง Online ของโรงพยาบาล รายการวิทยุ จส.100 “หมออาสาไขปัญหาสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชน

สามารถดแูลสขุภาพ และป้องกันตนเอง 
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 • ออกหน่วยตรวจสุขภาพฯ และคัดกรอง COVID-19 ในชุมชนกลุ่มเสีย่ง
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 • บรกิารฉีดวัคซนีป้องกัน COVID-19  ให้ท้ังประชาชนท่ัวไป กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่เข้า
  ไมถึ่งวัคซนี 
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 • สนับสนุนการรกัษาแบบ Home Isolation
  โครงการจิตอาสารกัษา COVID-19 เพ่ือมิตรภาพ ลาว-ไทย 70 ปี สถานเอกอัครรฐัทตู แหง่ สปป.ลาว ประจํา

ประเทศไทยและสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ รว่มกับโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จัดสง่บุคลากรทางการแพทย์

 • รบับรจิาคโลหติ
  การแพรร่ะบาดของ COVID-19 สง่ผลกระทบให้จํานวนผู้บรจิาคโลหิตลดลงอยา่งมาก จนโรงพยาบาลใหญ่

ท่ัวประเทศ ประกาศขาดเลือดพรอ้ม ๆ  กัน โรงพยาบาลเห็นว่า การรบับรจิาคโลหิตยงัเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญสาํหรบั

การรกัษาและชว่ยชวิีตผู้ป่วย จึงจัดกิจกรรมรบับรจิาคโลหิตจากพนักงาน และประชาชน โดยมีมาตรการและแนวทาง

การปฏิบติัท่ีสรา้งความเชื่อม่ันแก่ผู้บรจิาคโลหิต 

ไปยงันครหลวง เวียงจันทน์ รว่มดูแลพลเมืองลาว

ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ท่ีติดเชื้อ 

COVID-19 และรกัษาตัวแบบ Home Isolation 

ท้ังน้ีโครงการ วันสร้างสุข สถานีโทรทัศน์ช่อง 

One 31 ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อหวังช่วยยับยั้ง

สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ให้คล่ีคลาย

ในเรว็วันเพื่อเป็นสว่นหน่ึงของการครบรอบการ 

สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต ไทย-ลาว 

ครบรอบ 70 ปี

83THONBURI HEALTHCARE GROUP
รายงานประจำ ปี 2564



 • มอบสิง่ของใหกั้บหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําไปสง่ต่อ ชว่ยเหลือผูท้ีม่คีวามจําเปน็
  

 นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ

บริษัท และผู้บริหาร มอบรถตู้ให้แก่ศูนย์วิจัย

ยาเสพติด วิทยาลัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เพื่อนําไปใชใ้นกิจการ

ของศูนย์วิจัย ยาเสพติดฯ

 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง สนับสนุนอุปกรณ์

ทางการแพทยใ์นการดแูลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับ 

โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด มูลค่า 2,020,200 บาท ประกอบด้วย 

เครื่องให้อากาศผสมออกซเิจนด้วย อัตราการไหลสงู จํานวน 

8 เครื่อง เครื่อง Vital Sign Monitor จํานวน 2 เครื่อง

และเครื่องผลิตออกซเิจนขนาด 10 ลิตร 3 เครื่อง
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน ประจําปี 2564 และไตรมาส 4/2564
 ในปี 2564 สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ยงัคงสง่ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ในช่วงต้นของครึ่งปีหลัง ท่ีมีการแพร่ระบาดรุนแรง ทําให้จํานวนติดเชื้อแตะระดับสูงเกินกว่าวันละ 20,000 คน ซึ่ง

ส่งผลให้ผู้คนเกิดความกังวลในการเดินทางออกไปข้างนอก ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลหลักได้รับผลกระทบจากการท่ี

คนไขบ้างสว่นลดการเขา้ใชบ้รกิารโรงพยาบาล และคนไขจ้ากต่างประเทศไมส่ามารถเดินทางเขา้มารบัการรกัษาได้ 

อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานในปี2564 โดยรวมของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ยังมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์

ท่ีดีต่อเน่ือง โดยภาพรวม THG มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงภายใต้มาตรฐานการ

รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม และยังควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายได้ดี ส่งผลให้กําไรขั้นต้นและกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสาํคัญ 

 THG มีส่วนร่วมกับภาครัฐเพ่ือช่วยภาคสังคมต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 อย่างต่อเน่ืองเริ่มต้ังแต่ช่วงไตรมาส 

2/2564 โดย  1) เปิดให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

การตรวจ RT-PCR ได้สะดวกมากขึ้น 2) ปรบัพื้นท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง เพื่อให้แผนกคนไข้ในท้ังหมดรองรบั

การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ท่ีมีอาการปานกลาง (สีเหลือง) ถึงรุนแรง (สีแดง) 3) ร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรม 

จัดบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 1,000 คน และวางระบบเพื่อให้บริการ Hospitel สําหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการน้อย 

โดยให้บริการในกรุงเทพฯรวมประมาณ 4,600 เตียงและในต่างจังหวัด ประมาณ 750 เตียง รวมเตียง Hospitel 

ท่ีให้บรกิารรวมประมาณ 5,350 เตียง (มีการปรบัลดเตียงในกรุงเทพฯในชว่งปลายไตรมาส 4 จากการท่ีสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตาท่ีคล่ีคลาย และจํานวนผู้ติดเช้ือลดลง)  4) รว่มกับโรงพยาบาล

สงักัดกรุงเทพมหานคร และหนว่ยงานรฐัเปิดไอซียูสนามต้ังแต่เดือนกรกฎาคม เพื่อรองรบัผู้ป่วยอาการปานกลางและ

คำอธิบายและบทวิเคราะห
ของฝายบริหารประจำป 2564
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และวิกฤต 3 แหง่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม มทบ. 11 โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 2 และโรงพยาบาลผู้สงูอายุบางขุนเทียน 

รวมเตียงให้บรกิารประมาณ 700 เตียง 5) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  และผู้นําเข้าวัคซีนเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนใน

โรงพยาบาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และจัดต้ังศูนย์ฉีดวัคซนีให้กับประชาชน ท่ีศูนย์ฉีดวัคซนี ไทยพบีีเอส-ธนบุรฯี 

6) รว่มมือกับบรษัิทเทคโนโลยีชั้นนําในประเทศพฒันาชอ่งทางการจองวัคซนีทางเลือก Moderna ผา่นแพลตฟอรม์

ดิจิทัล ให้กับท้ังภาคองค์กรและภาคบุคคล ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมา เริม่มีการให้บรกิารฉดีวัคซนีผา่นโรงพยาบาล

ในเครอืขา่ย 17 โรงพยาบาล ท่ีกระจายอยูท่ั่วประเทศ 

 สว่นโรงพยาบาล Ar Yu International ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา ยังคงมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นจากความ

เชื่อม่ันในมาตรฐานการบรกิาร ถึงแม้จะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศและโรคระบาด แต่ผลการ

ดําเนินงานหลักเริม่มีกําไร อยา่งไรก็ตามจากปัญหาความผันผวนของค่าเงิน ทําให้ผลการดําเนินงานโดยรวมยงัขาดทุน

อยู ่ท้ังน้ี THG มีทิศทางท่ีจะปรบัสดัสว่นหน้ี เพื่อลดความเสีย่งผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน โดยเริม่ในไตรมาส 

1/2565

 สําหรับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพักอาศัยครบวงจรสําหรับผู้สูงวัย พร้อม

บริการทางการแพทย์ มียอดโอนต�ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ แม้ว่าจะมีการโอนซ้ือต่อเน่ือง ท้ังน้ีเน่ืองจากลูกค้าชะลอการ

ตัดสินใจซ้ือหรือโอนห้องชุด สาเหตุจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานในส่วนธุรกิจน้ีลดลง

เชน่กัน 

 สาํหรบัแนวโน้มในปี 2565  THG ยงัคงให้บรกิาร

ดแูลรักษาผู้ป่วย COVID-19 อยา่งครบวงจร ท้ังในสว่น

ของการป้องกันและรักษา โดย THG ให้บริการฉดีท้ัง

วัคซีนทางเลือก และวัคซีนจากภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 

และยังคงดําเนินการดูแลคนไข้ผ่าน Hospitel จํานวน

ประมาณ 2,000 เตียง โรงพยาบาลสนาม 3 แหง่ จํานวน 

700 เตียง สําหรับโรงพยาบาลใหม่ท่ีลงทุนในช่วง

ท่ีผ่านมา เริ่มมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ

โรงพยาบาล ธนบุร ีบาํรุงเมือง โดยมีกําไรก่อนค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจําหนา่ยสะสม (EBITDA) และเพื่อเพิม่

ขีดความสามารถในการให้บริการ ทาง THG ได้เปิด

ศูนย์ wellness รวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการ 

(ห้องแล็บ) เพื่อให้บริการในส่วนของการดูแลสุขภาพ

ผู้ป่วยหลังติด COVID-19 อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

การลงทนุวางแผนขยายโรงพยาบาลผู้สงูอายุ นอกจาก

น้ียงัมีแผนในการดึงดูดกลุม่ลกูค้าคนไทยให้มาใชบ้รกิาร

มากขึ้น โดยการนําเอาเทคโนโลยขีัน้สูงมาใชใ้นการรกัษา 

เพื่อให้ THG คงความสามารถในการแขง่ขันต่อไปได้
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และวิกฤต 3 แหง่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม มทบ. 11 โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 2 และโรงพยาบาลผู้สงูอายุบางขุนเทียน 

รวมเตียงให้บริการประมาณ 700 เตียง 5) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  และผู้นําเข้าวัคซีนเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนใน

โรงพยาบาลให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง และจัดต้ังศูนย์ฉีดวัคซนีให้กับประชาชน ท่ีศูนยฉ์ดีวัคซนี ไทยพบีเีอส-ธนบุรฯี 

6) รว่มมือกับบริษัทเทคโนโลยชีั้นนําในประเทศพฒันาชอ่งทางการจองวัคซนีทางเลือก Moderna ผ่านแพลตฟอรม์

ดิจิทัล ให้กับท้ังภาคองค์กรและภาคบุคคล ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมา เริม่มีการให้บรกิารฉดีวัคซนีผ่านโรงพยาบาล

ในเครอืขา่ย 17 โรงพยาบาล ท่ีกระจายอยูท่ั่วประเทศ 

 สว่นโรงพยาบาล Ar Yu International ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา ยงัคงมีทิศทางปรบัตัวดีข้ึนจากความ

เชื่อม่ันในมาตรฐานการบรกิาร ถึงแม้จะได้รบัผลกระทบจากสถานการณก์ารเมืองในประเทศและโรคระบาด แต่ผลการ

ดําเนินงานหลักเริม่มีกําไร อยา่งไรก็ตามจากปัญหาความผันผวนของค่าเงิน ทําให้ผลการดําเนินงานโดยรวมยงัขาดทุน

อยู ่ท้ังน้ี THG มีทิศทางท่ีจะปรบัสดัสว่นหน้ี เพื่อลดความเสีย่งผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน โดยเริม่ในไตรมาส 

1/2565

 สําหรับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ท่ีพักอาศัยครบวงจรสําหรับผู้สูงวัย พร้อม

บริการทางการแพทย์ มียอดโอนต�ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ แม้ว่าจะมีการโอนซ้ือต่อเน่ือง ท้ังน้ีเน่ืองจากลูกค้าชะลอการ

ตัดสินใจซ้ือหรือโอนห้องชุด สาเหตุจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานในส่วนธุรกิจน้ีลดลง

เชน่กัน 

 สาํหรบัแนวโน้มในปี 2565  THG ยังคงให้บรกิาร

ดแูลรักษาผู้ป่วย COVID-19 อยา่งครบวงจร ท้ังในสว่น

ของการป้องกันและรกัษา โดย THG ให้บรกิารฉดีท้ัง

วัคซีนทางเลือก และวัคซีนจากภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 

และยงัคงดําเนินการดแูลคนไขผ้า่น Hospitel จํานวน

ประมาณ 2,000 เตียง โรงพยาบาลสนาม 3 แหง่ จํานวน 

700 เตียง สําหรับโรงพยาบาลใหม่ท่ีลงทุนในช่วง

ท่ีผ่านมา เริ่มมีผลประกอบการท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะ

โรงพยาบาล ธนบุร ีบาํรุงเมือง โดยมีกําไรก่อนค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจําหนา่ยสะสม (EBITDA) และเพื่อเพิม่

ขีดความสามารถในการให้บริการ ทาง THG ได้เปิด

ศูนย์ wellness รวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการ 

(ห้องแล็บ) เพื่อให้บริการในส่วนของการดูแลสุขภาพ

ผู้ป่วยหลังติด COVID-19 อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

การลงทนุวางแผนขยายโรงพยาบาลผู้สงูอายุ นอกจาก

น้ียงัมีแผนในการดึงดดูกลุม่ลกูค้าคนไทยให้มาใช้บรกิาร

มากขึ้น โดยการนําเอาเทคโนโลยขีัน้สงูมาใช้ในการรกัษา 

เพื่อให้ THG คงความสามารถในการแขง่ขนัต่อไปได้

เหตุการณ์สําคัญ ในปี 2564

การลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน

 1. การลงทุนในบรษัิทยอ่ย
 จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ

มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพ่ิมในบริษัท ธนบุรี เวลบีอ้ิง จํากัด จากเดิม 1,300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท 

การเพิม่ทนุดังกล่าวไมส่ง่ผลกระทบต่อการถือครอง (THG มีสัดสว่นการถือครองร้อยละ 99.99)

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบ

ให้จัดต้ังบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินงานด้านจัดซ้ือกลาง จัดจําหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ สินค้าทาง

การแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ บรษัิทฯ ได้จดทะเบยีนจัดต้ังบริษัท เมดแอคเซส จํากัด ในประเทศไทยกับกระทรวงพาณิชย์

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

100.00 บาท) โดยบรษัิทฯ ถือหุ้นในบรษัิทดังกล่าวร้อยละ 100 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายชาํระ

ค่าหุ้นดังกล่าวครบแล้ว 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้

จัดต้ังบริษัทยอ่ย โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเภสชัภัณฑ์ท่ีมีสารสกัดจากพชืสมุนไพร เพื่อใชใ้นการ

รักษาโรคทางการแพทย์  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ธนบุรี คานาบิซ จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทยกับ

กระทรวงพาณชิยเ์ม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีทนุจดทะเบยีน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) โดยบรษัิทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 75 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

บรษัิทฯ ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นดังกล่าวครบแล้ว 

 2. การลงทุนเพิม่ในบรษัิทรว่ม
 จากการประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทนุ

เพิ่มในบริษัท สิริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าสิทธิ์ท่ีได้รับการจัดสรร บริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่ม

ทุนสําหรับการซ้ือหุ้นจํานวน 14,799,372 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 51,797,802 บาท ใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 การลงทุนเพิ่มดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 31.87 

เป็นรอ้ยละ 31.92

 3. การลงทุนในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน
 จากการประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติให้มีการ

ลงทนุในหุ้นสามัญของบรษัิท ไทยเมดิคอลโกลฟ จํากัด จํานวน 1,333,333 หุ้น ในราคาหุ้นละ 150.00 บาท รวมเป็น

เงินจํานวน 199,999,950 บาท โดยมีสัดส่วนการถือครอง ณ วันท่ีลงทุนร้อยละ 7.40 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ้น

ดังกล่าวแล้วในเดือนกรกฎาคม และเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2564

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติให้ลงทนุเพิม่ในหุ้นสามัญ ของบรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) โดยซื้อจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
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เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามัญจํานวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

26.77 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) รวมเป็นเงิน 160,620,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของ

ทนุจดทะเบยีน การลงทนุเพิม่ดังกล่าวสง่ผลให้บรษัิทฯ มีสดัสว่นการถือครองเพิม่ขึ้นจากเดิม รอ้ยละ 3.07 เป็นรอ้ยละ 5.07

 4. การลงทุนในบรษัิทอ่ืน
 จากการประชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 16 ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 ได้มีการพจิารณารบัทราบ

การลงทนุในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยจัดการลองสเตย ์จํากัด จํานวน 151,019 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.00 บาท รวมเป็น

เงินจํานวน 4,228,532 บาท โดยมีสัดสว่นการถือครอง ณ วันท่ีลงทนุรอ้ยละ 15.10 บริษัทฯ ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นดังกล่าว

แล้วในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564

การสิน้สดุสญัญารบัจ้างบรหิารโรงพยาบาลรฐัแหง่หน่ึง
 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 THG ได้สิน้สุดสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึง สง่ผลให้รายได้

สว่นของธุรกิจทางการแพทยล์ดลงรอ้ยละ 3.6

การเปดิใหบ้รกิารศูนยด์แูลผูสู้งอายุ ธนบุร ีเฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ
 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 THG ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ณ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ” ในศูนย์เปิดให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ป่วยพกัฟื้ นหลังผา่ตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั (ไมติ่ดต่อ) โดยมีทีมแพทย ์พยาบาล และนักกายภาพบาํบดัคอยให้บรกิารดูแล

ลกูค้า 

รายไดรวม (ลานบาท)

อื่น ๆ บริบาลผูปวยและเครื่องมือแพทย ธุรกิจบริการทางการแพทย

Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21

1,882
1,566

1,906

3,861 3,515

สรุปผลการดําเนินงานปี 2564 เทียบกับปี 2563

รายได้
 THG มีรายได้รวม 10,848 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 48.3 จาก 7,315 ล้านบาท ดังน้ี

 ธุรกิจให้บรกิารทางการแพทย ์มีรายได้ 10,415 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 50.7 จาก 6,913 ล้านบาท เน่ืองจาก

การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 THG ได้มีการเปิดให้บรกิารรกัษาผู้ป่วยโรค COVID-19 แบบเต็มรูปแบบท่ีโรงพยาบาล

ธนบุร ีบาํรุงเมือง รว่มมือกับองค์กรภาครฐัเพื่อเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ และโรงแรมเอกชนเพื่อเปิดให้บรกิาร Hospitel  

รวมถึงการเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ท้ังวัคซีนของภาครัฐ และวัคซีนทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยรายได้ท่ีเก่ียวข้องกับ

โรค COVID-19 คิดเป็นรอ้ยละ 30.8 ของรายได้จากธุรกิจทางการแพทย์

 ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย ์ มีรายได้ 410 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จาก 386 ล้านบาท เน่ืองจาก

สถานการณ์ความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจ ทําให้ลูกค้ายังชะลอการตัดสินใจโอนห้องในโครงการจิณณ ์เวลบอ้ิีง เคาน์ต้ี 

ในปี 2564  THG มีการรับรูร้ายได้จากการโอนห้องพกัอาศัย จํานวน 18 ห้อง เม่ือเทียบกับปีก่อนมียอดโอนห้อง จํานวน 

19 ห้อง แต่อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดทําให้THG มีการปรับแผนการดําเนินงานภายใต้การดูแลของ

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา  โดยจัดสรรพื้นท่ีด้านหน้าโครงการเพื่อให้บริการ Drive thru สาํหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วย 

COVID-19 และจัดสรรพ้ืนท่ีด้านในเพ่ือให้บรกิารฉดีวัคซนี ต้ังแต่ชว่งปลายเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 รวมท้ังเปิดให้

บรกิาร Hospitel ต้ังแต่ชว่งไตรมาส 3/2564  มีรายได้ประมาณ 220 ล้านบาท (รายได้ท่ีเกิดขึ้นภายใต้การดําเนินงาน

ของโรงพยาบาลธนบุร ีบูรณา  จัดอยูใ่นกลุ่มธุรกิจให้บรกิารทางการแพทย)์

ต้นทุน 
 ต้นทนุรวม 7,406 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 28.8 จาก 5,748 ล้านบาท มีสาเหตหุลักดังน้ี

 ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีต้นทุน 7,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 จาก 5,459 ล้านบาท 

ทาง THG ได้มีการบรหิารจัดการต้นทนุให้มีประสทิธภิาพ ทําให้สดัสว่นต้นทนุลดลงเม่ือเปรยีบเทียบกับยอดรายได้ โดย

คิดเป็นรอ้ยละ 68.0 จากรอ้ยละ 79.0  ต้นทนุหลักของ THG ในงวดน้ีประกอบด้วย 1) การลงทนุสรา้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจ

และซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเก่ียวข้องกับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ THG ได้รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายแล้วในปี 2564 2) ค่าเช่าสถานท่ี สําหรับดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรงท่ี Hospitel 3) ค่าแพทย์และ

พนักงาน THG ได้มีการสง่แพทย์ พยาบาล และพนักงาน เพ่ือให้บรกิารในโรงพยาบาลเฉพาะกิจ และ Hospitel ต่าง ๆ  

4) ค่าวิเคราะห์โรค ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ จากการ X-ray ปอด ค่าเจาะเลือด ค่ายาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการตรวจ

คัดกรองและรกัษาผู้ป่วย COVID-19 

 จากการยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารกับโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงส่งผลให้ต้นทุนลดลง จํานวน 61 ล้านบาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 4.4

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,566 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 11.5 จาก 1,405 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ข้ึน

มีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ซ่ึง

ค่าใชจ่้ายท่ีเพิม่ขึ้นสว่นหน่ึงเกิดจากการเปิด Hospitel และโรงพยาบาลเฉพาะกิจ หากพจิารณาเปรยีบเทียบกับรายได้

รวมพบว่าค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารมีสดัสว่นลดลง จากรอ้ยละ 19.2 เป็นรอ้ยละ 14.4
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รายได้
 THG มีรายได้รวม 10,848 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 48.3 จาก 7,315 ล้านบาท ดังน้ี

 ธุรกิจให้บรกิารทางการแพทย ์มีรายได้ 10,415 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 50.7 จาก 6,913 ล้านบาท เน่ืองจาก

การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 THG ได้มีการเปิดให้บรกิารรกัษาผู้ป่วยโรค COVID-19 แบบเต็มรูปแบบท่ีโรงพยาบาล

ธนบุร ีบาํรุงเมือง รว่มมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ และโรงแรมเอกชนเพื่อเปิดให้บรกิาร Hospitel  

รวมถึงการเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ท้ังวัคซีนของภาครัฐ และวัคซีนทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยรายได้ท่ีเก่ียวข้องกับ

โรค COVID-19 คิดเป็นรอ้ยละ 30.8 ของรายได้จากธุรกิจทางการแพทย์

 ธุรกิจการบรบิาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย ์ มีรายได้ 410 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6.2 จาก 386 ล้านบาท เน่ืองจาก

สถานการณ์ความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจ ทําให้ลกูค้ายงัชะลอการตัดสนิใจโอนห้องในโครงการจิณณ ์เวลบอ้ิีง เคาน์ต้ี 

ในปี 2564  THG มีการรบัรูร้ายได้จากการโอนห้องพกัอาศัย จํานวน 18 ห้อง เม่ือเทียบกับปีก่อนมียอดโอนห้อง จํานวน 

19 ห้อง แต่อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดทําให้THG มีการปรบัแผนการดําเนินงานภายใต้การดแูลของ

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา  โดยจัดสรรพื้นท่ีด้านหน้าโครงการเพื่อให้บริการ Drive thru สาํหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วย 

COVID-19 และจัดสรรพื้นท่ีด้านในเพื่อให้บรกิารฉีดวัคซนี ต้ังแต่ชว่งปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 รวมท้ังเปิดให้

บรกิาร Hospitel ต้ังแต่ชว่งไตรมาส 3/2564  มีรายได้ประมาณ 220 ล้านบาท (รายได้ท่ีเกิดข้ึนภายใต้การดําเนินงาน

ของโรงพยาบาลธนบุร ีบูรณา  จัดอยูใ่นกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์)

ต้นทุน 
 ต้นทนุรวม 7,406 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 28.8 จาก 5,748 ล้านบาท มีสาเหตหุลักดังน้ี

 ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีต้นทุน 7,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 จาก 5,459 ล้านบาท 

ทาง THG ได้มีการบรหิารจัดการต้นทนุให้มีประสิทธภิาพ ทําให้สัดสว่นต้นทุนลดลงเม่ือเปรยีบเทียบกับยอดรายได้ โดย

คิดเป็นรอ้ยละ 68.0 จากร้อยละ 79.0  ต้นทนุหลักของ THG ในงวดน้ีประกอบด้วย 1) การลงทนุสรา้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจ

และซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเก่ียวข้องกับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ THG ได้รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายแล้วในปี 2564 2) ค่าเช่าสถานท่ี สําหรับดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรงท่ี Hospitel 3) ค่าแพทย์และ

พนักงาน THG ได้มีการสง่แพทย ์พยาบาล และพนักงาน เพื่อให้บรกิารในโรงพยาบาลเฉพาะกิจ และ Hospitel ต่าง ๆ  

4) ค่าวิเคราะห์โรค ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ จากการ X-ray ปอด ค่าเจาะเลือด ค่ายาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการตรวจ

คัดกรองและรกัษาผู้ป่วย COVID-19 

 จากการยกเลิกสัญญารับจ้างบริหารกับโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงส่งผลให้ต้นทุนลดลง จํานวน 61 ล้านบาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 4.4

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,566 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 11.5 จาก 1,405 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ข้ึน

มีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ซึ่ง

ค่าใชจ่้ายท่ีเพิม่ขึ้นสว่นหน่ึงเกิดจากการเปิด Hospitel และโรงพยาบาลเฉพาะกิจ หากพจิารณาเปรยีบเทียบกับรายได้

รวมพบว่าค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารมีสดัสว่นลดลง จากร้อยละ 19.2 เป็นร้อยละ 14.4
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ต้นทุนทางการเงิน
 ต้นทุนทางการเงิน 299 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 6.4 จาก 281 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2564 THG มีการลงทุน

เพ่ิมในโครงการเฉพาะกิจ ทําให้มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน รวมถึงการก่อสร้างสินทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเสร็จ

ในชว่งไตรมาส 3/2563 สง่ผลให้ปี 2564 THG มีต้นทุนทางการเงินเพิม่ข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามอัตราต้นทุนทางการเงิน

ถัวเฉล่ียยงัอยูใ่นระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

กําไร
 กําไรขั้นต้น 3,442 ล้านบาท เพิม่ขึ้นมากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 1,567 ล้านบาท และอัตรากําไรข้ันต้นเพิม่ขึ้นเป็น

รอ้ยละ 31.7 จากรอ้ยละ 21.4  เน่ืองจาก THG มีรายได้เพิม่ขึน้จากการเปิดให้บรกิารดแูลรกัษาผู้ป่วย COVID-19 รวมท้ัง

ยงัคงมีการควบคมุบรหิารจัดการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  เพื่อลดต้นทุน ทําให้อัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าต้นทุน สง่ผล

ให้อัตรากําไรข้ันต้นปรบัตัวสงูขึ้น อยา่งไรก็ตามจากการควบคมุบรหิารจัดการค่าใชจ่้าย สง่ผลให้อัตรากําไรขั้นต้นจาก

การดําเนินธุรกิจซึ่งไมเ่ก่ียวขอ้งกับการดแูลรกัษาผู้ป่วย COVID-19 เพิม่ข้ึนจากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 23.5 

 กําไรสทุธสิว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญเ่ท่ากับ 1,337 ล้านบาท เพิม่ขึ้นมากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 62 ล้านบาท 

โดยมีอัตรากําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 12.3 จากร้อยละ 0.9 บาท มีสาเหตุหลักจาก

รายได้ท่ีเพิม่ขึ้น และการควบคมุบรหิารจัดการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ

สรุปข้อมูลทางการเงิน
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รายได้จากธุรกิจให้บรกิารทางการแพทย์

รายได้จากธุรกิจการบรบิาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

รายได้จากธุรกิจอ่ืน ๆ

รายได้รวม

ต้นทนุธุรกิจการให้บรกิารทางการแพทย์

ต้นทนุธุรกิจการบรบิาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

ต้นทนุธุรกิจอ่ืน ๆ

ต้นทนุรวม

กําไรขั้นต้น

งบกําไรขาดทนุ  (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง ไตรมาส 

4/2564
ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง
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ต้นทุนทางการเงิน
 ต้นทุนทางการเงิน 299 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 6.4 จาก 281 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2564 THG มีการลงทุน

เพ่ิมในโครงการเฉพาะกิจ ทําให้มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน รวมถึงการก่อสร้างสินทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเสร็จ

ในชว่งไตรมาส 3/2563 สง่ผลให้ปี 2564 THG มีต้นทุนทางการเงินเพิม่ขึ้น แต่อยา่งไรก็ตามอัตราต้นทนุทางการเงิน

ถัวเฉล่ียยังอยูใ่นระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

กําไร
 กําไรข้ันต้น 3,442 ล้านบาท เพิม่ข้ึนมากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 1,567 ล้านบาท และอัตรากําไรขั้นต้นเพิม่ขึ้นเป็น

รอ้ยละ 31.7 จากรอ้ยละ 21.4  เน่ืองจาก THG มีรายได้เพิม่ขึน้จากการเปิดให้บรกิารดแูลรกัษาผู้ป่วย COVID-19 รวมท้ัง

ยงัคงมีการควบคุมบริหารจัดการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  เพื่อลดต้นทุน ทําให้อัตราการเติบโตของรายได้สงูกว่าต้นทนุ สง่ผล

ให้อัตรากําไรขั้นต้นปรบัตัวสงูขึ้น อยา่งไรก็ตามจากการควบคมุบรหิารจัดการค่าใชจ่้าย สง่ผลให้อัตรากําไรข้ันต้นจาก

การดําเนินธุรกิจซึ่งไมเ่ก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 21.4 เป็นรอ้ยละ 23.5 

 กําไรสทุธสิว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญเ่ท่ากับ 1,337 ล้านบาท เพิม่ขึ้นมากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 62 ล้านบาท 

โดยมีอัตรากําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 12.3 จากร้อยละ 0.9 บาท มีสาเหตุหลักจาก

รายได้ท่ีเพิม่ข้ึน และการควบคุมบริหารจัดการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ

สรุปข้อมูลทางการเงิน
งบการเงินไตรมาส 4 
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รายได้จากธุรกิจให้บรกิารทางการแพทย์

รายได้จากธุรกิจการบรบิาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

รายได้จากธุรกิจอ่ืน ๆ

รายได้รวม

ต้นทนุธุรกิจการให้บรกิารทางการแพทย์

ต้นทนุธุรกิจการบรบิาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

ต้นทนุธุรกิจอ่ืน ๆ

ต้นทนุรวม

กําไรขั้นต้น

งบกําไรขาดทุน  (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง ไตรมาส 

4/2564
ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง

25.1%

261.3%

263.1%

4.0%

2,492.3%

2,523.1%

2,016.7%

2,043.3%

(434)

1,243

1,249

(78)

674

682

635

643

(347)

344

344

(75)

26

26

30

30

(244)

528

577

(67)

285

335

285

335

(148)

341

341

(64)

165

165

165

165

64.9%

54.8%

69.2%

4.7%

72.7%

103.0%

72.7%

103.0%

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจําหนา่ย (EBITDA)

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจําหนา่ย (EBITDA)  (ไมร่วมรายการพเิศษ)

ต้นทนุทางการเงิน

กําไรสาํหรบังวด

กําไรสาํหรบังวด (ไมร่วมรายการพิเศษ)

กําไรสทุธิ – บรษัิทใหญ่

กําไรสทุธิ – บรษัิทใหญ ่(ไมร่วมรายการพิเศษ)

งบกําไรขาดทนุ  (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง ไตรมาส 

4/2564
ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง

36.5%

35.4%

35.5%

18.1%

18.3%

23.8%

18.3%

18.3%

1.6%

1.6%

31.4%

28.0%

30.6%

15.1%

17.8%

26.6%

26.2%

26.2%

12.7%

12.7%

อัตรากําไรขั้นต้น

อัตรากําไร EBITDA

อัตรากําไร EBITDA  (ไมร่วมรายการพิเศษ)

อัตรากําไรสทุธ ิ– บรษัิทใหญ่

อัตรากําไรสทุธ ิ– บรษัิทใหญ ่(ไมร่วมรายการพเิศษ)

อัตราสว่นทางการเงินทีส่าํคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 4/2563

10,415

410

23

10,848

6,913

386

16

7,315

50.7%

6.2%

43.8%

48.3%

6,024

-

-

6,024

5,129

-

-

5,129

17.4%

-

-

17.4%

รายได้จากธุรกิจให้บรกิารทางการแพทย์

รายได้จากธุรกิจการบรบิาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

รายได้จากธุรกิจอ่ืน ๆ

รายได้รวม

งบกําไรขาดทนุ  (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

งบการเงินประจําปี
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29.7%

11.2%

27.3%

28.8%

119.7%

11.5%

157.3%

165.3%

6.4%

6,068.2%

2,311.1%

2,056.5%

6,069.6%

(7,083)

(309)

(14)

(7,406)

3,442

(1,566)

2,977

3,019

(299)

1,357

1,393

1,337

1,373

(5,459)

(278)

(11)

(5,748)

1,567

(1,405)

1,157

1,138

(281)

22

(63)

62

(23)

(4,131)

-

-

(4,131)

1,893

(808)

1,782

1,903

(258)

931

1,046

931

1,046

(3,847)

-

-

(3,847)

1,282

(625)

1,075

1,266

(258)

460

584

460

584

7.4%

-

-

7.4%

47.7%

29.3%

65.8%

50.3%

-

102.4%

79.1%

102.4%

79.1%

ต้นทนุธุรกิจการให้บรกิารทางการแพทย์

ต้นทนุธุรกิจการบรบิาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

ต้นทนุธุรกิจอ่ืน ๆ

ต้นทนุรวม

กําไรขั้นต้น

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจําหนา่ย (EBITDA)

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจําหนา่ย (EBITDA)  (ไมร่วมรายการพเิศษ)

ต้นทนุทางการเงิน

กําไรสาํหรบัปี

กําไรสาํหรบัปี (ไมร่วมรายการพิเศษ)

กําไรสทุธิ – บรษัิทใหญ่

กําไรสทุธิ – บรษัิทใหญ ่(ไมร่วมรายการพิเศษ)

งบกําไรขาดทนุ  (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง ไตรมาส 

4/2564
ไตรมาส 
4/2563 เปลีย่นแปลง

31.7%

27.4%

27.8%

12.3%

12.7%

21.4%

15.8%

15.6%

0.9%

-0.3%

31.4%

29.6%

31.6%

15.5%

17.4%

25.0%

21.0%

24.7%

9.0%

11.4%

อัตรากําไรขั้นต้น

อัตรากําไร EBITDA

อัตรากําไร EBITDA  (ไมร่วมรายการพิเศษ)

อัตรากําไรสทุธ ิ– บรษัิทใหญ่

อัตรากําไรสทุธ ิ– บรษัิทใหญ ่(ไมร่วมรายการพเิศษ)

อัตราสว่นทางการเงินทีส่าํคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 4/2563

หมายเหต ุ  รายการพเิศษ (แสดงจํานวนเงินก่อนภาษีเงินได้) ได้แก่ 
 1)  กําไรพิเศษจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการรว่มค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จํานวน 19 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจําหน่ายเงิน
  ลงทนุในกิจการรว่มค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จํานวน 236 ล้านบาท สาํหรบังบเฉพาะกิจการในไตรมาส 1/2563
 2) ภาษีเงินได้ลดลงจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในกิจการรว่มค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จํานวน 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563
 3) ค่าใชจ่้ายจากการสิน้สดุสญัญารบัจ้างบรหิารโรงพยาบาลรฐัแหง่หน่ึงสทุธจิากภาษีเงินได้นิติบุคคล 36 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 และไตรมาส 
  4/2564 จํานวน 21 ล้านบาท 7 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลําดับ

ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 THG มีสินทรัพย์รวม 23,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 โดยมีรายการท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคัญ ดังน้ี

 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน รวมลกูหน้ีอ่ืนจากการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าวัคซนี Moderna เพิม่ขึ้น จํานวน 1,832 

ล้านบาท สว่นใหญเ่ก่ียวขอ้งกับการดแูลรกัษา COVID-19  

หนี้สิน
 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 THG มีหน้ีสนิรวม 14,181 ล้านบาท เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 18.7 โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลง

อยา่งมีสาระสาํคัญ ดังน้ี

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก 1) เจ้าหน้ีท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

COVID-19 ประกอบไปด้วย ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ค่าเคร่ืองมือแพทย์ ฯลฯ  2) เจ้าหน้ีเงิน

ล่วงหน้าจากลกูค้าสาํหรบัค่าวัคซนี Moderna

7,019

16,780

23,799

8,734

5,447

14,181

9,618

4,892

15,388

20,280

5,043

6,906

11,949

8,331

43.5%

9.0%

17.4%

73.2%

-21.1%

18.7%

15.4%

8,321

14,055

22,376

6,854

4,638

11,492

10,884

6,391

13,222

19,613

4,068

5,467

9,535

10,078

30.2%

6.3%

14.1%

68.5%

-15.2%

20.5%

8.0%

สนิทรพัยห์มุนเวียน

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวียน

สนิทรพัยร์วม

หน้ีสนิหมุนเวียน

หน้ีสนิไมห่มุนเวียน

หนีส้นิรวม

รวมสว่นของผูถื้อหุน้

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิน้ป ี2564 สิน้ป ี2563 สิน้ป ี2564 สิน้ป ี2563เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

0.8

9.2

0.5

1.0

1.6

0.4

1.2

6.7

0.3

1.6

3.9

0.3

อัตราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%)

อัตราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า)

อัตราสว่นทางการเงินทีส่าํคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563
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ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 THG มีสินทรัพย์รวม 23,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 โดยมีรายการท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคัญ ดังน้ี

 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน รวมลกูหน้ีอ่ืนจากการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าวัคซนี Moderna เพิม่ข้ึน จํานวน 1,832 

ล้านบาท สว่นใหญเ่ก่ียวขอ้งกับการดแูลรกัษา COVID-19  

หนี้สิน
 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 THG มีหน้ีสนิรวม 14,181 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 18.7 โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลง

อยา่งมีสาระสาํคัญ ดังน้ี

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก 1) เจ้าหน้ีท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

COVID-19 ประกอบไปด้วย ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ค่าเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ  2) เจ้าหน้ีเงิน

ล่วงหน้าจากลกูค้าสาํหรบัค่าวัคซนี Moderna

7,019

16,780

23,799

8,734

5,447

14,181

9,618

4,892

15,388

20,280

5,043

6,906

11,949

8,331

43.5%

9.0%

17.4%

73.2%

-21.1%

18.7%

15.4%

8,321

14,055

22,376

6,854

4,638

11,492

10,884

6,391

13,222

19,613

4,068

5,467

9,535

10,078

30.2%

6.3%

14.1%

68.5%

-15.2%

20.5%

8.0%

สนิทรพัยห์มุนเวียน

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวียน

สนิทรพัยร์วม

หน้ีสนิหมุนเวียน

หน้ีสนิไมห่มุนเวียน

หนีส้นิรวม

รวมสว่นของผูถื้อหุน้

งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิน้ป ี2564 สิน้ป ี2563 สิน้ป ี2564 สิน้ป ี2563เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

0.8

9.2

0.5

1.0

1.6

0.4

1.2

6.7

0.3

1.6

3.9

0.3

อัตราสว่นสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%)

อัตราการหมุนของสนิทรพัย์ (เท่า)

อัตราสว่นทางการเงินทีส่าํคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563
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15.7

1.5

3.5

2.4

6.8

0.8

1.5

8.7

1.4

1.2

8.9

1.1

5.0

2.3

5.5

4.6

1.0

7.9

1.8

2.9

อัตราผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น (%)

อัตราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราสว่นหน้ีสนิท่ีมีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)

อัตราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) (เท่า)

อัตราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราสว่นทางการเงินทีส่าํคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563

2,034

(1,079)

28

983

495

4

1,482

441

(1,022)

413

(168)

663

-

495

1,667

(984)

180

863

304

4

1,171

985

(1,397)

295

(117)

421

-

304

กระแสเงินสดสทุธไิด้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดสทุธท่ีิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสทุธท่ีิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)/เพ่ิมข้ึนสทุธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจรงิของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

อัตราสว่นทางการเงินทีส่าํคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในปี 2564 เทียบกับปี 2563

 -  กระแสเงินสดสุทธิทีไ่ด้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,034 ล้านบาท (ปี2563 ได้มาสทุธ ิ441 ล้านบาท) 

  เพ่ิมขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 เน่ืองจาก THG มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้จากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้  

 -  กระแสเงินสดสทุธิทีใ่ชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 1,079 ล้านบาท (ปี2563 ใชไ้ปสทุธจํิานวน 1,022ล้านบาท)

  เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.6 ในปี 2564 THG สว่นใหญเ่ป็นการลงทนุในบรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน ในขณะ

  ท่ีปี 2563 จะเป็นการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และการซื้อสินทรัพย์ 

 -  กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 28 ล้านบาท (ปี2563 ได้มาสุทธิ 413 ล้านบาท) 

  ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 100 เน่ืองจาก THG มีการจ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิม่ข้ึน

94



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

ขอ้มูลบรษัิท
 ชื่อบรษัิท   : บรษัิท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จํากัด  (มหาชน)

 ทะเบยีนบรษัิทเลขท่ี  : 0107537002753 (เดิมเลขท่ี บมจ. 522)

 วันท่ีจดทะเบยีน   : 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2537

 ที่ตั้งสาํนักงานใหญ ่ : 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นชา่งหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

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

 เว็บไซต์   : www.thg.co.th  

 ประเภทธุรกิจ  : ดําเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับจ้างบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล 

 จํานวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 847,467,400 หุ้น 

       (บริษัทฯ ได้ดําเนินการลดทุนชําระแล้ว จาก 849,080,000 หุ้น เป็น

       847,467,400 หุ้น  โดยตัดหุ้นท่ีซ้ือคืนท่ีจําหนา่ยไม่ได้ จํานวน 1,612,600   หุ้น  

       ซึ่งได้ดําเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณชิย์เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 

       3 กมุภาพนัธ ์2565)

ทนุจดทะเบยีน   :  847,467,400 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแล้ว : 847,467,400 บาท จํานวน 847,467,400 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บุคคลอ้างอิง
 นายทะเบยีนหุ้น  : บรษัิท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

       อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร  0-2009-9992

 ผู้สอบบญัช ี  : นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 5016

       บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

       179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120

       โทรศัพท์ 0-2844-1000 โทรสาร 0-2286-4440

ข้อพิพาททางกฎหมาย
 THG และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียังไม่สิ้นสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ THG หรือ

บรษัิทยอ่ย เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัทเชื่อม่ันว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะทําให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการ

แขง่ขันให้กลุ่มบรษัิทฯ เติบโตได้อยา่งม่ันคงและย่ังยืน จึงกําหนดให้มีคู่มือการกํากับดแูลกิจการ รายละเอียดดังเปิดเผย

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  (https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20200522-thg-cg-ethics-en.pdf) 

โดยสรุปภาพรวม ดังน้ี

 1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกับคณะกรรมการ
   บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงความ 

รบัผิดชอบของกรรมการ โดยมีนโยบายสาํคัญท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

   องค์ประกอบ คุณสมบติั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุม
   คณะกรรมการบรษัิท
   เป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการในคูมื่อการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรม (https://www.thg.co.th/storage

/ir/downloads/cg-principle/20200522-thg-cg-ethics-th.pdf)  ซึ่งมีการทบทวนสม�าเสมออย่างน้อยปีละคร้ัง 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2564 ได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติม

กฎบตัรคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

   คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการอิสระ ซึ่งจะต้องเป็นอิสระจาก 

ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคุม ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีจะทําให้

มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระท้ังยังได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ ให้มีวาระ 

ดํารงตําแหนง่ได้ไมเ่กิน 3 วาระติดต่อกัน หรอืรวมกันแล้วไมเ่กิน 9 ปีโดยไมมี่ข้อยกเว้น 

   ประธานกรรมการ หรือผู้ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบต้ังแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเขา้รว่ม

ประชุม ในการประชุมแต่ละคราว จะส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ

นัดประชุมโดยวิธอ่ืีน หรอืกําหนดวันประชุมให้เรว็กว่าน้ันก็ได้ 

   การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
   คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหาคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร รวมท้ังกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ

วิธกีารกําหนดค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

แนวทางและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อพจิารณาปรับผลตอบแทน

ประจําปี
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 ท้ังน้ี การคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมี

คุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ กลยุทธ ์

แผนในอนาคต และเขา้ใจธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งรอบด้าน ด้วยกระบวนการท่ีโปรง่ใส เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความสามารถ 

ทักษะ เพศ อายุท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับกลยุทธข์ององค์กร สามารถรบัมือกับความท้าทายจากความเปล่ียนแปลง

ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีได้

   ความเปน็อิสระของคณะกรรมการจากฝา่ยจัดการ
   คณะกรรมการเป็นผู้นําในการขับเคล่ือนองค์กร โดยการกํากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุ

ประสงค์และเป้าหมายท่ีให้นโยบายแก่ฝ่ายจัดการ การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการจึงมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายจัดการ 

ซึ่งได้กําหนดขอบเขต บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้

อยา่งชดัเจน เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการทํางานรว่มกัน และชว่ยเสรมิสรา้งกลไกถ่วงดลุอํานาจ ท่ีเอ้ือให้คณะกรรมการ

สามารถสอดสอ่งดแูลการทําหน้าท่ีของฝ่ายจัดการได้อยา่งอิสระ 

   การประเมินผลการปฏิบติัหน้าทีข่องกรรมการ
   บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง โดยใชแ้นวทางตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรบัปรุง

ให้สอดคล้องกับกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบติังาน ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิด

ขึ้นในรอบปีท่ีผา่นมา และปรบัปรุงการทํางาน โดยแบง่เป็น 3 แบบ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทท้ังคณะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการเป็นรายบุคคล

   การพัฒนากรรมการ
   บริษัทฯ ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ท้ังใน

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และหลักสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบัน

อ่ืน ๆ ในหลักสตูรท่ีเก่ียวขอ้ง

   การสืบทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดับสงู
   บรษัิทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในตําแหนง่งานท่ีสาํคัญทกุระดับ ให้เป็นไปอยา่ง

เหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น

ผู้จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้พิจารณาตามนโยบายโครงการสบืทอดตําแหนง่ (Succession Plan) ในคู่มือการกํากับดแูล

กิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

   การกํากับดแูลการดําเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  
   บรษัิทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ท้ังน้ี
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จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กําไรท่ีคาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

ก่อนการตัดสนิใจลงทนุในโครงการต่าง ๆ  โดยการตัดสนิใจในการลงทนุดังกล่าวนั้น จะต้องได้รบัการพจิารณาเห็นชอบ

จากผู้มีอํานาจตามระเบียบอํานาจอนุมัติ และบริษัทฯ จะแต่งต้ังตัวแทนท่ีมีคุณสมบัติ และประสบการณ์เหมาะสม 

เข้ารว่มเป็นคณะกรรมการในบริษัทน้ัน ๆ  เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

และบรษัิทรว่มดังกล่าว

   นโยบายการบรหิารงานในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม

   1)  บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ

    บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับสดัสว่นการถือหุ้นในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม อีกท้ัง

    เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ

    รกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม และของผู้ถือหุ้นอ่ืนโดยรวม 

   2) บรษัิทฯ กําหนดโครงสรา้งการบรหิารจัดการของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเพื่อสามารถควบคุมดแูล

    การจัดการ และรบัผิดชอบการดําเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มได้เสมือนเป็นหนว่ยงานหนึ่ง

    ของบรษัิทฯ รวมท้ังมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มเพื่อดแูล

    รกัษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี

    (1) การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม

    (2) กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม

   3) กรรมการบริษัท จะติดตามฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

    ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล

    รายการเก่ียวโยง และรายการได้มาหรอืจําหนา่ยไปซึ่งสนิทรพัยต่์อบรษัิทฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง

    ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ ตลท.

   4) กรรมการบรษัิท ต้องจัดให้บรษัิทยอ่ยมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรดักมุเพยีงพอ เพื่อป้องกัน

    การทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูล

    ของบรษัิทยอ่ยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินการทํารายการระหว่างบรษัิท

    ย่อยกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทย่อย

    ได้อยา่งมีประสทิธภิาพ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน 

    และกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทยอ่ยมีการปฏิบัติตามระบบงานท่ีจัดทําไว้

    อยา่งสม�าเสมอ

   5) กรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทยอ่ยต้องเปิดเผยและนําสง่ขอ้มูลสว่นได้เสยีของตนและผู้เก่ียวขอ้ง

    ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการดําเนินธุรกรรมใด ๆ  ในธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีอาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความ

    ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (Conflict of Interest) กับบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ต่อคณะกรรมการ

    ของบริษัทย่อย หรือผู้ท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทย่อย

    กําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ 

    ทราบภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาตัดสนิหรอือนุมัติใด ๆ
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    ซึ่งการพิจารณาน้ันจะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของบริษัทฯ เป็นสําคัญ 

    กรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทยอ่ยต้องไมมี่สว่นรว่มอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีสว่นได้เสียหรอื

    ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

   6) กรรมการ และผู้บรหิารของบรษัิทยอ่ยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว 

    มีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย ทราบถึงความสมัพนัธ ์และการทําธุรกรรมกับบรษัิทยอ่ย

    ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจก่อให้

    เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทยอ่ยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบรษัิทยอ่ยมีหน้าท่ีแจ้ง

    เรื่องดังกล่าวให้แก่บรษัิทฯ ทราบ 

     อน่ึง การกระทําดังต่อไปน้ีซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของ

    บรษัิทยอ่ยได้รบัประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพงึได้ตามปกติ หรอืเป็นเหตใุห้บรษัิทยอ่ย

    ได้รบัความเสยีหาย ให้สนันิษฐานว่าเป็นการกระทําท่ีขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนัยสาํคัญ

    (ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องโดย

     มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน

    (ข) การใชข้้อมูลของบริษัทฯ และบรษัิทยอ่ยท่ีล่วงรูม้า เว้นแต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรอื

    (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน

     หลักเกณฑ์หรอืหลักปฏิบัติท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

   7) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ

    ผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ  ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส บริษัทฯ มีสิทธเิรียก

    ให้บรษัิทยอ่ยเขา้ชี้แจง หรอืนําสง่เอกสารประกอบการพจิารณาดังกล่าว ซึ่งบรษัิทยอ่ยต้องปฏิบติั

    ตามอยา่งเครง่ครดั

   8) กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือ นําส่ง

    เอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาของบริษัทฯ ได้

   9) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้

    ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าวได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ  บรษัิทฯ 

    ตามแต่ขนาดรายการท่ีคํานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท้ังน้ี 

    เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพงึกระทํากับ

    คู่สญัญาท่ัวไปในสถานการณเ์ดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธพิลในการท่ีตน

    มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทาง

    การค้าท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืเป็นไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบรษัิท

    อนุมัติไว้แล้ว

   นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม

   1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนําส่งผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการ

    สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทํางบการเงิน
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    ดังกล่าวของบรษัิทยอ่ยและบริษัทรว่มให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใชข้้อมูลดังกล่าวน้ัน 

    เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรอืรายงานผลประกอบการของบรษัิทฯ ประจําไตรมาสหรอื

    ประจําปีน้ันแล้วแต่กรณ ี

   2.  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดทํางบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผล

    การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจรงิเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไป

    ตามแผนเพื่อรายงานต่อบรษัิทฯ

   3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ 

    เม่ือตรวจพบ หรอืได้รบัการรอ้งขอจากบริษัทฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน

1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกับผูถื้อหุ้นและผูม้สีว่นได้เสยี 

 สทิธิของผูถื้อหุน้ 
 (1)  บรษัิทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมด

   ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและ

   ทันเวลาสาํหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคร้ัง โดยให้สิทธผู้ิถือหุ้นในการทราบวาระล่วงหน้าก่อนการ

   ประชุม 21 วัน พรอ้มท้ังเปิดเผยหนังสอืเชญิประชุม  ผู้ถือหุ้นฉบบัสมบูรณท้ั์งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และอํานวย

   ความสะดวกผู้ถือหุ้นและนักลงทนุต่างชาติ อน่ึง บริษัทฯ ไมไ่ด้นําเสนอเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคัญเพิม่เติม

   ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสําคัญ

   โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

    ท้ังน้ีในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

   21 วัน บรษัิทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 โดยได้เผยแพรห่นังสอืเชญิประชุม

   ผู้ถือหุ้นฉบบัสมบูรณ ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาขอ้มูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน 

 (2)  บรษัิทฯ ได้โฆษณาบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพมิพไ์มน้่อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม

 (3)  การให้สทิธผู้ิถือหุ้นพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจําทุกปี 

    ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 บรษัิทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และ

   จํานวนเงินค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ทั้งท่ีเป็นค่าตอบแทน

   ท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง รวมถึงค่าตอบแทนท่ี

   ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุร ีซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ

   ผู้บรหิารโรงพยาบาลธนบุร ี

 (4)  การให้สทิธผู้ิถือหุ้นในการพจิารณาให้คะแนนเสยีงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิ

   เลือกกรรมการ ท่ีต้องการอยา่งแท้จริง

 (5)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บรษัิทฯ ได้เชิญผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นสกัขีพยานในการตรวจนับ

   คะแนนเสยีงท่ีเป็นอิสระ
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 (6)  การให้สทิธผู้ิถือหุ้นทกุท่านอยา่งเท่าเทียมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สง่คําถามล่วงหน้า รวมถึงสง่ชื่อ

   ผู้เขา้รบัการพจิารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

    บรษัิทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทกุท่านผา่นเว็บไซต์ ตลท. และเว็บไซต์ ของบรษัิทฯ เพื่อให้เสนอระเบยีบวาระ

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ัง

   เป็นกรรมการบริษัท  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2564 รวมท้ังส่งคําถามล่วงหน้า

   สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 19 เมษายน 2564 โดยสามารถส่งให้

   บรษัิทฯ ได้ทางจดหมาย หรอือีเมล

 (7)  นโยบายการอํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้น

    บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง จัดเตรียมสถานท่ี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแล

   และบริการในจํานวนท่ีเหมาะสม ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการประมวลผลการนับ

   คะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

   รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ี      ไมส่ะดวกเขา้รว่มประชุมด้วยตนเอง  โดยจัดทําหนังสือ

   มอบฉันทะในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท้ัง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค

   (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ Custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน หรือกรรมการอิสระ

   ของบรษัิทฯ ใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงแทน รวมถึงได้บรรจุซองจดหมายแบบธุรกิจตอบรบัในซองเอกสาร

   ท่ีส่งถึงผู้ถือหุ้น ท่ีช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมาท่ีบริษัทฯ ได้ถูกต้องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   ในการจัดสง่

 (8)  บรษัิทฯ ได้ให้ความสาํคัญของคณุภาพหนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดังน้ี

    8.1 กําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น วาระการเลือกต้ังกรรมการ

     เป็นรายบุคคล วาระการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และค่าตอบแทน

     อ่ืน เป็นต้น

    8.2 ให้ขอ้มูลประวัติท่ีสาํคัญของกรรมการท่ีต้องการเสนอแต่งต้ังให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

    8.3 ให้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับประวัติผู้สอบบญัช ีรวมท้ังค่าบริการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาเน้ือหา

     เป็นการล่วงหน้า

    8.4 แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พรอ้มท้ังเหตผุลและข้อมูลประกอบ 

    8.5 แจ้งวัตถปุระสงค์และเหตุผลของทุกวาระท่ีเสนอ

 9)  บรษัิทฯ ได้ให้ความสาํคัญของคณุภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดังน้ี

    9.1 บนัทึกการแจ้งวิธกีารลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริม่การประชุมตามวาระ 

     และให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนน 

    9.2  บันทึกประเด็นคําถามคําตอบท่ีประธานท่ีประชุมได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง

     ความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชุมได้รับทราบ

    9.3  บนัทึกมติของท่ีประชุมแต่ละวาระไว้อยา่งชดัเจน ท้ังท่ี อนุมัติ ไมอ่นุมัติ หรืองดออกเสียง

    9.4  บนัทึกการมีสว่นรว่มของกรรมการ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

    9.5  เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปภายในเวลา 9.00 น.  

     โดยการแจ้งเป็นจดหมายขา่วไปยัง ตลท. 
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    9.6  หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรวบรวมเน้ือหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย 

     รายละเอียดวาระการประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็น

     ของผู้ถือหุ้น จัดทําเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพรข่ึ้นเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ภายใน

     14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

 (10) การมีส่วนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และ

   ผู้บรหิารระดับสงู

    บริษัทฯ ได้ย�าให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีส่วนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

   เพื่อเป็นการรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยในปีท่ีผา่นมา ประธานกรรมการบรษัิท CEO ประธานคณะกรรมการ

   ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือพบปะ

   และตอบคําถามของผู้ถือหุ้นโดยพรอ้มเพรียง

 (11) บริษัทฯ เลือกสถานท่ีจัดประชุมซ่ึงอยู่ติดกับสํานักงานใหญ่ มีรถโดยสารผ่านได้สะดวก เดินทางมาได้

   ท้ังทางรถยนต์ เรือ รถสว่นตัว ท้ังยังมีท่ีจอดรถอยา่งเพยีงพอ ทําให้ผู้ถือหุ้นเดินทางไปรว่มประชุมได้สะดวก 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทยีมกัน
 (1)  บริษัทฯ ได้เปิดเผยสิทธิในการออกเสียงหุ้น แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้

   ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดําเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้

   ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบนัทึก

   การแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง

 (2)  บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันการใชข้้อมูลภายในแก่ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการ

   ซึ่งเป็นท่ีรบัทราบและปฏิบัติตามอยา่งเครง่ครดั เพื่อป้องกันกรณกีารซื้อขายหุ้นโดยใชข้อ้มูลของบรษัิทฯ 

   ท้ังน้ีบริษัทฯ ไม่ให้สารสนเทศท่ียังไม่เปิดเผยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษหรือแตกต่างจาก

   ผู้ถือหุ้นอ่ืนของบริษัทฯ และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ เป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง

   ผลประโยชน์และการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อ่ืนในทางมิชอบ

   และได้เผยแพรใ่ห้พนักงาน ผู้บรหิาร และกรรมการบริษัททราบ

 (3)  บรษัิทได้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกัน โดยได้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ รวมถึงความเห็น

   ของคณะกรรมการ และความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 (4)  รายการระหว่างกันได้กระทําอยา่งยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

 (5)  บรษัิทฯ ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกับเอกสาร/หลักฐานรวมถึงคําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะในหนังสอืนัดประชุม 

   และอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตัวเอง โดยได้ส่งหนังสือ

   มอบฉนัทะไปพรอ้มกับหนังสอืนัดประชุม และยงัให้บรกิารอากรแสตมป์แก่ผู้รบัมอบฉนัทะ บรเิวณหน้า

   ห้องประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมท้ังไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์พิเศษท่ีทําให้เกิดความยุ่งยากในการเข้าร่วม

   ประชุม

 (6)  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์

   ของบรษัิทฯ อยา่งสม�าเสมอ
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 บทบาทของผูม้สีว่นได้เสยี
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง

เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก เชน่ ผู้ถือหุ้น ลกูค้า  คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แขง่ทางการค้า สังคมและสิง่แวดล้อม  ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งเหมาะสม ท้ังสทิธท่ีิกําหนดโดยกฎหมายหรอืโดยขอ้ตกลงท่ีทํารว่มกัน โดยคณะกรรมการบรษัิท ได้กําหนดแนวทาง

ปฏิบติั เพื่อให้เกิดความโปรง่ใส และเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี  

 (1)  กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธขิองผู้มีสว่นได้เสียดังกล่าว

   ตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี

   สว่นได้เสยีเหล่าน้ัน และกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีสว่นได้เสยีได้รับความเสยีหายจากการละเมิดสทิธิ

 (2)  กําหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสยีแต่ละกลุ่มให้ชดัเจน และจัดให้มีชอ่งทางในการสื่อสารกับผู้มี

   สว่นได้เสยีแต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

 (3)  พฒันากลไกการมีสว่นรว่มของผู้มีสว่นได้เสีย ในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสรา้ง

   ความม่ันคงอยา่งย่ังยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องให้ผู้มีสว่นได้เสียเหล่านั้นได้รบั

   ทราบอยา่งเพยีงพอ เพื่อให้สามารถทําหน้าท่ีในการมีสว่นรว่มดังกล่าวได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

 (4)  กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเก่ียวกับการ

   ทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิด

   จรรยาบรรณ และมีกลไก คุ้มครองสิทธขิองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

 (5)  กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง

   ให้ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้เก่ียวขอ้งม่ันใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คํานึงถึงปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม

   และสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยนื

 นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทําผดิและข้อรอ้งเรยีน
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีสว่นได้สว่นเสียท้ังภายในและภายนอกของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

กระทําความผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน หรือความ

บกพรอ่งของระบบควบคมุภายในบรษัิทฯ และบริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯ จะนําเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวไปตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิเพื่อกําหนดมาตรการกํากับดูแลต่อไป โดยสามารถแจ้งผ่านชอ่งทาง ดังน้ี

 ทางโทรศพัท์   ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 081-613-3539 

 ทางอเีมล     BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th

 ทางเว็บไซต์บรษัิท  www.thg.co.th 

 ทางจดหมาย    สง่แบบแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ถึง "ผู้รบัแจ้งขอ้รอ้งเรยีน" 

       คณะกรรมการบรษัิท, คณะกรรมการตรวจสอบ, ผูอํ้านวยการฝา่ยตรวจสอบภายใน

       บรษัิท ธนบุร ีเฮลท์แคร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

       อาคารโรงพยาบาลธนบุรี 

       34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นชา่งหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
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 กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รบัขอ้รอ้งเรยีน 
 โดยเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดแูล รวบรวม กล่ันกรองขอ้มูล พสิจูน์หาขอ้เท็จจรงิและสรุปเรื่องรอ้งเรยีน

ต่าง ๆ ให้แก่ CEO แล้ว CEO จะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อกล่ันกรองข้อมูลและสอบสวน โดยตัวแทน

คณะกรรมการสอบสวนท่ีเข้าร่วมในการพิจารณา ได้แก่ ผู้อํานวยการฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนจากหน่วยงาน, ผู้บังคับบัญชา

ในสายงานของผู้ร้องเรียนซ่ึงต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน, ตัวแทนจาก

คณะทํางานบริหารความเส่ียง, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

เพื่อสงัเกตการณ ์

 ภายหลังการสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดําเนินการต่อ

ขอ้รอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณท่ีีเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อชื่อเสยีง ภาพลักษณ ์หรือ

ฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ หรอืเป็นเรื่องท่ีมีขอ้ขัดแยง้กับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ หรือเก่ียวขอ้งกับ

ผู้บรหิารระดับสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาต่อไป

 มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสการกระทําผดิและผูร้อ้งเรยีนรวมท้ังการรกัษาความลับ 
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผิดและผู้ร้องเรียน 

โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผิดและผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการ

ปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องดังกล่าวมีหน้าท่ีเก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแส

การกระทําผิดและผู้รอ้งเรยีนไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย

ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด

 การเปดิเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส
 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใชข้่อมูลทาง

การเงิน และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพยห์รือการตัดสนิใจของผู้ลงทนุหรือผู้มีสว่นได้เสยีอยา่ง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลท. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาส

ได้รบัขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกัน โดยสามารถดขูอ้มูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.thg.co.th  

 บรษัิทฯ ยงัให้ความสาํคัญกับระบบการควบคมุภายในท่ีดี และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบติั

งานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบติังานเป็นไปด้วยความโปรง่ใส โดยมีการตรวจสอบ

เป็นระยะและจัดทํารายงานสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา

 การปอ้งกันการใชข้อ้มูลภายใน
 เพื่อให้แนใ่จว่านักลงทนุได้รบัสารสนเทศท่ีเชื่อถือได้อยา่งเท่าเทียมและทันท่วงที บรษัิทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย

การใชข้อ้มูลภายในของบรษัิทฯ  และประกาศโดยมีรายละเอียดดังน้ี

 1. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

  (1) คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีกํากับดูแลนโยบายฉบบัน้ี 

    เพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการ ผู้บรหิาร ได้ปฏิบติัตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการซื้อขายหลักทรพัย์

    บรษัิทท่ีกําหนดไว้
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  (2) เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้คําแนะนําแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

    ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี ตลอดจนมีหน้าท่ีในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ และช้ีแจง

    ตอบข้อซักถามและตีความในกรณีท่ีมีข้อสงสัย รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

    ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือชว่ยให้บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

  (3) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึง

    ความสาํคัญและมีความเขา้ใจนโยบายฉบับน้ี 

  (4) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานจะต้องปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีอยา่งเครง่ครดัในการซื้อขาย

    หลักทรัพย์จดทะเบยีนของบริษัทใน ตลท. หรอืหลักทรพัยท่ี์ซื้อขายในศูนยซ์ื้อขายหลักทรพัย ์รวมท้ัง

    สื่อสารนโยบายฉบบัน้ีให้แก่คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะของตนได้รับทราบ 

 2. แนวทางปฏิบติั

  (1) ขอ้ห้ามในการซื้อขายหลักทรพัย์โดยใชข้้อมูลภายใน  

     บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใชข้้อมูลภายใน 

    ซ่ึงกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการ

    ซ้ือหรือขายซ่ึงหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย

    หลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใด ทําการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้

    บุคคลอ่ืนซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

    หรือหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการ

    ท่ีนา่จะเป็นการเอาเปรยีบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลง

    ราคาของหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นน้ัน 

    และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะกระทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นน้ัน

    ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อ่ืนกระทําดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” 

  (2) ชว่งเวลาห้ามซื้อขายหลักทรพัย์ (Blackout Period)

     แนะนําบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดให้ระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการ

    เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่สาธารณชน

 3. แนวทางในการเก็บรกัษาความลับ การเก็บรกัษาขอ้มูล และการปอ้งการใชข้อ้มูลภายใน

  บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องทราบถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลอันเป็นความลับ รวมท้ังป้องกันการใชข้้อมูลภายในโดยมิชอบ

  (1) แนวทางการเก็บรกัษาความลับ

    ก) กําหนดลําดับชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลท่ีเปิดเผยได้ และข้อมูลท่ีเปิดเผยไมไ่ด้ ท้ังน้ี 

     การใช้ขอ้มูลภายในรว่มกันต้องอยูใ่นกรอบของหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตนได้รบัมอบหมาย

     เท่าน้ัน

    ข) การเก็บรกัษาและปกปิดขอ้มูลลกูค้าและขอ้มูลทางการค้า โดยบริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดขอ้มูล

     ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคล

     ภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือ

     วัตถปุระสงค์ทางการฟอ้งร้องคดี หรือคณะกรรมการบริหารอนุมัติให้มีการเปิดเผย
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  (2) การเก็บรกัษาขอ้มูล

     หากขอ้มูลน้ันยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลท่ีบริษัทฯ กําหนดเปิดเผยขอ้มูล

ภายในแก่บุคคลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของ

บรษัิทฯ อันเป็นการเพิม่ความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ กําหนดเป็นข้อห้ามมิให้

บุคคลท่ีบรษัิทฯ กําหนดท่ีได้รบัทราบข้อมูลภายในของบรษัิทฯ เป็นขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาของหลักทรัพย์และท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืน

ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขายหุ้นของบรษัิทฯ ไมว่่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ท้ังน้ี ไมว่่าการกระทําดังกล่าว

จะกระทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ในการ

ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการซ้ือขายหลักทรัพย์เพ่ือเก็งกําไร หรือสร้างความได้เปรียบ

ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซึ่งถือเป็นการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และถือเป็นความผิดทางวินัย 

  (3) การปอ้งกันการใชข้อ้มูลภายใน

    ก) รายงานการถือหลักทรพัย์ 

     คณะกรรมการบริษัทและผู้บรหิาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหนง่ในสายงานบญัชหีรอืการเงิน มีหน้าท่ี

    ต้องรายงานการถือหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ

    ของขอ้บงัคับของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิม่เติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับ

    หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง ต้องสง่ผา่น

    รายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทก่อนนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. โดยให้เลขานุการบริษัท 

    ทํารายงานสรุปต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

    ข) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์

     บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน 

    ผู้รบัผิดชอบในการดําเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญช ีพนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไมบ่รรลุนิติภาวะ

    ของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 

    แหง่พระราชบญัญติัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แก้ไขเพิม่เติม) และจัดสง่

    สาํเนารายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีสง่รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทกุครั้ง

 4. มาตรการปอ้งกันความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มูลสารสนเทศ

  (1) จํากัดการเข้าถึงข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าท่ีจะ

    ทําได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจําเป็นเพยีงเท่าท่ีต้องทราบเท่าน้ัน และแจ้ง

    ให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลับและมีข้อจํากัดในการนําไปใช้

   (2) จัดระบบรกัษาความปลอดภัยในท่ีทํางานเพื่อป้องกันการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การใช้แฟม้ขอ้มูล

    และเอกสารลับ

   (3) เจ้าของข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกําชับผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบัติ ตามข้ันตอนการ

    รกัษาความปลอดภัยโดยเครง่ครัด

 5. บทลงโทษสาํหรบัการใชข้อ้มูลภายใน

  ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย   
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 การปอ้งกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 บรษัิทฯ ให้ความสาํคัญต่อการพจิารณารายการต่าง ๆ อยา่งโปรง่ใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสาํคัญ 

ดังนั้น จึงให้ความสาํคัญต่อการป้องกันรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ

รายการระหว่างกัน โดยมีหลักการท่ีสาํคัญดังต่อไปน้ี

 (1)  กรรมการบรษัิท และผู้บรหิารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพนัธ ์รายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจ

   ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมี

   ความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

   โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียน้ีให้

   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน

 (2)  หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องท่ีอาจก่อให้เกิด

   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการน้ัน ให้มีการนําเสนอรายการท่ี 

   เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

   บรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิท (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันฯ กําหนด 

   และตามหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

 นอกจากน้ี กรรมการและพนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ ต้องหลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีจะมีผลต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ี ดังน้ี

 (1)  ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ

 (2)  ไมเ่ขา้เป็นหุ้นสว่นหรอืผู้ถือหุ้นท่ีมีอํานาจตัดสนิใจ หรอืผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรอืมีลักษณะ

   เดียวกันกับบรษัิทฯ แต่ในกรณท่ีีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

 (3)  หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

   หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กับผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของ

   บรษัิทฯ เอง

 (4)  หลีกเล่ียงการทํางานอ่ืนนอกเหนือจากการทํางานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ

   ไมว่่าด้านใด

 (5)  พนักงานทกุคนต้องเปิดเผยเม่ือเกิดสถานการณท่ี์ทําให้เชื่อว่าจะทําให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

   หากพนักงานสงสยัว่าจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืมีบางอยา่งท่ีอาจทําให้ผู้อ่ืนคิดว่าเป็นความ

   ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 (6)  การจัดทําธุรกรรม / รายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะพจิารณาอยา่งรอบคอบ รวมท้ังกําหนดราคา และ

   เง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยไมใ่ห้ผู้ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรอื

   เก่ียวโยงกับรายการท่ีจัดทํา เขา้รว่มในการพจิารณา และไมมี่อํานาจอนุมัติในรายการน้ัน ๆ

 การต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนั 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทําหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ท้ังน้ี 

บรษัิทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบติั ให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนัอยา่ง

สม�าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี
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 (1)  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีบริษัทได้สื่อสาร และ

   เผยแพรผ่า่นชอ่งทางต่าง ๆ เชน่ การอบรมพนักงาน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยไมเ่ข้าไปเก่ียวขอ้งกับ

   การคอรร์ปัชนัท้ังทางตรงและทางอ้อม

 (2)  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องระมัดระวังเก่ียวกับการรับหรือให้การเล้ียงรับรอง รวมถึงการให้หรือ

   รับของขวัญ โดยต้องปฏิบติัตามนโยบายการให้ หรอืรบัของขวัญ หรอืประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเครง่ครัด และ

   ไมส่ง่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

 (3)  การจัดซื้อจัดจ้าง การบรจิาคเพื่อการกศุล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปตามระเบียบข้ันตอนของ

   บริษัทฯ ซึ่งมีความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามนโยบายการบรจิาคเพื่อการกศุล และ

   การให้เงินสนับสนุนบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ

   ทําให้กิจการเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 (4)  กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ไมค่วรละเลยหรอืเพกิเฉยเม่ือพบการกระทําท่ีเขา้ขา่ยคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้ง

   กับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือช่องทางตามนโยบายการแจ้ง

   เบาะแสการกระทําผิดและข้อร้องเรียนของบรษัิทฯ และให้ความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ  

 (5)  ผู้ท่ีกระทําคอร์รัปชัน เป็นการกระทําผิดท่ีต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และ

   อาจจะต้องรบัโทษตามกฎหมาย หากเป็นการกระทําผิดต่อกฎหมาย

2. จรรยาบรรณธุรกิจ
 บริษัทฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย และคุณค่า

ของแบรนด์ โดยคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจจะทบทวนคู่มืออยา่งน้อยปีละคร้ัง และติดตาม

การปฏิบัติตามของผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายท่ีกําหนดไว้

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และถูกนําไปปฏิบัติเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีสุจริต โปรง่ใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ซึ่งได้เปิดเผยคู่มือการกํากับดแูลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ  (https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/

cg-principle/20200522-thg-cg-ethics-en.pdf) ให้ผู้ลงทุนทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการ

ดําเนินธุรกิจต่อไป

3.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และ
 ระบบการกํากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
 3.1  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ

   กํากับดแูลกิจการในรอบปทีีผ่า่นมา

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ได้รับทราบหลักปฏิบัติ 8 ข้อ

และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ CG Code ของสํานักงาน ก.ล.ต. และเห็นชอบให้นําหลักและแนวปฏิบัติของ CG Code 

มาปรบัใชกั้บบรบิทของบรษัิทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจไปพจิารณานั้น 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ประเมินการปฏิบัติตามหลัก CG Code พร้อมปรับแก้คู่มือ

การกํากับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการ โดยมีการกําหนดกระบวนการและแผนงานท่ีจะนําไปปรับใช้

ให้เหมาะสม พรอ้มท้ังเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 

เรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ

  ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ ได้พจิารณาทบทวนและเสนอให้ปรบัปรุง

คู่มือ CG และเตรียมแผนดําเนินงานเก่ียวกับก๊าซเรือนกระจกในปี 2565 โดยให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 

1/2565 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2565 พจิารณาเรยีบร้อยแล้ว พร้อมกันน้ี คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะได้พจิารณา

ทบทวนกฎบัตรของตนแล้ว เห็นว่ายังคงเหมาะสม จึงไม่ได้เสนอแก้ไขปรับปรุงเพิ่ม ส่วนกฎบัตรของคณะกรรมการ

บรษัิทฯ น้ัน จะพจิารณาทบทวนอีกครั้งในปี 2565 พร้อมคู่มือ CG เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.2  การปฏิบติัตามหลักการกํากับดแูลกิจการทีด่ใีนเรื่องอ่ืน ๆ

   ปีท่ีผา่นมา บรษัิทฯ มีเรื่องท่ียงัไมไ่ด้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังน้ี

 (1)  การเลือกให้กรรมการอิสระดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัท

    คณะกรรมการบรษัิท มิได้เลือกให้กรรมการอิสระดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจาก

   ยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซ่ึงสอดคล้อง

   กับกลยุทธข์องบรษัิทฯ 

 (2)  การเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO

   ผู้ดํารงตําแหนง่ไมป่ระสงค์ท่ีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

 (3)  การกําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ท่ีคณะกรรมการ

   มอบหมายเก่ียวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอยา่งน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขาย

    คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติท่ีขาดความยืดหยุน่ และยากต่อการปฏิบัติ

 (4)  กําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นต�า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม

   คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

    คณะกรรมการบริษัท กําหนดองค์ประชุมข้ันต�า ณ ขณะท่ีจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า

ครึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จะมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติัมากกว่า อยา่งไรก็ตาม ท่ีผา่นมา กรรมการบรษัิท

จะเขา้รว่มประชุมไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 มาโดยตลอด
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน 13 คน ประกอบด้วย

1)  นพ. บุญ วนาสนิ 1) 4)  ประธานกรรมการ

2)  นพ. ธนาธปิ ศุภประดิษฐ ์1) 2) รองประธานกรรมการ 

3)  นางกรรณกิาร ์งามโสภี 3) 5)  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4)  นายวีระชยั ศรขีจร 3)  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง

5)  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 3)  กรรมการอิสระ

6)  พญ. ลินดา ไกรวิทย ์3)  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ 

        กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดแูลกิจการ

        และจริยธรรมธุรกิจ

7)  นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส 1) 2) กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และ

        กรรมการบริหารความเส่ียง

8)  นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพทัิกษ์ 4) กรรมการ

9)  ดร. ฤกขจี กาญจนพทัิกษ์ 4)  กรรมการ 

โครงสรา้งการกํากบัดแูลกจิการ และข้อมลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ 

1. โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ 
 ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 THG มีการแบง่แยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และ

ผู้บรหิารออกจากกันอยา่งชดัเจน เพื่อถ่วงดลุอํานาจ มีความเป็นอิสระ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ ดังแผนภาพ
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10)  ศ. นพ.  อาศิส อุนนะนันทน์  4) กรรมการ

11)  นางสาวนลิน วนาสนิ 4)  กรรมการ

12)  นายศิธา เมฆสวรรค์ 1) 4)  กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

13)  ดร. ขจร ธนะแพสย ์4)  กรรมการ

หมายเหต ุ  1) กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 2)      กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

    3) กรรมการการอิสระ    4)      กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร

    5) กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.8 ของกรรมการ

ท้ังหมด  กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บรหิารจํานวน 11 คน คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 84.6 ของกรรมการท้ังหมด โดยประธาน

กรรมการและผู้บริหารสูงสุด (CEO) ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือถ่วงดุลอํานาจอยา่งเหมาะสม

 คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ในเพศ อายุ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ี

สอดรบักับลักษณะธุรกิจ และกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังน้ี 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จํานวนคน คิดเป็นร้อยละ

เพศ

อายุ

ความเชีย่วชาญหลัก

- ชาย

- หญงิ

- ไมเ่กิน 50 ปี

- 50 – 60 ปี

- มากกว่า 60 ปี

- การแพทย์ 

- การบรหิารธุรกิจ

- การบญัช ีการเงิน

- เศรษฐศาสตร ์การธนาคาร

- กฎหมาย

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ความย่ังยืน

- การกํากับดแูลกิจการ

- วิศวกรรม 

- การบรหิารทรพัยากรมนุษย์

- การลงทุน

- ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ
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การแบง่แยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรษัิทกับฝา่ยจัดการ 
 บรษัิทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการบรษัิท และฝ่ายจัดการ

ไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ CEO เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการ

กํากับดแูลปฏิบติังานของฝ่ายจัดการ และหน้าท่ีในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ  

 ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

 1. คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติท่ีสําคัญ 4 ประการคือ

  1.1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวัง และความรอบคอบ (Duty of Care)

  1.2. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty)

  1.3. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังนําเสนอให้

    ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมัติในเรื่องท่ีต้องได้รบัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เพื่อรกัษา

    ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

    ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวกับการห้ามจ่ายสนิบน 

    และไมส่นับสนุนการทจุรติคอรปัชนั (Duty of Obedience)

  1.4. เปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปรง่ใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

 2. ดําเนินการให้บริษัทฯ นําระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพมาใช้ รวมท้ังจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารท่ี

ทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มูลได้ในภายหลัง

 3. จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานในรอบบญัชท่ีีผา่นมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชท่ีีรับรองโดยท่ัวไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตก่อนจะนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาและอนุมัติ

 4. พิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ ์เป้าหมายระยะยาว แนวทางและนโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจ

ประจําปี แผนธุรกิจระยะกลาง งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกํากับดูแล และติดตามการบริหารและการ

จัดการของฝ่ายบรหิาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ ์และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ และผู้ถือหุ้น

 5. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม

 6. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการ

กํากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณอั์กษร และการปรับใชน้โยบายดังกล่าวอยา่งมี

ประสิทธภิาพ รวมท้ังเปิดเผยให้รับทราบ กําหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติเพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่าบริษัทฯ 

มีความรบัผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
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 7. พจิารณากําหนดโครงสรา้งองค์กร โครงสรา้งคณะกรรมการในเรื่องจํานวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ 

รวมท้ังคณุสมบติัท่ีหลากหลาย และโครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี มีอํานาจในการ

แต่งต้ังคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการบรหิาร ผู้บรหิารระดับสงูตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต. และหนว่ยงานกํากับ

ดแูลตามความเหมาะสม

 8. พจิารณาแต่งต้ังเลขานุการบรษัิท พรอ้มท้ังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการ

บรษัิท

 9. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจําปี เพื่อพจิารณาและอนุมัติ

 10. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการ

ดําเนินการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ท่ีจําเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ  เว้นแต่รายการ

ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะ

กรรมการกํากับตลาดทนุ และ/หรือประกาศ ขอ้บงัคับ และ/หรอืระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

 11. พจิารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการทํารายงานท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรอืการเขา้ทําธุรกรรมท่ีสาํคัญ

ของบรษัิทฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบยีบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกํากับควบคมุ

และป้องกันมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ

 12. พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรท่ีจะทํา

เชน่น้ัน และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

 13. ให้มีการจัดทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน

ของบริษัทฯ เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาและอนุมัติ

 14. ต้องรบัผิดต่อบุคคลท่ีซื้อขายหลักทรพัยข์องบรษัิทฯ ในความเสยีหายใด ๆ  อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อผู้ถือหุ้นหรอืประชาชนท่ัวไปโดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระสาํคัญหรอืปกปิดขอ้ความจรงิท่ีควรบอกให้

แจ้งในสาระสําคัญตามท่ีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

จะพสิจูน์ได้ว่าโดยตําแหนง่หน้าท่ีตนไมอ่าจล่วงรูถึ้งความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งน้ัน

 15. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง

กับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการหรอืกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏิบัติงานอยา่งต่อเน่ือง

 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ  

 1. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิท และดแูลให้กรรมการบรษัิทได้รบัขอ้มูลอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อยา่งเหมาะสม
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 2. เป็นผู้นําของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  2.1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย 

  2.2. จัดสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ได้อยา่งเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพนิิจอยา่งรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

  2.3. สรุปมติท่ีประชุมและสิง่ท่ีจะต้องดําเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน 

  2.4. สนับสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายจัดการ

เขา้รว่มประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายประเด็นท่ีสนใจได้อยา่งอิสระ  

 3. เป็นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร

เวลาให้เหมาะสม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

 4. สนับสนุนและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ

 5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอั์นดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของ

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ 

 6. กํากับดแูลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและการจัดการอยา่งโปรง่ใสในกรณท่ีีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 7. กํากับดแูลให้คณะกรรมการบรษัิทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

 8. กํากับดแูลให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการชุดยอ่ยชุดต่าง ๆ  และกรรมการ

บรษัิทแต่ละคน เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและเกิดประสิทธผิล

 สรุปอํานาจอนุมัติที่สําคัญระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ 

หมายเหต ุ:  การอนุมัติรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี  ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมี
   นัยสาํคัญท่ีเขา้ขา่ยเป็นรายการได้มาหรอืจําหนา่ยไปซึ่งทรพัย์สิน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
   ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังประกาศ
   คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
   แหง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม

งบประมาณประจําปี

การลงทนุ หรอืการขยายธุรกิจใหม่

การซื้อหรอืจําหน่ายสิง่ของพัสดุ

นอกงบประมาณประจําปี

การได้มา จําหน่าย โอนสินทรพัย์ถาวร

อํานาจลงนามในเช็ค

ไมจํ่ากัดวงเงิน

เกินกว่า 100 ล้านบาท

เกินกว่า 10 ล้านบาท

-

เกินกว่า 50 ล้านบาท

ไมจํ่ากัดวงเงิน

ไมเ่กิน 100 ล้านบาท

ไมเ่กิน 100 ล้านบาท

ไมเ่กิน 10 ล้านบาท

-

ไมเ่กิน 50 ล้านบาท

ไมมี่

ให้ความเห็นชอบ

ไมเ่กิน 10 ล้านบาท

ไมเ่กิน 5 ล้านบาท

-

ไมเ่กิน 10 ล้านบาท

ไมมี่

รายการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร* CEO
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 คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้ฝ่ายจัดการนําเป้าหมาย กลยุทธ ์ และมาตรการดําเนินการท่ีกําหนดไปปฏิบติั 

ผ่านการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 4 คณะ ท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลงานของฝ่ายบริหารด้าน

ต่าง ๆ ซ่ึงในปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง เพื่อให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดําเนินงาน 

ปัญหา และอุปสรรคของโครงการต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 CEO ได้สื่อสารกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด ให้หน่วยงานและบริษัทย่อยรับทราบ กํากับดูแล และบริหาร

จัดการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนด ซึ่งในปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 10 ครั้ง เพ่ือให้

Business Unit ได้เขา้มารายงานการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะรว่มกันแก้ไขปัญหา 

และติดตามเพื่อกํากับดแูลกิจการอยา่งใกล้ชดิ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ  เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ ์

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวในวันท่ี 24 กันยายน วันท่ี 1 ตุลาคม และวันท่ี 8 ตุลาคม ซึ่ง CEO ได้สื่อสารกลยุทธ ์

และยุทธศาสตรท่ี์คณะกรรมการบรษัิทกําหนด ให้หนว่ยงานและบริษัทยอ่ยท่ีเก่ียวข้องทราบ เพื่อกําหนดแผนธุรกิจ

และงบประมาณสาํหรบัปี 2565 ต่อไป

 การประชุมของกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี

กรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร หรอืฝ่ายจัดการเขา้รว่มในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ  ทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง

ธุรกิจของบริษัทฯ หรือ เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยปี 2564 ได้มีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บรหิารจํานวน 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2564

3. คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ เพื่อกล่ันกรองและกํากับดูแลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ท้ังน้ี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

สงูสดุ และให้เป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละ

คณะจะมีวาระการดํารงตําแหนง่เชน่เดียวกับคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษัิทฯ มีท้ังหมด 4 ชุด 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 วันท่ี 31 มกราคม 2565  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังน้ี

 1. นางกรรณกิาร ์งามโสภี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายวีระชยั ศรขีจร  กรรมการตรวจสอบ 

 3. พญ. ลินดา  ไกรวิทย ์  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด เพื่อทําหน้าท่ีสอบทานการดําเนินงานของบรษัิทฯ 
   รายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบญัช ีรวมท้ังพจิารณารายการระหว่างกัน โดยมี นางกรรณกิาร ์งามโสภี เป็น
   ประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความนา่เชื่อถือของงบการเงินได้

  โดยมี นางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (1) รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี

  (1.1) สอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความถกูต้องและเชื่อถือได้

    รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอและบรษัิทฯมีการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชแีละกฎหมาย

    ท่ีเก่ียวข้อง โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงาน

    ทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําปี

  (1.2)  พจิารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี

    ของบรษัิทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเขา้รว่มประชุมกับผู้สอบบญัชโีดยไมมี่

    ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงานทางการเงินท่ีสําคัญ 

    ผลการตรวจสอบและหารอืเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคท่ีอาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชี

 (2) การควบคมุภายใน

  (2.1) สอบทานให้บรษัิทฯมีระบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและมีประสิทธผิล

  (2.2) สอบทานให้บรษัิทฯมีระบบการบริหารความเสีย่งและมาตรการในการจัดการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม

  (2.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ

    คอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ ตามโครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

  (2.4) สอบทานและกํากับดแูลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแสและรับขอ้ร้องเรยีน

 (3) การตรวจสอบภายใน

  (3.1) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิลรวมท้ังกํากับให้ฝ่าย

    ตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

  (3.2) พจิารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน

  (3.3) ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง โยกยา้ย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบติังานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

    ภายในรวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อัตรากําลังคน และทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของ

    ฝ่ายตรวจสอบภายใน

  (3.4) พจิารณาอนุมัติกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน

  (3.5) อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภท

    และระดับความเสี่ยงของบรษัิทฯ

  (3.6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของ

    ฝ่ายบริหารท่ีมีต่อประเด็นการตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ รวมท้ังติดตามเพ่ือให้ม่ันใจ

    ว่าฝ่ายบรหิารได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอยา่งเพยีงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม

  (3.7) ให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกําหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผู้ให้บรกิารตรวจสอบภายใน (Outsource)

    กรณว่ีาจ้างหนว่ยงานภายนอก

 (4) การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

  (4.1) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

    ตลท. และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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  (4.2) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

    กฎหมายและขอ้กําหนดของ ตลท. ท้ังน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

    สงูสดุต่อบรษัิทฯ

  (4.3) ดําเนินการตรวจสอบเม่ือได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ 

    ฝ่ายบรหิาร หรอืบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดําเนินงานของบรษัิทฯกระทําความผิดในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง

    กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 

    วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 

    หรือ มาตรา 313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่

    วันท่ีได้รบัแจ้งจากผู้สอบบญัชี

 (5) หน้าท่ีอ่ืน ๆ

  (5.1) ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นว่าจําเป็นและ

    เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่ออนุมัติ

  (5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได้ในกรณจํีาเป็น 

    โดยบรษัิทฯ เป็นผู้ออกค่าใชจ่้าย

  (5.3) สามารถเขา้พบผู้บรหิาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องได้โดยไมมี่ข้อจํากัด

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

 วันท่ี 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน  ดังน้ี

 1. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 2.   นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

 3. นางกรรณกิาร ์งามโสภี  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 4. นายวีระชยั ศรขีจร  กรรมการบริหารความเส่ียง

 โดยมี นางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 (1)  กําหนดนโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย

 (2)  รบัทราบและให้ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธแ์ละแนวทางในการบรหิารความเสีย่งระดับ  บรษัิทฯ และ

   บรษัิทยอ่ย

 (3)  กําหนดแนวทางการประเมินความเสีย่งระดับบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และจัดให้มีการรายงานการบรหิาร

   ความเสี่ยงอยา่งต่อเน่ือง

 (4)  พิจารณาและระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน 

   ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบรหิารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของ

   ข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธป้ีองกัน และวิธบีรหิารความเสีย่งดังกล่าว

   ให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ โดยกําหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งต่างๆ 

   ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ให้เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ รวมถึงให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ

   บรษัิท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหาร ความเส่ียง
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 (5)  กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสอบทานแผนจัดการความเสี่ยง 

   รวมท้ัง กระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวม และติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริหาร

   ความเสี่ยง รวมถึงผลการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

 (6)  กํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ โดยมุ่งเน้นการคํานึงถึงความเส่ียง

   ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสนิใจท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าท่ีติดตาม

   และประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อีกท้ัง ปรบัปรุง

   แผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยา่งต่อเน่ืองให้เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ

 (7)  รับทราบถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญ ๆ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดําเนินงานเพื่อลด

   ความเส่ียงเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมี

   นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

   เพื่อพจิารณาโดยเรว็ท่ีสดุ

 (8)  พจิารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเส่ียงอยา่งเหมาะสมหรือไม่

 (9)  ผลักดันให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

 (10) ผลักดันให้มีการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากร และสรา้งความตระหนักถึงความเสีย่งและการควบคมุ

   ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง

 (11) ปฏิบติัตามหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 วันท่ี 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 

2 คน ดังน้ี

 1. นายวีระชยั ศรขีจร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 2. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 โดยมี  คณุวีระชยั ศรเีพชระกลุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 (1)  กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกีารสรรหาคณะกรรมการบริษัท และ CEO 

 (2)  กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ

   คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดยอ่ย ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรบัผิดชอบ สอดคล้องกับผลการ

   ดําเนินงานของบรษัิทฯ และสภาวะตลาด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติ

   ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 (3)  สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ

   คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาให้

   ดํารงตําแหนง่กรรมการ และ CEO 

 (4)  กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใชตั่วเงิน เพื่อจูงใจและรกัษาคณะกรรมการ

   บรษัิท คณะกรรมการชุดยอ่ย และ CEO

 (5)  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์
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   ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

   ในด้านต่าง ๆ

 (6)  กําหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ CEO เพื่อพจิารณาปรับผลตอบแทน

   ประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้ความสําคัญ

   กับการเพิม่มูลค่าของสว่นของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพจิารณาประเมินผลด้วย

 (7)  เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและ

   เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  รวมท้ังจัดทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมี

   รายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

   ค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ด้วย

 (8)  แต่งต้ัง หรอืขอคําปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได้ในกรณจํีาเป็น โดยบรษัิทฯ เป็นผู้ออกค่าใชจ่้าย

 (9)  ปฏิบติัตามหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

 วันท่ี 31 มกราคม 2565  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 

3 คน ดังน้ี

 1. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

 2. พญ. ลินดา ไกรวิทย ์  กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

 3. นายศิธา เมฆสวรรค์  กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

 โดยมี นางสาวจินดา อรยิพรพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

 หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

 (1)  กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

   ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หนว่ยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

   เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมัติ

 (2)  กําหนดแนวทาง และกํากับ ดแูล เพื่อให้ม่ันใจว่า กลุ่มบรษัิทฯ มีการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทาง

   ปฏิบติัในการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีกําหนดไว้

 (3)  ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ เข้าใจนโยบาย และ

   แนวทางปฏิบติัในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจ และมีผลในทางปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม

 (4)  ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สม�าเสมอ หรืออย่างน้อย

   ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพฒันาและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 

 (5)  แต่งต้ังคณะทํางานชุดย่อย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม

   ธุรกิจตามความจําเป็นเหมาะสม

 (6)  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม�าเสมอ ปฏิบัติตามหน้าท่ี

   อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย

 (7)  แต่งต้ัง หรือขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได้ในกรณีจําเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออก

   ค่าใชจ่้ายท่ีปรกึษาได้ในกรณจํีาเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใชจ่้าย
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 4. ขอ้มูลเกีย่วกับผูบ้รหิาร
  คณะกรรมการบรหิาร ณ วันท่ี 1  มีนาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 คน ดังน้ี

1)  นพ. ธนาธปิ ศุภประดิษฐ์

2)  นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

3)  นางสาวนลิน วนาสนิ 

4)  นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา

5)  นพ. ศิรพิงศ์ เหลืองวารนิกุล

6)  น.พ. วชริบุณย์ ศาสตระรุจิ

7)  นพ. พชิญา นาควัชระ 1)

8)  นางสาวอัญชลี ชวลิตจารธีรรม 2)

9)  ดร.สวุดี พนัธุพ์านิช 3)

10)  นพ. พชิติ กังวลกิจ 4)

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร

รายช่ือ ตําแหน่ง

1. นพ.ธนาธปิ ศุภประดิษฐ์

2. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส

3. นางสาวอัญชลี ชวลิตจารธีรรม

4. ดร. สวุดี พนัธุพ์านิช

Chief Executive Officer and Chief Hospital Group 1 1)

Chief Hospital Group 2

Chief Financial Officer and Director of Accounting (Accounting-supervising person)

Chief Private Public Partnership Business 2)

รายชื่อ ตําแหน่ง

หมายเหตุ:  
 1) นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้แต่งต้ัง น.พ. พิชญา นาควัชระ เป็นกรรมการบริหาร แทน นพ. วสันต์ อภิวัฒนกุล 
  ท่ีลาออกจาก โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 
 2) นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้แต่งต้ัง นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม เป็นกรรมการบริหารเพิ่ม มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 
  กันยายน 2564
 3) นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้ แต่งต้ัง ดร.สุวดี พันธุ์พานิช เป็นกรรมการบริหารเพิ่ม มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564
 4) นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้ แต่งต้ัง นพ. พิชิต กังวลกิจ เป็นกรรมการบริหารเพิ่ม มีผลต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม 2565

 โดยมี นางสาวจินดา อริยพรพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

CEO
นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

Chief Hospital 
Group 1

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

Chief Hospital
 Group 2

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

Chief PPP
ดร.สุวดี พันธุ์พานิช

CFO
นส.อัญชลี ชวลิตจารีธรรม

 ผูบ้รหิาร (ตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.)

 ณ วันท่ี 1  มีนาคม 2565 บรษัิทฯ มีผู้บรหิารตามนิยามสํานักงาน ก.ล.ต.  จํานวนท้ังสิน้ 4 คน ดังน้ี 
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หมายเหต ุ: 1) ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2564 ได้มีมติให้แต่งต้ัง นพ. ธนาธปิ ศุภประดิษฐ ์ซึ่งดํารงตําแหนง่ 
   Acting Chief Executive Officer ให้ดํารงตําแหนง่เป็น Chief Executive Officer
  2) ประธานกรรมการบรษัิท ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง ดร.สวุดี พนัธุพ์านิช ให้ดํารงตําแหนง่ Chief Private Public Partnership Business แทน
   ดร.เจษฎา ธรรมวนิช เม่ือวันท่ี 13 สงิหาคม 2564

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนระยะสั้น คือเงินเดือนและโบนัส โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติ

งาน (KPIs) ซึ่งค่าตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบติังาน และผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ สว่นค่าตอบแทนระยะ

ยาวน้ัน คณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

 1)  ค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงินของผูบ้รหิาร (ตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.)  

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 1/2565  เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 เห็นว่า ฝ่ายจัดการได้ปรบั

กลยุทธ ์และการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดี จึงมีมติปรับขึ้นเงินเดือน

ปี 2565 และจ่ายโบนัสปี 2564 ให้ฝ่ายจัดการ ดังน้ันปี 2564 THG มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซ่ึงประกอบด้วย

เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุม (กรณไีด้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย)  ตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.

เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 31,194,906.69 บาท (รวมค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย และค่าตอบแทนค้างจ่ายในปีล่าสุด)   

ท้ังน้ี คณะกรรมการบรหิารไมถื่อเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย จึงไมไ่ด้รับค่าเบ้ียประชุมใด ๆ  

 2)  ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้รหิาร (ตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.)

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 ได้พจิารณาทบทวนและอนุมัติ

ค่าตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่าเบี้ยเล้ียง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) ค่าโทรศัพท์ และ

ค่ารกัษาพยาบาล ดังน้ี

   • ผู้บรหิาร 100,000 บาทต่อปี สว่นเกินลด 50%

   • บดิา-มารดา สว่นลด 50% ไมจํ่ากัดวงเงิน

   • สามี/ภรรยา และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 บาท

   โดยในปี 2564 ผู้บรหิารของบรษัิทฯ ไมมี่ค่าตอบแทนอ่ืน   

   นอกจากน้ี บรษัิทฯ ได้จัดให้มีกองทนุสาํรองเล้ียงชพีให้ผู้บรหิาร โดยบรษัิทฯ ได้สมทบในอัตราสว่นรอ้ยละ 

5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผู้บริหาร 4 ราย จํานวนรวม

ท้ังสิน้  666,907.10 บาท  

 5. ขอ้มูลเกีย่วกับพนักงาน
 จํานวนบุคลากร

 สาํหรบัปี 2562 - 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีจํานวนบุคลากรท้ังหมดตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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บริษัท

บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎรยิ์นดี

บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิมชื่อ บจก.ทันตสยาม)

บจก. ธนบุร ีเวลบอ้ิีง 

บจก. ราชธานี เรยีลต้ี 

บจก. ธนบุรพีฒันาท่ีดิน 

บจก. โมดลูล่าซอฟท์แวรเ์อ็กซเ์ปอรตี์ส 

บจก. ศูนยหั์วใจ โรงพยาบาลธนบุร ี

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ธนบุร ี

บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง 

บจก. โรงพยาบาลธนราษฎรทุ่์งสง

บจก. เมดแอคเซส 2)

บมจ. ธนบุร ีคานาบซิ 2)

รวม

รวมท้ังหมด

89%

100%

60%

4%

ไมมี่ PVD

ไมมี่ PVD 

ไมมี่ PVD

ไมมี่ PVD

(อยูร่ะหว่าง

ดําเนินการ)

ไมมี่ PVD 

100%

ไมมี่ PVD

ไมมี่ PVD

ไมมี่ PVD

3,315

598

116

123

1

-

30

87

-

534

149

-

-

4,953

385

84

12

2

-

-

1

34

-

-

42

-

-

560

3,501

548

95

92

1

-

29

96

-

453

167

-

-

4,982

328

93

3

3

-

-

1

25

-

6

-

-

-

459

2,902

511

104

168

1

-

26

92

-

419

185

1

2

4,411

272

78

-

78

-

-

-

1

-

191

62

-

1

683

สัดส่วน
พนักงาน
เข้าร่วม
กองทุน
สํารอง

เลี้ยงชีพ 
(PVD)

ประจํา ชั่วคราว ประจํา ชั่วคราว ประจํา ชั่วคราว

5,513 5,441 5,094

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ :   1) จํานวนพนักงาน ไม่รวมแพทย์ Part Time
  2) บจก. เมดแอคเซส จดทะเบียนก่อต้ังเม่ือ 29 เมษายน 2564 ส่วน บมจ. ธนบุรี คานาบิซ จดทะเบียนก่อต้ังเม่ือ 19 พฤศจิกายน 2564

 ค่าตอบแทนพนักงาน

 บรษัิทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานท่ีสอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานของบรษัิทฯ โดยแบง่เป็น

 • ค่าตอบแทนในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา  ค่าครองชีพ เงินโบนัส และเงินช่วยเหลือพิเศษ 

  ซึ่งบรษัิทฯ ได้กําหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานโดยเทียบเคียงกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบรษัิทอ่ืนใน

  ธุรกิจเดียวกัน ส่วนการปรับเงินเดือนและโบนัสจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

  โดยประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs)

 • ค่าตอบแทนในระยะยาวสําหรับพนักงานทุกคน ได้แก่ เงินชดเชยยามเกษียณอายุ เงินสมทบเข้ากองทุน

  สํารองเล้ียงชีพ (พนักงานท่ีมีอายุงานเกิน 5 ปี จะได้เงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก 2%) นอกจากน้ี ยังมีการเพิ่ม
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  สวัสดิการให้พนักงานท่ีทํางานมานาน อาทิ การเพิม่วันหยุดพกัรอ้น ค่าตอบแทนพเิศษตามความเหมาะสม 

  เป็นต้น เพื่อรกัษาและสรา้งแรงจูงใจในการทํางาน

 • สวัสดิการและอ่ืน ๆ อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าตรวจ

  สขุภาพประจําปีในราคาพเิศษสาํหรับครอบครวัพนักงาน สว่นลดพเิศษในการมาใชบ้รกิารของโรงพยาบาล 

  อาทิ การทําทันตกรรม  เงินชว่ยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา  เงินชว่ยเหลือ ค่าครองชพี เงินโบนัส 

เงินชว่ยเหลือพเิศษ เงินประกันสงัคม และเงินสมทบทุนกองทุนสํารองเล้ียงชพี (PVD) โดยมีรายละเอียดดังน้ี

บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎรยิ์นดี

บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิมชื่อ บจก.ทันตสยาม)

บจก. ธนบุร ีเวลบอ้ิีง 

บจก. ราชธานี เรยีลต้ี 

บจก. ธนบุรพีฒันาท่ีดิน 

บจก. โมดลูล่า ซอฟท์แวร ์เอ็กซเ์ปอรตี์ส 

บจก. ศูนยหั์วใจ โรงพยาบาลธนบุร ี

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ธนบุร ี

บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง 

บจก. โรงพยาบาลธนราษฎรทุ่์งสง 

บจก. เมดแอคเซส  **

บมจ. ธนบุร ีคานาบซิ  **

รวม

1,831,841,936

256,280,506

51,320,058

76,534,670

126,240

-ไมมี่-

20,159,665

54,395,301

-ไมมี่-

242,394,618

24,072,248

-

-

2,557,125,242

1,575,642,548

222,022,505

46,662,967

48,520,675

125,340

-ไมมี่-

20,226,529

42,929,969

-ไมมี่-

233,775,379

56,566,489

-

-

2,246,472,401

1,583,754,993.71

234,105,483.00 

44,078,629.19 

80,165,868.96 

114,400.00 

-   

17,945,258.00 

51,721,265.73 

-   

425,742,267.68 

67,553,042.04 

148,491.50 

1,150,419.75 

2,506,480,119.56

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ

หมายเหตุ :   บจก. เมดแอคเซส จดทะเบียนก่อต้ังเม่ือ 29 เมษายน 2564 
  บมจ. ธนบุรี คานาบิซ จดทะเบียนก่อต้ังเม่ือ 19 พฤศจิกายน 2564

 การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอยา่งมนัียสาํคัญในชว่ง 3 ป ีทีผ่า่นมา

 - ไมมี่ –

 ขอ้พพิาทด้านแรงงานในชว่ง 3 ทีผ่า่นมา

 - ไมมี่ –
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 นโยบายในการเลือกผูจั้ดการกองทนุสาํรองเลีย้งชพี  

 1) ประวัติและความม่ันคง

  ต้องเป็นบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามกฎหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรพัย ์โดยมีผู้จัดการกองทนุเป็นผู้ดแูลเงินให้งอกเงย ซึ่งต้องเป็นบุคลากรท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

  พิจารณาว่าบริษัทจัดการได้รับใบอนุญาตและการให้บริการท่ีดีตลอดมา ไม่มีประวัติการกระทําท่ีผิด

กฎหมาย มีทีมงานท่ีมีความน่าเช่ือถือนําเสนอบริการและให้ข้อมูลท่ีเข้าใจ บริษัทจัดการมีความม่ันคงทางด้านเงิน

และอยู่ภายใต้กลุ่มธรุกิจของธนาคารกรุงเทพ ดังน้ันโรงพยาบาลมีความเช่ือม่ันในประวัติแะความม่ันคงของบริษัท

จัดการดังกล่าว

 2) มุมมองด้านการลงทนุ

  บรษัิทจัดการมีทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะความต้องการ และความสามารถ

ในการยอมรับความเส่ียง เพ่ือให้บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านการลงทุนท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด

แก่สมาชกิ

 3) ระบบงานของบรษัิทจัดการ

  ระบบงานทะเบียนสมาชิกมีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง ระบบการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนท่ีสามารถ

เข้าถึงได้ มีมาตรการและวิธีปฏิบัติทั่ีชัดเจนเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีแนวทางการควบคุม

และตรวจสอบการทํางานของหนว่ยงานอ่ืนอยา่งชดัจน

 นโยบายในการพฒันาบุคลากร  

 บรษัิทฯ ถือว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสาํคัญและมีคุณค่ายิง่ในการขบัเคล่ือนการดําเนินธุรกิจ จึงได้กําหนด

นโยบายการพัฒนาบุคลากรข้ึน สําหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบติังานมีความสขุ ดังน้ี

 (1)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเน่ือง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 

   ศักยภาพ และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสม เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

   ประสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย รวมท้ังสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรตามตําแหนง่งาน

 (2)  จัดทําแผนพฒันาบุคลากรตามตําแหนง่งาน

 (3)  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตาม

   ตําแหนง่งานอยา่งต่อเน่ือง

 (4)  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียน

   ความรู ้และประสบการณใ์นการทํางานอยา่งต่อเน่ือง

 (5)  สง่เสรมิและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทฯ 

   เก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีการพฒันาการปฏิบัติงานอยา่งต่อเน่ือง 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาส่วนกลาง (Learning & Development Center) 

เพื่อสง่เสรมิการพฒันาบุคลากรในกลุม่ THG ให้มีทักษะการบรหิารจัดการ (Managerial Skill) นอกเหนือไปจากความรู้

และทักษะในหน้าท่ีงาน Functional Skill)  ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Self-Development)  แลกเปล่ียน
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เรียนรู้ระหว่างกันนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน นําพาทีมสู่ความสําเร็จ 

บรรลเุป้าหมายองค์กร และ เพื่อความยั่งยนืในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว

6. ขอ้มูลสาํคัญอ่ืน ๆ
 เลขานุการบรษัิท

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้ นางสาวจินดา อริยพรพงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่

วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณสมบัติตาม “ประวัติเลขานุการบริษัท หัวหน้างาน

กํากับดแูลการปฏิบติังาน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

 หวัหน้างานกํากับดแูลการปฏิบติังาน (compliance department)

 บรษัิทมอบหมายให้ นางสาวจินดา อรยิพรพงศ์ ดํารงตําแหนง่หัวหน้างานกํากับดแูลการปฏิบติังาน (compliance 

department) เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ตาม “ประวัติเลขานุการบริษัท หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน”

 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ แต่งต้ังให้ นางหทัยชนก ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตาม 

“ประวัติเลขานุการบรษัิท หัวหน้างานกํากับดแูลการปฏิบัติงาน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

 นักลงทนุสมัพนัธ์ และขอ้มูลเพื่อการติดต่อ

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ดําเนินกิจกรรมด้านนักลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเผยแพรข่อ้มูลเชงิกลยุทธ ์ขอ้มูลธุรกิจ ผลประกอบ

การ ความคืบหน้าของโครงการ และแนวโน้มธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจสาํหรบันักลงทนุ โดยได้เปิดโอกาส

ให้ผู้บรหิารได้พบนักลงทนุท่ีหลากหลาย ท้ังนักลงทุนสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ นักลงทุนรายยอ่ย นักวิเคราะห์ 

และผู้แนะนําการลงทุน เพื่อให้สื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างท่ัวถึง และโปร่งใส ท้ังน้ี กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการ

สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี ท้ัง CEO ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ท่ีพบนักลงทุน

และให้ขอ้มูลรว่มกับหนว่ยงานนักลงทนุสมัพนัธอ์ยา่งสม�าเสมอ 

 ท้ังน้ี ในปี 2564 ท่ีผา่นมา ท่ัวโลกต่างเผชญิกับสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 ทําให้ต้องงดการเดินทาง หรอื

หลีกเล่ียงการประชุมรวมกลุ่มคนจํานวน ดังน้ัน กิจกรรมในด้านการพบนักลงทุนจึงลดจํานวนครั้งลง แต่ทดแทน

ด้วยการประชุมผ่านทางออนไลน์ สําหรับผู้ลงทุนสถาบันท้ังแบบเด่ียวและประชุมกลุ่ม ทางบริษัทฯ พยายามใช้

ชอ่งทางออนไลน์ สื่อสารขอ้มูลผา่นเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเสมอ 
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 ผู้ถือหุ้นและนักลงทนุสามารถติดต่อ นางสาวศิริพร ไวรุ่งเรืองกลุ ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ ์ได้ท่ี อีเมล: ir@thg.co.th 

หรอืโทรศัพท์ : 0-2472-2000 ต่อ 2785

 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

 1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)

   บรษัิทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้ผู้สอบบัญชขีองกลุ่มบริษัทฯ (รวมค่าตอบแทน ในรอบปีบญัช ี

2564 เป็นเงินรวม 8,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1.  แถลงผลประกอบการประจําไตรมาส

2.  รว่มงานบรษัิทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุโดย ตลท. (SET Opportunity Day)

3.  การนําเสนอขอ้มูลแก่นักลงทนุในประเทศ (Domestic roadshow/conference)

4.  การนําเสนอขอ้มูลแก่นักลงทนุต่างประเทศ (International roadshow/conference)

5.  การจัดประชุมพบนักลงทนุ นักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ และการเยี่ยมชมกิจการ 
  (Company visit, conference call and site visit)

4

1

-

-

4

รูปแบบการเข้าพบ จํานวน
การเข้าพบ

3,750,000 บาท

4,600,000 บาท

8,350,000 บาท

-  

230,000 บาท

230,000 บาท

บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส สํานักงานผู้สอบบัญชีอื่น

• บรษัิทฯ

• บรษัิทยอ่ย

รวม

 2)    ค่าบรกิารอ่ืน (Non-audit Fee)

   -ไมมี่-  
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รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ 

1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

 1.1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการ
   การสรรหากรรมการ

   การคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมี

คณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบงัคับ

ของบรษัิทฯ รวมท้ังไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวันท่ี 15 ธนัวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา

และแต่งต้ังกรรมการและผู้บรหิาร ดังน้ี

 1)  คณะกรรมการบรษัิท

   คณุสมบติัของกรรมการบรษัิทกรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณท่ี์จะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ

ความรูค้วามสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บรษัิทฯ ได้อยา่งเต็มท่ี

   (1) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

    จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิม่เติม) ("พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน") พระราชบญัญติัหลักทรพัย์

    และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมถึง

    ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

    เหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ

    กํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/หรอืคณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด โดย

    จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทท่ีออกหลักทรพัย์

    ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมูล

    รายชื่อกรรมการและผู้บรหิารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์

   (2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

    บรษัิทฯ หรอืเขา้เป็นหุ้นสว่น หรอืกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแขง่ขนั

    กับกิจการของบรษัิทฯ ไมว่่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้

    ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง ท้ังน้ี กรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหนง่กรรมการ

    ในบรษัิทอ่ืนได้ แต่การเป็นกรรมการบรษัิทดังกล่าวต้องไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ

    ของบรษัิทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.) และ ตลท. กําหนดไว้

   (3) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัทฯ ทําขึ้นไม่ว่า

    โดยตรง หรอืโดยอ้อม หรอืถือหุ้นเพิม่ข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ

   กรรมการอิสระต้องไม่ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคุม 

เป็นผู้ซึ่งไมมี่ความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษัิทฯ ในลักษณะท่ีจะทําให้มีขอ้จํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระและ

ต้องมีคณุสมบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดไว้ คือ:    
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   (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย 

    บริษัทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบรษัิทฯ ท้ังน้ี โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้เก่ียวขอ้งด้วย

   (2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

    หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรอืของผู้มีอํานาจควบคมุของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าว

    มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

    ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น

    รายใหญ ่หรอืผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ

   (3) ไมเ่ป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น

    บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้น

    รายใหญ ่ผู้มีอํานาจควบคมุ หรอืบุคคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มีอํานาจ

    ควบคมุของผู้ขออนุญาต หรอืบริษัทยอ่ย 

   (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

    หรอืผู้มีอํานาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระ

    ของตน รวมท้ังไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรอืผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ท่ีมีความสัมพนัธท์าง

    ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

    บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งต้ัง

    ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกท้ังไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

    ทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล

    ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลักษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ

     ความสัมพันธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ

    ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

    การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

    หลักประกันหน้ีสนิ รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บรษัิทฯ หรอืคู่สญัญามีภาระหน้ี

    ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 

    20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะต�ากว่า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตาม

    วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

    หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับ

    รวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

   (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

    รายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

    ท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

    จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งต้ังให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็น
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   (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

    หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ ่

    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 

    ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

    ดังกล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งต้ังให้เข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ

   (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรอืผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่นอกจากน้ีแล้วยงัต้องสามารถ

    แสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึง

    ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมาบบีบงัคับให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพงึจะเป็น

   (8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 

    หรอืไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนัยในห้างหุ้นสว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

    ท่ีปรกึษา ท่ีรบัเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด

    ของบรษัิทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกัน และเป็นการแขง่ขันท่ีมีนัยกับกิจการของ

    บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย

   (9) ไมมี่ลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบรษัิทฯ

   (10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ ตามคณุสมบติัท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด   

    ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 10) แล้ว กรรมการ

    อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

    บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

    หรอืผู้มีอํานาจควบคมุของบรษัิท โดยมีการตัดสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

 1. กรณคัีดเลือกกรรมการรายใหม่

  1.1. พจิารณาความเหมาะสมของจํานวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ

    ท่ีหลากหลาย  (Board Diversity) โดยคํานึงถึงทักษะจําเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ เชน่ ทักษะวิชาชพี 

    เพศ อายุ ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านท่ีสอดรบักับลักษณะธุรกิจของบรษัิทฯ  และสอดคล้องกับกลยุทธใ์น

    การดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ ์แข็งแกรง่ และสามารถ

    นําพาบรษัิทฯ ให้บรรลวัุตถปุระสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

  1.2. พจิารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล และบรษัิทฯ  ประกาศ

    กําหนด

  1.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒ ิมีความรูค้วามสามารถ ภาวะผู้นํา  กล้าแสดงความคิดเห็น  ตัดสนิใจ

    ด้วยขอ้มูลและเหตผุล  มีคณุธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไมด่่างพร้อย

 2. กรณต่ีออายุกรรมการรายเดิม  พจิารณาประวัติและผลงานท่ีผา่นมาขณะดํารงตําแหนง่กรรมการบรษัิทฯ คือ 

  2.1. ได้ศึกษาขอ้มูลบรษัิทฯ วาระการประชุม และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

  2.2. การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้ารว่มกิจกรรม / การประชุมต่าง ๆ
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 กระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ

 ในการสรรหาหรอืคัดเลือกกรรมการบรษัิท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะดําเนินการดังน้ี

 1. พจิารณา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคณุสมบัติกรรมการท่ีต้องการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์

  ในการสรรหากรรมการบรษัิท

 2. พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  กลยุทธ ์แผนในอนาคต และเขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งรอบด้าน ด้วยความโปรง่ใส ดังน้ี 

  2.1. จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ 

    มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบผ่านชอ่งทางการแจ้งข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  2.2. จากรายช่ือบุคคลในฐานข้อมูลกรรมการอาชีพจากทําเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

    บรษัิทไทย (IOD Chartered Director)

  2.3. จากผู้บรหิารภายใน และบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ 

 3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดําเนินการทาบทาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลท่ีมี

  คณุสมบติัสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีท่ีจะเขา้รบัตําแหน่งกรรมการ

  บรษัิทหากได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี

 4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลท่ีผา่นเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท           

  เพื่อพจิารณาแต่งต้ังหรอืให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ังเป็นรายบุคคล โดย 

  4.1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสยีงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

  4.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท้ังหมดตามขอ้ 1 เลือกต้ังบุคคลเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

    ก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้

  4.3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับ

    จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกต้ังในคร้ังน้ัน

     ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวน

    กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 5. ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

    กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนท่ีนอกจากการครบวาระการดํารงตําแหน่ง เช่น 

  ลาออก คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอให้

  คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแต่งต้ังเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลา

  ท่ีกฎหมายหรอืหนว่ยงานกํากับดแูลกําหนด โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการ

  ได้เพยีงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ่งตนแทน

 การสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูตามคํานิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.

 1. ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

  ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

  อุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อยา่งเต็มท่ี
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 2. ผู้บรหิารต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย

  ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

   รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจัดการกิจการ

  ท่ีมีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

 3. ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัทฯ ทําขึ้นไม่ว่าโดยตรง

  หรอืโดยอ้อม หรอืถือหุ้น เพิม่ขึ้นหรอืลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

 กระบวนการสรรหาและแต่งต้ังผู้บรหิารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ ์และมีความ

เข้าใจในธุรกิจท่ีตรงความต้องการ พร้อมดําเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว เพ่ือให้ม่ันใจว่ายินดีจะมารับตําแหน่ง

ผู้บรหิาร หากได้รบัการแต่งต้ังจากผู้มีอํานาจ โดย

 1) กรณีแต่งต้ังตําแหน่ง CEO จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา

  คัดเลือก ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมัติแต่งต้ัง

 2) กรณแีต่งต้ัง C-Level อ่ืนท่ีไมใ่ช ่CEO ให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

 การพฒันากรรมการ 

 บรษัิทฯ กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุครัง้ และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

สําหรับการเป็นกรรมการ รวมถึงการบรรยายแนะนําการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ในปี 2564 ไมมี่การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เพราะไมมี่กรรมการเพิม่

 บริษัทฯ ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ ท้ังในลักษณะ

ธุรกิจของบรษัิทฯ หลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และหลักสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยบรษัิทฯ 

ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอ่ืน ๆ 

ในหลักสตูรท่ีเก่ียวขอ้ง

 ท้ังน้ี ในปี 2564 บรษัิทฯ สง่เสรมิให้กรรมการเข้ารว่มสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตลท. หรือสถาบันอิสระอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง ดังน้ี

รายนามคณะกรรมการ หลักสูตรอบรม จัดโดย

นายแพทยธ์นาธปิ ศุภประดิษฐ์

นางกรรณกิาร ์งามโสภี

แพทยห์ญงิลินดา ไกรวิทย์

ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 (THE 

GREAT REFORM: THAILAND’S TIPPING POINT FOR 

A SUSTAINABLE FUTURE  วันท่ี 26-28 พฤศจิกายน 2564
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 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการรายบุคคล

 บรษัิทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปีอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยใช้แนวทางตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับปรุงให้

สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคท่ี

เกิดขึ้นในรอบปีท่ีผา่นมา และปรบัปรุงการทํางาน

 กระบวนการประเมินผลงาน

 1. เลขานุการบรษัิทจัดสง่แบบประเมินตนเองให้กรรมการบรษัิทตามตําแหนง่และหน้าท่ี โดยแบง่เป็น 3 แบบ คือ

  1.1 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 

  1.2 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ

  1.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบุคคล 

 2. กรรมการบรษัิททําแบบประเมินผลและสง่คืนเลขานุการบรษัิท สาํหรบัการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล 

  เลขานุการบรษัิทจะรวบรวมและแยกเป็น 2 สว่น โดย 

  2.1 แบบประเมินรายบุคคลของกรรมการสรรหาฯ สง่ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณาทบทวน

    ก่อนสง่ให้เลขานุการบรษัิทสรุปผล

  2.2 แบบประเมินรายบุคคลของของกรรมการท่านอ่ืนท่ีเหลือ ส่งให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

    ค่าตอบแทนพจิารณาทบทวนก่อนสง่ให้เลขานุการบริษัทสรุปผล

 3. เลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินของกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ

  บรษัิทรบัทราบ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจําปี และ/หรือระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อไป

 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน

 การวัดผลของแบบประมินท้ัง 3 แบบ แบง่เป็น 4 ระดับคือ

 0 คือ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง หรอืไมมี่การดําเนินการในเรื่องน้ัน

 1 คือ ไมเ่ห็นด้วย หรอืมีการดําเนินการในเรื่องน้ันน้อยมาก 

 2 คือ เห็นด้วย หรอืมีการดําเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร

 3  คือ เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรอืมีการดําเนินการในเรื่องน้ันดี/บอ่ยครั้ง

 4 คือ เห็นด้วยอยา่งมาก หรอืมีการดําเนินการในเรื่องน้ันอยา่งดีเยี่ยม/เป็นประจํา

หัวข้อประเมิน คณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยรายคณะ

กรรมการ
รายบุคคล

(1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ

(2) บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ 

(4) การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

(5) ความสมัพนัธกั์บฝ่ายจัดการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
-

-

-

✓
✓
✓
-

-

-
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 สรุปผลการประเมินของแต่ละคณะในปี 2564

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 4)

คณะกรรมการบรษัิท (แบบท้ังคณะ)

คณะกรรมการบรษัิท (แบบรายบุคคล)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

3.37

3.66

3.90

3.90

3.90

3.90

 การประเมินการปฏิบติังานของ CEO 

 บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจําปี โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินตามแนวทางของ ตลท. ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี

 - ความเป็นผู้นํา      - การกําหนดกลยุทธ์

 - การปฏิบติัตามกลยุทธ ์    - การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

 - ความสมัพนัธกั์บคณะกรรมการ   -   ความสัมพนัธกั์บภายนอก

 - การบรหิารงาน และความสมัพนัธกั์บบุคลากร  -   การสืบทอดตําแหนง่ (Succession Plan)

 - ความรูท้างด้านผลิตภัณฑ์ และบรกิาร  - คุณลักษณะสว่นตัว

ผลการประเมินการปฏิบติังานของ CEO ในปี 2564 โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก”  

 1.2. การเขา้รว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

1. นพ. บุญ วนาสนิ

2. นพ. ธนาธปิ ศุภประดิษฐ ์

3. นางกรรณกิาร ์งามโสภี

4. นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส

5. นายวีระชยั ศรขีจร 

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการ

และจรยิธรรมธุรกิจ และกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรหิารความเสี่ยง

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-

-

1/1

-

1/1

-

-

13/13

-

13/13

-

-

12/12

12/12

12/12

-

-

-

-

7/7

-

-

-

2/2

-

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

BOD AC RMC NRC CGC AGM NED
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รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

6. พญ. ลินดา ไกรวิทย์

7. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

8. นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพทัิกษ์ 

9. ศ. นพ.  อาศิส อุนนะนันทน์

10. นางสาวนลิน วนาสนิ

11. นายศิธา เมฆสวรรค์

12. ดร. ขจร ธนะแพสย์

13. ดร.ฤกขจี กาญจนพทัิกษ์ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดแูล

กิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ และกรรมการกํากับดแูลกิจการ

และจรยิธรรมธุรกิจ

กรรมการ

กรรมการ

9/9

8/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-

1/1

1/1

1/1

13/13

-

-

-

-

-

-

-

12/12

-

-

-

-

-

-

-

7/7

-

-

-

-

-

-

-

2/2

-

-

-

-

2/2

-

-

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

BOD AC RMC NRC CGC AGM NED

หมายเหต ุ:    คําอธบิายอักษรยอ่    
  BOD :  คณะกรรมการบรษัิท   AC : คณะกรรมการตรวจสอบ  NRC: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
  RMC : คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  CGC : คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ
  AGM : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  NED :  คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร Strategic  : สัมมนา Strategic Planning 
  *   ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ ขาดประชุม 1 ครั้ง เน่ืองจากติดภารกิจ

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของกรรมการ

  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้

กรรมการดังน้ี

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี
 (บาทต่อปี)

เบี้ยประชุม
(บาทต่อครั้ง)

ประธานกรรมการบรษัิท

กรรมการบรษัิท

คณะกรรมการชุดยอ่ย ได้แก่

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

180,000

150,000

12,000

12,000

12,000

หมายเหต ุ: 1. คณะกรรมการบรหิารไมไ่ด้เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย และไม่ได้รบัค่าเบี้ยประชุม
  2. ผู้บรหิารท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยจะไมไ่ด้รบัค่าเบี้ยประชุม
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  ในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบรษัิท ค่าเบีย้ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระ) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

ชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการประจําปี เป็นจํานวนรวมท้ังส้ิน 5,827,273 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่ายในปี

ล่าสดุ ตามรายละเอียดดังน้ี

รายช่ือกรรมการ

1.   นพ. บุญ วนาสนิ

2.   นพ. ธนาธปิ ศุภประดิษฐ ์

3.   นางกรรณกิาร ์งามโสภี

4.   นายเฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส

5.   นายวีระชยั ศรขีจร

6.   พญ.ลินดา ไกรวิทย์

7.   ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์

8.   นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพทัิกษ์ 

9.  ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

10.  นางสาวนลิน วนาสนิ

11. นายศิธา เมฆสวรรค์

12.  ดร. ขจร ธนะแพสย์

13.  ดร.ฤกขจี กาญจนพทัิกษ์

                                           รวม

108,000 

108,000 

108,000 

108,000 

108,000 

108,000 

96,000 

108,000 

108,000 

108,000 

108,000 

108,000 

108,000 

1,392,000 

-

 - 

156,000

-

156,000

156,000

-

-

-

-

-

-

-

468,000 

-

 - 

144,000

-

144,000

144,000

-

-

-

-

-

-

-

432,000 

-

 - 

-

-

84,000

84,000

-

-

-

-

-

-

-

168,000 

-

 - 

-

-

-

24,000

-

-

-

-

24,000

-

-

48,000 

         12,000 

12,000 

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

156,000 

 - 

-

12,000

-

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

-

12,000

12,000

12,000

      108,000 

180,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

    1,980,000 

 - 

429,636

72,000

429,636

72,000

72,000

-

-

-

-

-

-

-

    1,075,273 

          300,000 

          699,636 

          654,000 

          699,636 

          738,000 

          762,000 

270,000 

282,000 

282,000 

270,000 

306,000 

282,000 

282,000 

5,827,273 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

BOD AC RMC NRC CGC AGM NED ค่าตอบแทน
ต่อปี

รวมค่าตอบแทนจาก
บริษัทย่อย 3)

หมายเหต ุ :   1) คณะกรรมการบรหิารไมไ่ด้เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย และไม่ได้รบัค่าเบี้ยประชุม
  2) ผู้บรหิารท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยจะไมไ่ด้รบัค่าเบี้ยประชุม
  3) ค่าตอบแทนจากบรษัิทยอ่ย หมายถึงค่าเบี้ยประชุมจากการไปประชุมคณะกรรมการ หรอืประชุมผู้ถือหุ้นในบรษัิทยอ่ย 
   ท้ังน้ีสาํหรบักรรมการท่ีเป็นผู้บรหิารตามนิยาม กลต จะไปรวมอยูใ่นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้บรหิาร

 2)  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ

  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่ารกัษา

พยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรใีห้กรรมการดังน้ี    

  •   กรรมการ 100,000 บาทต่อปี สว่นเกินลด 50%

  •  บดิา-มารดา สว่นลด 50% ไมจํ่ากัดวงเงิน

  •  สามี/ภรรยา และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 บาท

  โดยในปี 2564 กรรมการบรษัิท ได้รบัค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมท้ังสิน้ 1,234,516.50 บาท

1.3. การกํากับดแูลการดําเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม
 บรษัิทฯ มีกลไกในการกํากับดแูลการดําเนินงานของบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม เพื่อดแูลผลประโยชน์ในเงินลงทุน

ของบรษัิทฯ ดังน้ี

  -   กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ท่ีบริษัทฯ แต่งต้ังไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องมี

    สดัสว่นไมน้่อยกว่าสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 
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  -  แนวทางการกํากับดูแล อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตัวแทน ให้ถือปฏิบัติตาม

    นโยบายการบรหิารงาน และนโยบายการควบคมุด้านการเงินของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มของบรษัิทฯ 

    โดยการลงคะแนนเสยีงในมติท่ีสําคัญจะเป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ 

  -  บริษัทย่อย ต้องขออนุมัติงบประมาณประจําปี และแผนธุรกิจต่อบริษัทฯ รายงานผลการดําเนินงาน

    ทกุไตรมาส ท้ังน้ี บรษัิทฯ สามารถเรยีกให้บรษัิทยอ่ยเขา้ชีแ้จง หรอืขอขอ้มูลเพิม่เติมจากบรษัิทยอ่ย

    ได้เม่ือต้องการ

  -  คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งต้ังกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร จํานวน 11 คน เข้าไปเป็นกรรมการ

    ในบริษัทย่อย จํานวน 11 บริษัท บริษัทร่วม จํานวน 2 บริษัท และบริษัทร่วมค้า จํานวน 1 บริษัท 

    ซึ่งกรณท่ีีกรรมการ และ/หรอืผู้บรหิารลาออกท่ีแต่งต้ังไปลาออก คณะกรรมการบรษัิทฯ จะพจิารณา

    แต่งต้ังกรรมการ และ/หรือผู้บริหารท่านอ่ืนไปกํากับดูแลผลประโยชน์แทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

    ของบรษัิทฯ 

  -  บรษัิทยอ่ย ได้ปฏิบติัตามระเบยีบ กฎเกณฑ์  ขอ้บงัคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท้ังน้ี ในปี 2564 

    บรษัิทยอ่ยไมไ่ด้มีรายการสาํคัญท่ีเข้าเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการได้มาจําหนา่ยไป

 1.4  การติดตามใหม้กีารปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการกํากับดแูลกิจการ 
   คณะกรรมการบริษัทเช่ือม่ันว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะทําให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

มีประสทิธภิาพ โปรง่ใส และเป็นธรรมกับผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ชว่ยสรา้งความนา่เชื่อถือและเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนั

ให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน จึงกําหนดให้มีคู่มือการกํากับดูแลกิจการ รายละเอียดดังเปิดเผยไว้

บนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ  (https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20200522-thg-cg-ethics-en.pdf) 

โดยมีคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ ทําหน้าท่ีกํากับดแูลให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทาง

ในการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจตามมาตรฐานสากล ซ่ึงมีการพิจารณาทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

น้อยปีละ 1 ครั้ง และในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คร้ังท่ี 2/2564 ประชุม

เม่ือวันท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ได้พจิารณาทบทวนคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม พร้อมรายงานให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2565 ทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขและขออนุมัติต่อไป 

   ท้ังน้ี คณะกรรมการบรษัิท กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน

ทุกคนท่ีจะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกําหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม

ของบริษัทฯ โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้มอบหมายให้คณะทํางานกํากับดูแลกิจการคอย

ติดตาม ประสานงานกับกลุ่มบรษัิทฯ และรายงานการปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวอยา่งสม�าเสมอ ซึ่งในรอบปีท่ีผา่นมา 

ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมตามคู่มือฯ อาทิ การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท การดูแลส่ิงแวดล้อม การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ การต่อต้านการทุจติตคอร์รัปชัน เป็นต้น 

ซ่ึงจากการติดตามพบว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางในแต่ละประเด็นได้ครบถ้วน และได้รับการประเมิน

การปฏิบติังานจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดังน้ี

  •  บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ

    ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย
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  •  บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ 5 ดาว ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป) จากโครงการ

    สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม

    สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยงัได้ติดตามการปฏิบัติท่ีสําคัญอีก 4 ประเด็น ดังน้ี

 การปอ้งกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อ

พิจารณาการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคับและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (1)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดทําแบบรายงานการมีส่วนได้เสียตามเกณฑ์ท่ี ตลท. กําหนด 

   เพื่อรายงานสว่นได้เสยีของตนและผู้เก่ียวข้อง 

 (2)  ช้ีแจงการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจเดียวกัน แต่ไม่มีความขัดแย้งทาง

   ผลประโยชน์กับกลุ่ม THG 

   (2.1) นพ. ธนาธปิ ศุภประดิษฐ์

     • CEO กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.01 (ณ 31 ธนัวาคม 2564) ของ THG

     • กรรมการของ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (RJH) (ไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ไม่มี

      อํานาจควบคมุกิจการ และไมไ่ด้ถือหุ้นและใน RJH)

     RJH และ THG ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันแต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังอยู่

     คนละจังหวัด

   (2.2) นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพทัิกษ์ นส. ฤกขจี กาญจนพทัิกษ์ และ บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง (RAM)

     • นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการของ THG (ไมใ่ชก่รรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

      ไมมี่อํานาจควบคมุกิจการ) ถือหุ้น THG ร้อยละ 2.08

     • นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของ RAM 

     • นส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ กรรมการของ THG (ไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ไม่มีอํานาจ

      ควบคมุกิจการ และและไมไ่ด้ถือหุ้น THG)

     • นส. ฤกขจี กาญจนพทัิกษ์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้ถือหุ้น RAM

     • RAM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ร้อยละ 20.91 (ณ 31 ธนัวาคม 2564) ของ THG

 นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นางสาวฤกขจี กาญจนพทัิกษ์ ไมไ่ด้มีสว่นรว่มในการบรหิารกิจการของ 

THG นอกจากน้ี การแต่งต้ังบุคคลท้ัง 2 ท่านไมขั่ดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ท่ีแก้ไขเพิม่เติม) และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแขง่ขนักับกิจการของ

บรษัิท หรอืเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบรษัิทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแขง่ขนั

กับกิจการของบริษัท เพราะแม้ว่า RAM จะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่ง THG อีกท้ัง

เม่ือมีวาระใดท่ี RAM มีส่วนได้เสีย (รายการท่ีเก่ียวโยงกัน) จะพิจารณาให้นายแพทย์เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ และ 

นางสาวฤกขจี กาญจนพทัิกษ์ งดออกเสยีงในวาระดังกล่าว นอกจากน้ี การท่ีกลุ่ม RAM เข้ามาถือหุ้นใน THG ถือเป็น

การเสริมความแข็งแกร่ง ได้แลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญ อาทิ ส่ังซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิม

อํานาจต่อรอง ทําให้ THG และ RAM มีการจัดการด้านต้นทุนท่ีมีประสิทธภิาพมากขึ้น และมีการประสานงานส่งต่อ

ผู้ป่วยระหว่างกันกรณเีตียงเต็ม เป็นต้น
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 ท้ังน้ี RAM และ THG เป็นพันธมิตรท่ีดีชว่ยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจซ่ึงกันและกันตลอดมา แม้ว่าจะประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันแต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังอยู่ห่างกัน และปัจจุบันไม่มีจังหวัดใดท่ีมี

โรงพยาบาลในเครือแข่งขันหรืออยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร THG มีโรงพยาบาลธนบุรี 

บาํรุงเมือง ต้ังอยูท่ี่ถนนบาํรุงเมือง และ RAM มีโรงพยาบาลมเหสักข์ ต้ังอยูท่ี่เขตบางรัก ซึ่งต้ังอยูใ่นพื้นท่ีใกล้เคียงกัน 

แต่ท้ัง 2 แหง่มีกลุ่มลกูค้าท่ีแตกต่างกัน โดย

 -  โรงพยาบาลมเหสกัข ์ มีกลุ่มลกูค้าประกันสังคมเป็นสว่นใหญ่

 -    โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง มีกลุ่มลกูค้าเป็นชาวต่างชาติเป็นสว่นใหญ่

   (2.3) RAM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่อง THG จึงแต่งต้ังตัวแทนมาเป็นกรรมการใน THG จํานวน 2 ท่าน

     ตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึง่การอนุมัติรายการใด ๆ  ต้องใชเ้สยีงขา้งมาก จึงไมมี่อํานาจควบคมุ หรอืเขา้มา

     บรหิารงานใน THG ท้ังน้ีกลุม่วนาสนิยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่รอ้ยละ 22.05 (ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

   (2.4) กรณ ีRAM ได้รว่มกับ THG จัดต้ังบริษัทรว่มทุนใหม ่เพื่อทําโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต โดยถือหุ้น 

     40% น้ัน จะเป็นประโยชน์ต่อ THG ดังน้ี

     ก) ทําให้ THG มีโอกาสขยายการเติบโตในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

      ได้เรว็ขึ้น เพราะเป็นโครงการท่ีต้องลงทุนสูงถึง 2,700 ล้านบาท หาก THG จะลงทุนเอง

      ท้ังหมด ณ ขณะน้ี  อาจมีผลต่อสภาพคล่องของ THG ในอนาคตได้

     ข) เป็นการสรา้งโอกาสให้บริษัทฯ ได้รว่มลงทุนและประสานความรว่มมือท่ีดีในเชงิธุรกิจกับ

      พนัธมิตรในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อทําให้เกิดความชว่ยเหลือ และสง่เสรมิกันในทางธุรกิจ

      การแพทย ์รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

     ค) การเขา้ลงทนุในโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญร่ะดับตติยภูมิ 

      จะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลในเขตรังสติ 

      ท่ีสามารถดแูลรกัษาผู้ป่วยจากโรคท่ีมีความซบัซอ้น ซึ่งในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงน้ัน 

      มีโรงพยาบาลไมก่ี่แหง่ท่ีมีศักยภาพในการรักษาดังกล่าว

     ง) เพิม่มูลค่า และความนา่สนใจให้โครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นโครงการท่ีพกัอาศัย

      ของผู้สงูอายุ โดยจะเป็นปัจจัยสําคัญให้ประชาชนเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ

 (3)  เปิดเผยการทํารายการเก่ียวโยงกันอยา่งถูกต้อง โปรง่ใส ตามหลักเกณฑ์ท่ี ตลท. กําหนด โดยในปี 2564 

   บริษัทฯ มีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีต้องขออนุมัติเข้าทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท และ

   เปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท. จํานวน 2 รายการ

 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 (1)  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการใช้ขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ เพื่อป้องกันพนักงาน ผู้บรหิาร และกรรมการ 

   ตลอดจนผู้เก่ียวขอ้ง เชน่ ผู้สอบบญัช ีนําข้อมูลภายในไปใชป้ระโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรอืใช้

   เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดต้องระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

   ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่สาธารณชน 

 (2)  มีการกําหนดลําดับชั้นของการเขา้ถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับ และข้อจํากัดในการนําไปใช้

 (3)  กรรมการ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

   ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แก้ไขเพิม่เติม) 
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   และจัดสง่สาํเนารายงานน้ีให้แก่เลขานุการบรษัิท ในวันเดียวกับวันท่ีสง่รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้

 (4)  ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องมีโทษตามกฎหมาย แต่ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบว่า กรรมการ

   ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้เก่ียวขอ้ง กระทําความผิดท่ีขัดต่อนโนบายการใชข้้อมูลภายในของบริษัทฯ

 การต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชนั 

 ปีท่ีผา่นมา บรษัิทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั ดังน้ี

 (1)  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับนโยบายดังกล่าวไปสื่อสารต่อยังพนักงานและผู้บริหาร ท้ังในรูปแบบ

   การจัดอบรม การจัดทําหนังสือเวียนให้พนักงานศึกษา ทําความเข้าใจและลงนามรับทราบ และใช้เป็น

   ส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ รวมท้ัง กําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนน

   ประเมินผลของพนักงาน เป็นคะแนนท่ีมาจากการทําข้อสอบระดับองค์กรท่ีมีข้อคําถามเก่ียวกับ

   จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

   นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั และสง่เสริมให้พนักงานมีความซื่อสตัย์

   สจุรติ และรบัผิดชอบในการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 (2)  บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ในคู่มือการกํากับ

   ดแูลกิจการและจรยิธรรม https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20200522

   -thg-cg-ethics-en.pdf 

 (3)  บรษัิทฯ ได้จัดกิจกรรม “ประกวดเขียนเล่าเร่ือง” เพื่อสร้างความตระหนักและค่านิยมต่อต้านการทจุรติ

   คอร์รัปชันในองค์กร ระหว่างวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564– 15 มกราคม 2565 โดยเปิดตัวเม่ือวันท่ี

   9 ธนัวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (International Anti-Corruption Day)

 (4)  บรษัิทฯ สง่ผู้บรหิารเขา้สมันาเรื่อง “บทบาทเลขานุการบรษัิท ในการยกระดับ CG ด้าน Anti-Corruption”

    ในวันท่ี 8 ตลุาคม 2564

 แนวทางปฏิบติัเพิม่เติมเกีย่วกับการปอ้งกันการมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการคอรร์ปัชนั 

 บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง 

การกํากับดูแลกิจการและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปีท่ีได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสาํคัญและข้อเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง กําหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตภายในองค์กร เพื่อให้

การนํามาตรการต่อต้านการทจุรติภายในองค์กร ไปปฏิบัติอยา่งมีประสิทธผิล สง่เสริมและผดักดันให้มีการปฏิบติั

ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร รวมถึงให้

ข้อเสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทางป้องกันความเส่ียงน้ัน ๆ  พร้อมท้ังให้มีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิด

การปรับปรุงแผนการดําเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดระดับความเส่ียงลงให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ และรายงานผล

ต่อคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม�าเสมอ 

 บริษัทฯกําหนดให้มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ

ทจุรติภายในองค์กร สรุปได้ ดังน้ี

 1.  บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทําผิดกฎหมาย

   หรอืจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทฯ  หรอืขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรอืระบบการควบคมุภายใน โดยมี
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   นโยบายในการคุ้มครองให้ผู้ให้ขอ้มูลหรือเบาะแส  และจะมีการรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ  

   รวมท้ังมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท ฯ และ/หรือกฎหมาย

   ท่ีเก่ียวข้อง  กรณีท่ีสามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้  บริษัทฯ จะแจ้งผลการดําเนินการ

   ให้รบัทราบเป็นลายลักษณอั์กษร

 2.  จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ี

   ครอบคลุมระบบงานสําคัญต่าง ๆ  ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

   รวมท้ังให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม

 3.  ในกรณท่ีีมีเหตกุารณส์บืสวนขอ้เท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐาน

   ท่ีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน 

   และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของ

   บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

   ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 4.  หัวหน้าสายงานท่ีเก่ียวขอ้งรบัผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) 

   และรายงานให้ผู้มีอํานาจทราบตามลําดับ

 5.  บรษัิทฯ กําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบติัและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเก่ียวกับการปฏิบติั

   ตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัทฯ กําหนดขึ้น  รวมถึงนโยบายว่าด้วย

   การต่อต้านการทจุรติภายในองค์กร อยา่งสม�าเสมอ 

 6.  กําหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วน

   เก่ียวขอ้งกับการทจุรติภายในองค์กร

 การแจ้งเบาะแส

 บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทั้งภายในและภายนอก สามารถแจ้ง

เบาะแสเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการกระทําความผิดทางกฎหมาย จรรยา

บรรณธุรกิจ รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง การทุจริตคอร์รัปชนั หรือความบกพรอ่งของระบบควบคมุภายในบรษัิทฯ 

และบรษัิทยอ่ย โดยบริษัทฯ จะนําเบาะแส ขอ้ร้องเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะดังกล่าวไปตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิเพื่อกําหนด

มาตรการกํากับดแูลต่อไป 

 ในปีท่ีผ่านมา ไม่มีผู้รอ้งเรียน หรือแจ้งเบาะแสใด ๆ  เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ขอ้รอ้งเรียน หรอืข้อเสนอ

แนะเก่ียวกับการกระทําความผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง การทจุรติคอร์รปัชนั 

หรอืความบกพรอ่งของระบบควบคมุภายในบรษัิทฯ และบริษัทยอ่ย  

2. รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่า่นมา
 รายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมีรายละเอียดการประชุม

ดังตารางสรุปการเขา้รว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลในข้อ 1.2
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
  บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 

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

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในท้ัง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ความถกูต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานของบรษัิท ฯ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของ

การควบคุมภายในท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทําตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบริษัทฯจัดให้มีบุคคลากรอย่างเหมาะสมท่ีจะดําเนินงานตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธภิาพสามารถทําให้

กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) นอกจากน้ีบริษัทฯ 

ยงัจัดให้มีระบบการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบรษัิทฯ

 และบรษัิทยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บรหิารนําไปใชโ้ดยมิชอบหรอืโดยไมมี่อํานาจ รวมถึงการมีระบบการควบคมุ

ดแูลท่ีเพยีงพอในเรื่องการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

 บรษัิทฯ มีการควบคมุภายในครอบคลมุองค์ประกอบหลักท้ัง 5 ของการควบคมุภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ

ควบคมุ (Control Environment) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) และการติดตาม (Monitoring Activities) 

การบรหิารจัดการระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังน้ี

 1)  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment)

   คณะกรรมการบรษัิทฯ และผู้บรหิารกํากับดแูลให้การดําเนินงานของบรษัิทฯ อยูบ่นหลักของความซื่อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณ และส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นความซ่ือสัตย์ จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบในการดําเนินงาน บรษัิทฯ ให้ความสาํคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดีและเหมาะสม 

   ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการมี

ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติ

ปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยส่ิงท่ีตรวจ

พบหรอืสิ่งท่ีต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน

และดํารงไว้ซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

จํานวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ

สนับสนุนผู้ปฏิบติังาน เชน่

   1.1 บรษัิทฯ ได้จัดโครงสรา้งขององค์กรและสายงานบงัคับบญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม มีการมอบอํานาจ  

    หน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อํานาจ หน้าท่ี 

    และความรบัผิดชอบ รวมท้ังตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
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   1.2 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน และประเมิน

    ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ

    ปฏิบติังานท่ีได้รบัมอบหมาย และตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

   1.3 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก

    การฝึกอบรม การเล่ือนตําแหนง่ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 

 2)  การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)

   บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

   (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทําหน้าท่ีกําหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ 

   กรอบการบริหารความเส่ียง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง 

   รวมท้ังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงองค์กรและความเส่ียงการลงทุน

   โครงการ บริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัท

   ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

   ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร

   2.1  บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับ

     กิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะทํางานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคล

     ท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก

     ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเส่ียง

     และการบรหิารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

   2.2    บรษัิทฯ มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

     ทําหน้าท่ีกํากับดูแลและกําหนดกรอบความเส่ียงเพ่ือการบริหาร จัดการในภาพรวมองค์กร 

     โดยมีคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ บริหารความเส่ียงงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบตามกรอบ

     แนวทางท่ีกําหนด ท้ังน้ี ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ 

     การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ

     ความเสี่ยงสาํคัญอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ 

   2.3    บริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจนครอบคลุมสิ่งท่ีองค์กรต้องการบรรลุ

     วัตถปุระสงค์ระดับกิจกรรมเก่ียวข้องกับกระบวนการทํางานท่ีสําคัญขององค์กร และสอดคล้อง

     เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการระบุความเส่ียง

     ในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมท่ีสําคัญ

 3)  กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)

   บริษัทฯ มีนโยบายและวิธปีฏิบติังานท่ีทําให้ม่ันใจว่า เม่ือนําไปปฏิบติัแล้วจะเกิดผลสาํเรจ็ตามท่ีฝ่ายบรหิาร

กําหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความ

ระมัดระวังและสามารถปฏิบติังานให้สาํเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ เชน่ การควบคมุภายในด้านการบรหิาร บรษัิทฯ กําหนด

พนัธกิจและวัตถปุระสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณอั์กษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดําเนินงาน

บรรลตุามวัตถปุระสงค์ พรอ้มท้ังมีการวางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง 
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   1.2 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน และประเมิน

    ความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ

    ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย และตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

   1.3 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก

    การฝึกอบรม การเล่ือนตําแหนง่ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 

 2)  การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)

   บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

   (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทําหน้าท่ีกําหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ 

   กรอบการบริหารความเส่ียง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง 

   รวมท้ังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงองค์กรและความเส่ียงการลงทุน

   โครงการ บริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัท

   ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

   ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร

   2.1  บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับ

     กิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะทํางานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคล

     ท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก

     ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเส่ียง

     และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

   2.2    บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

     ทําหน้าท่ีกํากับดูแลและกําหนดกรอบความเส่ียงเพ่ือการบริหาร จัดการในภาพรวมองค์กร 

     โดยมีคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ บริหารความเสี่ยงงานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบตามกรอบ

     แนวทางท่ีกําหนด ท้ังน้ี ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ 

     การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ

     ความเส่ียงสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจของบรษัิท ฯ 

   2.3    บริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจนครอบคลุมสิ่งท่ีองค์กรต้องการบรรลุ

     วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเก่ียวข้องกับกระบวนการทํางานท่ีสาํคัญขององค์กร และสอดคล้อง

     เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการระบุความเส่ียง

     ในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมท่ีสาํคัญ

 3)  กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)

   บรษัิทฯ มีนโยบายและวิธปีฏิบติังานท่ีทําให้ม่ันใจว่า เม่ือนําไปปฏิบติัแล้วจะเกิดผลสาํเรจ็ตามท่ีฝ่ายบริหาร

กําหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความ

ระมัดระวังและสามารถปฏิบติังานให้สาํเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ เชน่ การควบคมุภายในด้านการบรหิาร บรษัิทฯ กําหนด

พนัธกิจและวัตถปุระสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณอั์กษรและสื่อความให้บุคลากรทกุคนเขา้ใจ เพื่อให้การดําเนินงาน

บรรลตุามวัตถุประสงค์ พร้อมท้ังมีการวางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรพัยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง 

นอกจากนี้ได้มีการกําหนดกระบวนการทํางานและมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

ประสทิธผิล และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด

   3.1 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสําคัญของบริษัทฯ และกระบวนการบริหาร

    ความเสี่ยง เพื่อชว่ยบรรเทาความเส่ียงอันอาจสง่ผลให้ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

   3.2 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดการการเข้าถึงเทคโนโลยี

    สารสนเทศ ข้อกําหนดว่าด้วยนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

    เพ่ือให้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง

    ปลอดภัยสามารถดําเนินงานได้อยา่งต่อเน่ือง

   3.3 บริษัทฯ กําหนดระเบียบ ข้อกําหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงการ 

    ปฏิบติังาน โดยคํานึงถึงหลักการควบคมุภายในท่ีดี เชน่ นโยบายการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เป็นต้น

   ในภาพรวมบรษัิทฯ มีกิจกรรมควบคมุท่ีเหมาะสมเพยีงพอและมีประสิทธผิล โดยกําหนดให้มีนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการดําเนินงานในสว่นท่ีมีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุม

เพื่อป้องกันและลดขอ้ผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานท่ีมิใชท่างการเงิน

โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน

กับพนักงาน

 4)  ขอ้มูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

   บรษัิทฯ ให้ความสําคัญต่อคุณภาพสารสนเทศและการสื่อสาร บรษัิทฯ จัดให้มีชอ่งทางการเขา้ถึงสารสนเทศ

ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และช่องทางการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานเป็นไป

อยา่งมีประสทิธผิล ดังน้ี

   4.1  บริษัทฯ จัดทํารายงานต่างๆ ท่ีต้องรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ บนพื้นฐานของการ

    จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจําเป็นท้ังท่ีเป็นข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก 

    โดยแสดงถึงการเปล่ียนแปลง แนวโน้มและผลการดําเนินงาน การนําเสนอ เช่น การรายงาน

    งบการเงิน และการรายงานผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ เป็นต้น

   4.2  บริษัทฯ มีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น การส่ือสารโดย

    ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีหน่วยงานท่ีเป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

    บรษัิทฯ ได้แก่ หนว่ยงานนักลงทุน

 5)  การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

   บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน

ของ บรษัิทฯ มีความเพยีงพอและมีประสทิธภิาพ ดังน้ี

   5.1   ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ี

    สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ หรือกระบวนการ

    ดําเนินงานบริษัทฯ ซ่ึงจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา

    ทุกไตรมาส นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ

    พฒันาความรู ้ทักษะและความสามารถในวิชาชพีการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง
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   5.2  มีการรายงานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทอยา่งมีนัยสําคัญต่อคณะกรรมการ

    บริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

    บริหารความเส่ียง เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหา

    ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

   จากการประเมินการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามองค์ประกอบหลักท้ัง 5 ของการควบคมุ

ภายใน มีความเหมาะสมเพยีงพอ และมีประสทิธผิลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไมพ่บข้อบกพรอ่งในระบบ

การควบคมุภายในท่ีสาํคัญเก่ียวกับรายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุรติ หรอืการฝ่าฝืนกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 ฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ

 ผู้รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในคือ นางหทัยชนก ปางน้อย ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

มีคณุสมบติัเพยีงพอท่ีจะทําหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯได้ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบติั

หน้าท่ีและมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปีและประสบการณ์ด้านการบริหาร

ความเส่ียง รวมท้ังมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และได้

เข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในประวัติเลขานุการบรษัิท หัวหน้างานกํากับดแูลการปฏิบติังาน และหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน

 บรษัิทฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบควบคมุ

ภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยนางหทัยชนก  ปางน้อย ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นผู้รับผิดชอบ

หลักในการปฏิบติัหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในและแผนการ

ตรวจสอบประจําปี 2564 โดยบรษัิทฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ซึ่งได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแก้ไขตาม

รายงานการตรวจสอบภายใน ให้คําแนะนําในการพฒันาปรบัปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสทิธภิาพ ความเป็น

อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ อัตรากําลังคน การฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากร และการประเมินผลงานประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บรษัิทฯมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล 

 ท้ังน้ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการ

พิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายในได้ตามความเหมาะสม 

 ความเหน็เกีย่วกับระบบการควบคมุภายใน

 ทีมตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

ท้ังน้ีตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของระบบงานท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2564 บรษัิทฯ

และบรษัิทยอ่ยได้ปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีกําหนดไว้อยา่งเหมาะสม มีการควบคุมภายใน ในสว่นท่ีเป็น

สาระสาํคัญท่ีเพยีงพอ ท่ีทําให้บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยบรรลวัุตถปุระสงค์ ไมมี่ประเด็นท่ีมีผลกระทบในสว่นท่ีเป็นสาระ

สาํคัญแต่อยา่งใด 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสาํคัญของการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee: RMC) เพื่อทําหน้าท่ีกําหนดและทบทวนนโยบาย วัตถปุระสงค์ กรอบการบรหิารความเสีย่ง และติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบรหิารความเสีย่ง รวมท้ังให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารความ

เส่ียงองค์กรและความเส่ียงการลงทุนโครงการบริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ

ท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร รวมท้ังออกประกาศนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้

ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีช่วยให้ทุกส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน อันจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน อีกท้ังสามารถประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานได้ต้ังแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงโครงการขนาดเล็ก ซ่ึงตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับ

ก่อนท่ีจะเกิดขึ้นยอ่มดีกว่าการแก้ปัญหาท่ีปลายเหต ุท่ีอาจทําให้เสยีค่าใชจ่้ายและสญูเสยีทรพัยากรโดยไมจํ่าเป็น
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   5.2  มีการรายงานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทอยา่งมีนัยสําคัญต่อคณะกรรมการ

    บริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

    บริหารความเส่ียง เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหา

    ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

   จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามองค์ประกอบหลักท้ัง 5 ของการควบคมุ

ภายใน มีความเหมาะสมเพยีงพอ และมีประสิทธผิลต่อการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และไมพ่บขอ้บกพรอ่งในระบบ

การควบคมุภายในท่ีสาํคัญเก่ียวกับรายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุรติ หรอืการฝ่าฝืนกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ

 ฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ

 ผู้รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในคือ นางหทัยชนก ปางน้อย ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

มีคณุสมบติัเพยีงพอท่ีจะทําหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ

หน้าท่ีและมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปีและประสบการณ์ด้านการบริหาร

ความเส่ียง รวมท้ังมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และได้

เข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในประวัติเลขานุการบรษัิท หัวหน้างานกํากับดแูลการปฏิบติังาน และหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน

 บรษัิทฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยนางหทัยชนก  ปางน้อย ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นผู้รบัผิดชอบ

หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในและแผนการ

ตรวจสอบประจําปี 2564 โดยบรษัิทฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ซึ่งได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแก้ไขตาม

รายงานการตรวจสอบภายใน ให้คําแนะนําในการพฒันาปรบัปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสทิธภิาพ ความเป็น

อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ อัตรากําลังคน การฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บรษัิทฯมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล 

 ท้ังน้ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการ

พิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายในได้ตามความเหมาะสม 

 ความเห็นเกีย่วกับระบบการควบคมุภายใน

 ทีมตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

ท้ังน้ีตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของระบบงานท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2564 บรษัิทฯ

และบริษัทยอ่ยได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้อยา่งเหมาะสม มีการควบคมุภายใน ในสว่นท่ีเป็น

สาระสาํคัญท่ีเพยีงพอ ท่ีทําให้บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยบรรลวัุตถปุระสงค์ ไม่มีประเด็นท่ีมีผลกระทบในสว่นท่ีเป็นสาระ

สาํคัญแต่อยา่งใด 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee: RMC) เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดและทบทวนนโยบาย วัตถปุระสงค์ กรอบการบรหิารความเสีย่ง และติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบรหิารความเสีย่ง รวมท้ังให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารความ

เส่ียงองค์กรและความเส่ียงการลงทุนโครงการบริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ

ท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร รวมท้ังออกประกาศนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียงและถือปฏิบัติไว้

ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีช่วยให้ทุกส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน อันจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกท้ังสามารถประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานได้ต้ังแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงโครงการขนาดเล็ก ซ่ึงตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับ

ก่อนท่ีจะเกิดขึ้นยอ่มดีกว่าการแก้ปัญหาท่ีปลายเหต ุท่ีอาจทําให้เสียค่าใชจ่้ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไมจํ่าเป็น
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บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  พฤษภาคม 2520

คณุวุฒกิารศกึษา
-  วุฒบิตัรเพื่อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชพีสาขา
    อายุรศาสตร ์และทางเดินอาหาร, John Hopkins University
- แพทยศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝกึอบรม
-  หลักสตูร Director Accrediation Program (DAP EN)

รุน่ท่ี 135/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ
-  เป็นบดิา นางสาวนลิน วนาสนิ (กรรมการ)

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
ส.ค. 2563 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั
2534 - ปัจจุบนั

2559 - มี.ค. 2563

2520 - 2558

Listed company (L) 1
Non - listed company (N) 3

กรรมการ บจก. ไทยเมดิคอลโกลฟ (N)

ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L) 
กรรมการ บจก. ศูนยหั์วใจ โรงพยาบาลธนบุร ี(N)

กรรมการ บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิม บจก. ทันตสยาม) (N)

ท่ีปรกึษา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม
ท่ีปรกึษา สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณ์
กรรมการ Weihai Thonburi Healthcare 
Investment Co., Ltd. (N)

ผู้ก่อต้ัง และกรรมการ บจก. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

คณุวุฒกิารศกึษา
-  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศัลยกรรมท่ัวไป, แพทยสภา
- แพทยศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ประวัติการฝกึอบรม
-  หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP EN)
   รุน่ท่ี 125/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management plan (HRP) 
   รุน่ท่ี 11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 27
- THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 
   of Management

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2564 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2564 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2563 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2561- ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563
มิ.ย. 2561 – ม.ค. 2562

พ.ค. 2561 - ก.พ. 2564
มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563

2559 - มี.ค. 2563
2558 - มี.ค. 2561

Listed company (L) 2
Non - listed company (N) 14

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีคานาบซิ (N)

กรรมการ บจก. เมดแอคเซส (N)

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

Chief Hospital Group 1 บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการ บจก. ธนบุร ีพรอ็พเพอรต้ี์ แมเนจเม้นท์ (N)

กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (L)

กรรมการ บจก. อุบลรกัษ์ (N)

กรรมการ บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง (N)

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

กรรมการ บจก. ราชธานี เรยีลต้ี (N)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง (N)

กรรมการ บมจ. สริเิวช จันทบุร ี (N)

กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี (N)

กรรมการ บจก. ธนบุรพีฒันาท่ีดิน  (N)

กรรมการ บจก. ศูนยหั์วใจ โรงพยาบาลธนบุร ี(N)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุร ี(N)

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป  (L)

กรรมการ บจก. ธนบุร ีเวลบอ้ิีง (N)

กรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

รกัษาการ Chief Business Service/Support Officer 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

รกัษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

Chief Hospital Business- International 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

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

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการ 4 บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  15 มิถนุายน 2558

นพ.บุญ วนาสิน
อายุ 83 ป
ประธานกรรมการ 

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ
อายุ 55 ป
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
และ Chief Hospital Group 1

ประวัติคณะกรรมการ
และผูบริหาร
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  29 เมษายน 2559

คณุวุฒกิารศกึษา
- บญัชมีหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การจัดการมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร ์
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
- บญัชบีณัฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 21/2545 
    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูรผู้บรหิารระดับสงู รุน่ท่ี 3 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
3. หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.)  ปี 2552
4. ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขท่ี 3156
5. หลักสตูรการบรหิารการจัดการภาครฐัรว่มเอกชน 
    (สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ) 2550 บรอ.1
6. หลักสตูร Advanced Strategic Management, IMD. Switzerland (2012)
7. โครงการหลักสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
    รุน่ท่ี 1 เนติบณัฑิตยสภา
8. หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
    รุน่ 13/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
9. ธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรบัผู้บรหิารระดับสงู รุน่ท่ี 8  สถาบนัพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั
ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั

พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั

พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบนั

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั
มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั

พ.ย. 2560 - 2562
เม.ย. - ต.ค. 2560

ส.ค. 2559 - ส.ค. 2560

พ.ค. 2559 – ก.พ. 2561

Listed company (L) 5
Non - listed company (N) 3

กรรมการ บมจ. บรกิารเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (L) 

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีคานาบิซ (N)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร (L) 

กรรมการ สาํนักงานพฒันารฐับาลดิจิทัล
คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทนุเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd (N)

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวงด้านบรหิารฯ
กรรมการ บจก. ธนบุร ีเวลบีอ้ิง (N)

คณะกรรมการบรหิารจัดการทรพัยส์นิ วชริาวุธวิทยาลัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. สแกน อินเตอร ์(L)

กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการตรวจสอบ กองทนุประกันสงัคม
กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โกลบอลกรนีเคมิคอล (L)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบํารุงเมือง (N)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีและการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดยอ่ม (บสย.)
ท่ีปรกึษา - หัวหน้าโครงการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์(L)

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

คณุวุฒกิารศกึษา
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, South Eastern University Washington D.C.
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต, วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)รุน่ท่ี 9/2547 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ บรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 102/2551 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการ บรษัิทไทย (IOD)
3. หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง รุน่ท่ี 4 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
4. หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ 4/2018 

สมาคมสง่เสรมิ  สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
5. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 30/2018

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั  กรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

2534 - ปัจจุบนั

2555 - 2560
2554 - 2560

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

กรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการ บจก. ธนบุร ีเวลบอ้ิีง (N)

กรรมการ บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิม บจก. ทันตสยาม) (N)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. พฒัน์กล  (L)

ผู้อํานวยการ สถาบนัคณุวุฒวิิชาชพี (องค์การมหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ (L)

วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  22 ธนัวาคม 2558

นางกรรณิการ งามโสภี
อายุ 65 ป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเส่ียง

นายวีระชัย ศรีขจร
อายุ 68 ป
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเส่ียง

251THONBURI HEALTHCARE GROUP
รายงานประจำ ปี 2564



วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  29 เมษายน 2559

คณุวุฒกิารศกึษา

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง

Listed company (L) 4
Non - listed company (N) 2

2564 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั

2557 - 2563

2556 - 2559

2555 - 2559

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย (N)

กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง บลจ. เอ็มเอฟซ ี(L)

กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ บลจ. เอ็มเอฟซ ี(L)

กรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บมจ. โออิช ิกรุป๊ (L)

กรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บมจ. คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ (L)

ประธานบรษัิท บจก. สปอรต์ แอนด์ รคีรเีอชั่น 
แมนเนจเม้นท์ (N)

ท่ีปรกึษากิตติมศักด์ิ หอการค้าอังกฤษ
กรรมการบรษัิท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. โออิช ิกรุป๊ (L)

กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย (N)

กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. บางจากปิโตรเลียม (L)

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลักทรพัย ์(สาํนักงาน ก.ล.ต.)

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
เม.ย. 2564 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2563 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั

2561 – ปัจจุบนั
ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั
2536 - ปัจจุบนั
2536 - ปัจจุบนั
2536 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563

มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563

ธ.ค. 2559 - 2563
2558 - มี.ค. 2561

2544 - 2560

กรรมการ บจก. เมดแอคเซส (N)

Chief Hospital Group 2 บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการ บมจ. สริเิวช จันทบุร ี(N)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง (N)

ประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ  
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

กรรมการ บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง (N) 

กรรมการ บจก. อุบลรกัษ์ (N)

กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี (N)

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนกาญจน์ (N) 

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

ผู้อํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุร ี2
กรรมการ  บจก. โมดลูล่า ซอฟท์แวร ์เอ็กซเ์ปอรตี์ส (N)

รกัษาการ Chief Hospital Business Domestic 1 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

Chief Hospital Business Domestic 2 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลภัทร (N) 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการ 1
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

ผู้อํานวยการฝ่ายบรหิาร โรงพยาบาลธนบุรี

Listed company (L) 1
Non - listed company (N) 8

วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  พฤษภาคม 2536

ดร.วิกรม คุมไพโรจน
อายุ 75 ป
กรรมการอิสระ

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส
อายุ 66 ป
กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหาร
Chief Hospital Group 2

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 63/2550 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูร Anti-Corruption for Executive Program รุน่ท่ี 7/2556 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
3. หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

รุน่ท่ี 22/2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
4. หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 39/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
5. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 23/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
6. หลักสตูรผู้บรหิารระดับสงู รุน่ท่ี 14 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 125/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุน่ท่ี 7/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
3.  หลักสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ 11/2018
4. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 

of Management

- ปรญิญาดษุฏีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ, สาขามานุษยวิทยา, Schiller  
International University (London)

- ปรญิญาเอก, สาขาวิชาประวัติศาสตรค์วามสมัพนัธ ์ระหว่างประเทศ,
 Michigan State University

- ปรญิญาโท, สาขาวิชาประวัติศาสตรค์วามสมัพนัธ ์ระหว่างประเทศ,
Michigan State University

- อักษรศาสตรบณัฑิต, คณะอักษรศาสตร,์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

คณุวุฒกิารศกึษา
- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บรหิารธุรกิจบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์
- Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore
- Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  30 เมษายน 2558

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

Listed company (L) 1
Non - listed company (N) 6

วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  มิถนุายน 2555

ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน
อายุ 46 ป
กรรมการ

น.ส.นลิน วนาสิน
อายุ 48 ป
กรรมการ กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
2558 – ปัจจุบนั
พ.ย. 2560 – ก.พ. 2562
2558 - พ.ย. 2562

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง (N)

กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 128/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of 

Management
3. โครงการพฒันาผู้บรหิารระดับสงู Advanced Strategic Management (CEO) 

และโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Abridge Business Certificate, ABC) รุน่ท่ี 7/2562 
มหาวิทยาลัยมหิดล

4. หลักสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 44/2564 (Online) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

คณุวุฒกิารศกึษา
- Master of Science, Clinical Epidemiology and Health Service Researches, 

Weill Cornell University
- Certificate, Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special Surgery
- Certificate, Adult Reconstructive Surgery, University Hospital Case 

Medical Center, Cleveland
- Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total Joint Replacement,

Stanford Hospital and Clinics
- Thai Board of Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2564 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563

มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563

2555 - 2561

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีคานาบซิ (N)

กรรมการ บจก. เมดแอคเซส (N)

กรรมการ บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิม บจก. ทันตสยาม) (N)

กรรมการ บจก. ธนบุร ีพรอ็พเพอรต้ี์ แมเนจเม้นท์ (N)

กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)  

กรรมการ บจก. ธนบุร ีเวลบอ้ิีง (N) 

กรรมการ บจก. ไวน์ การาจ (N)

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

Chief Business Service/Support Officer  
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

Chief Commercial Officer 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการ บจก. ฟูด้โคออป (N)

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 133/2560 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ท่ี 13/2562

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
3. หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุน่ท่ี 16/2562 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
4. หลักสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 6/2562 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
5. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School

of Management
6. ธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรบัผู้บรหิารระดับสงู รุน่ท่ี 8 

สถาบนัพระปกเกล้า

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญามหาบณัฑิต, Engineering-Economic Systems and Operations 
Research, Stanford University
- ปรญิญามหาบณัฑิต, Business Administration, INSEAD  
- ปรญิญาบณัฑิต, เศรษฐศาสตรเ์ชงิคณติศาสตร,์ Columbia University
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ : 15 มิถนุายน 2558

คณุวุฒกิารศกึษา

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง

Listed company (L) 1
Non - listed company (N) 3

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2553 – 2559

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด-ธนบุร ี(N)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลกาฬสนิธุ-์ธนบุร ี(N)

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุร ี(N)

ผู้อํานวยการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย
กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

ผู้บรหิารสว่น ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

นักทรพัยากรบุคคลชาํนาญการพเิศษ สาํนักงาน ก.พ.
กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุ๊ป (L)

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

วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ : 15 มิถนุายน 2558

ดร.ขจร ธนะแพสย
อายุ 46 ป
กรรมการ

นายศิธา เมฆสวรรค
อายุ 46 ป
กรรมการ และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP EN) รุน่ท่ี 125/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 230/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 128/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

- ปรญิญาดษุฎีบณัฑิต, สาขาการเงินและการบรหิารจัดการ, 
University of London UK

- รฐัศาสตรมหาบณัฑิต, ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ, 
   London School of Economics UK
- เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, Oxford University, UK
- รฐัศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรยีญทอง รางวัลเงินทนุภูมิพล)
- วุฒบิตัร, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of New York

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญามหาบณัฑิต, Applied Psychology: Organization Psychology, 

Golden Gate University
- สังคมศาสตรบณัฑิต, จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ : 30 เมษายน 2558

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

Listed company (L) 4
Non - listed company (N) 8

วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ :  25 ตลุาคม 2562

นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ
อายุ 77 ป
กรรมการ

พญ.ลินดา ไกรวิทย
อายุ 49 ป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
มี.ค. 2564 - ปัจจุบนั
เม.ย.2562 - ปัจจุบนั

มี.ค. 2562 - ปัจจุบนั

ก.พ. 2561 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

2550 – ปัจจุบนั
2560 
2558 - เม.ย. 2562
2557 – 2559

กรรมการ บจก. เอ็มดีซยูีเอส (N)

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการ บจก. ธนบุร ีเวลบอ้ิีง (N)

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)
กรรมการ บจก. ซพีไีอ เอ็นเตอรไ์พรซ ์(N)

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L)

กรรมการอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 125/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

รุน่ท่ี 11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
3. หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุน่ท่ี 7/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
4. หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 248/2560 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
5. หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

รุน่ 5/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
6. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of 

Management

คณุวุฒกิารศกึษา
- มหาบณัฑิต, MBA, Marshall School of Business, University of 

Southern California
- แพทยศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2562 – ปัจจุบนั

2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

2550 – ปัจจุบนั

2549 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั

2544 – ปัจจุบนั

2543 – ปัจจุบนั 

2540 – ปัจจุบนั 
2524 – ปัจจุบนั 
    

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L) 

ผู้ชาํนาญการประจํา 
คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข วุฒสิภา
ประธานกรรมการ บจก. บุรรีมัย์รวมแพทย ์(N) 

ประธานกรรมการ บจก. โรงพยาบาลเมืองเลยราม (N)

กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง (L) 

กรรมการบรหิาร บมจ. เชยีงใหม่ธุรกิจการแพทย ์(L) 
(โรงพยาบาลลานนา)
กรรมการ และผู้จัดการ มูลนิธสิถาบนัโรคไต 
ภูมิราชนครนิทร์
กรรมการบรหิาร บจก. โรงพยาบาลเสรรีกัษ์ (N) 

กรรมการผู้จัดการ บจก. ปิยะศิร ิ(N) (โรงพยาบาลสขุุมวิท) 
กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา (N) 

กรรมการบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (L) 

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบรหิาร 
บจก. โรงพยาบาลวิภาราม (N) 

ท่ีปรกึษากิตติมศักด์ิประจํา คณะกรรมาธกิารสาธารณสขุ 
วุฒสิภา
รองประธานกรรมการมูลนิธฯิ คนท่ี 1 
มูลนิธวิชริเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการบรหิาร บจก. สนิแพทย ์(N) (โรงพยาบาลสนิแพทย)์
กรรมการผู้จัดการ บจก. เอฟ แอนด์ เอส’79 (N) 
(โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )

ประวัติการฝกึอบรม
ไมมี่

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
- เป็นบดิา ดร. ฤกขจี กาญจนพทัิกษ์ (กรรมการ)

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญาเอก  Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany   
- วุฒบิตัร โสต ศอ นาสกิแพทย ์  ประเทศเยอรมันนี    
- วุฒบิตัร  โสต ศอ นาสกิแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี   
- แพทยป์ระจําบา้นโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลรามาธบิดี  
- แพทยฝึ์กหัด โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า    
- แพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ รุน่ 4
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ังเปน็กรรมการ : 25 ตุลาคม 2562

คณุวุฒกิารศกึษา

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง

Listed company (L) 3
Non - listed company (N) 3
Listed company (L) 3
Non - listed company (N) 3
Listed company (L) 3
Non - listed company (N) 3

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

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ส.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
ม.ค. 2552 – ส.ค. 2564

กรรมการ บจก. เอส.ซ.ีซ.ีแลนด์ (N)

กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (L) 

รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัชี
บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง (L)

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ (L) 

กรรมการผู้จัดการ บจก. เพลินเนเรี่ยม (N)

กรรมการผู้จัดการ บจก. เลกาซี ่กอล์ฟ (ประเทศไทย) (N)

ท่ีปรกึษาด้านบญัชแีละการเงิน
บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง (L)

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั

กรรมการ บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุร ี
กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ 
กรรมการ บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง 
กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี 
กรรมการ บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิม บจก. ทันตสยาม) (N)

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี

วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง :  25 มกราคม 2561

ดร.ฤกขจี กาญจนพิทักษ 
อายุ 39 ป
กรรมการ

น.ส.ทิพยวรรณ รุจิโรจนพิพัฒนา
อายุ 66 ป
กรรมการบริหาร

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 152/2012

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

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

รุน่ท่ี 11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. Mini MBA 2556, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
3. CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING Class 5 Federation 

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

of Management

-  Ph.D. Knowledge Management, Kingston University, UK
- M.Sc. Business Research Development, Kingston University, UK
- MA. International Finance (with commendation), Kingston University, UK
- บัญชบีณัฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณุวุฒกิารศกึษา
- Master of Science (Human Resources) COPPIN STATE COLLEGE, 

MARYLAND, USA
- บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 24 ตลุาคม 2562 วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 26 มีนาคม 2563

นพ.ศิริพงศ เหลืองวารินกุล
อายุ 61 ป
กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
เม.ย. 2564 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2533 - ปัจจุบนั

2540 – 2562

กรรมการ บจก. เมดแอคเซส
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุรี
กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
กรรมการบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง 
แพทยป์ระจําแผนกหู คอ จมูก
 บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง 
กรรมการบรหิาร บจก. โรงพยาบาลสนิแพทย ์

ประวัติการฝกึอบรม
1. Senior Executive Program, Sasin (SEP 17, 2003)
2. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School 

of Management Western University (2006)
3. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School 

of Management Western University (2010)

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)
- แพทยศาสตรวุ์ฒบิตัร โสต นาสกิ ลารงิซ ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2549 – 2556 
2526 – 2548
2525 

กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ผู้อํานวยการแพทย ์ โรงพยาบาลธนบุรี
รองผู้อํานวยการแพทย ์โรงพยาบาลธนบุรี
ศัลยแพทยท่ั์วไป โรงพยาบาลธนบุรี
อาจารยป์ระจําภาควิชาศัลยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

ประวัติการฝกึอบรม
ไมมี่

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารแพทย)์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2519 (คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521

(คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- แพทยฝึ์กหัด คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2522
- แพทยป์ระจําบา้น ภาควิชาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523-2525   
- ประกาศนียบตัรชั้นสงู ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก (ศัลยศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523 (คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- วุฒบิตัร สาขาศัลยศาสตร ์แพทยสภา พ.ศ. 2525 

(คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- อนุมัติบตัร สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา พ.ศ. 2546

นพ.วชิรบุณย ศาสตระรุจิ
อายุ 67 ป
กรรมการบริหาร
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 24 ตุลาคม 2562 วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 26 มีนาคม 2563

นพ.ศิริพงศ เหลืองวารินกุล
อายุ 61 ป
กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
เม.ย. 2564 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2533 - ปัจจุบนั

2540 – 2562

กรรมการ บจก. เมดแอคเซส
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุรี
กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
กรรมการบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง 
แพทยป์ระจําแผนกหู คอ จมูก
 บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง 
กรรมการบรหิาร บจก. โรงพยาบาลสนิแพทย์ 

ประวัติการฝกึอบรม
1. Senior Executive Program, Sasin (SEP 17, 2003)
2. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School 

of Management Western University (2006)
3. Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School 

of Management Western University (2010)

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)
- แพทยศาสตรวุ์ฒบิตัร โสต นาสกิ ลารงิซ ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2549 – 2556 
2526 – 2548
2525 

กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ผู้อํานวยการแพทย์  โรงพยาบาลธนบุรี
รองผู้อํานวยการแพทย ์โรงพยาบาลธนบุรี
ศัลยแพทยท่ั์วไป โรงพยาบาลธนบุรี
อาจารย์ประจําภาควิชาศัลยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

ประวัติการฝกึอบรม
ไมมี่

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2519 (คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521

(คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- แพทย์ฝึกหัด คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2522
- แพทย์ประจําบา้น ภาควิชาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523-2525   
- ประกาศนียบตัรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523 (คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- วุฒบิตัร สาขาศัลยศาสตร ์แพทยสภา พ.ศ. 2525 

(คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- อนุมัติบตัร สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา พ.ศ. 2546

นพ.วชิรบุณย ศาสตระรุจิ
อายุ 67 ป
กรรมการบริหาร
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : ตลุาคม 2560

คณุวุฒกิารศกึษา

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2564 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2559 - เม.ย. 2563
ต.ค. 2560 - พ.ค. 2562

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีคานาบซิ
กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd.
กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง 
Chief Financial Officer บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ 
กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุร ี
กรรมการ บจก. ราชธานีเรยีลต้ี
กรรมการ บจก. ธนบุรพีฒันาท่ีดิน 
ผู้อํานวยการฝ่ายบญัช ี บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ 
กรรมการ บจก. ศูนยหั์วใจโรงพยาบาลธนบุร ี 
รกัษาการผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ก.ย. 2564 - ปัจจุบนั
ส.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ม.ค.2564 - ปัจจุบนั

ก.ย. 2564 - ปัจจุบนั

เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมการ บมจ. ธนบุร ีคานาบซิ
กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
Chief PPP Business บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ผู้บรหิารและกํากับดแูลโครงการรบัจ้างเหมาการให้
บรกิารทางการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
ศูนยหั์วใจ THG
กรรมการ บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
กรรมการ บจก. แอพพอ้ยท์ แอน่ีแวร ์
กรรมการ บจก. 24 โรสเซส แมเนจเมนท์
กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง 
กรรมการ บจก. ธนบุร ีเคหะภัณฑ์ 

วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง :  13 สงิหาคม 2564

น.ส.อัญชลี ชวลิตจารีธรรม
อายุ 46 ป
กรรมการบริหาร
Chief Financial Officer
และผูอำนวยการฝายบัญชี (สมุหบัญชี)

ดร.สุวดี พันธุพานิช
อายุ 41 ป
กรรมการบริหาร
Chief PPP Business

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 126/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย ทะเบยีนเลขท่ี 6646
3. การทํา Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบรษัิท 

รุน่ท่ี 2 ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
4. Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 

โดยสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย
5. Strategic CFO in Capital Markets รุน่ท่ี 8
6. TFAC Conference 2019: Future of Finance Digital Disruption 

โดยสภาวิชาชพีการบญัชี
7.  พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิง่ปลกูสรา้งฉบบัใหม ่โดยสถาบนัธรรมนิติ
8. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 

of Management
9. CFO Refresher รุน่ท่ี 2/2564 ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) 

รุน่ท่ี 125/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

รุน่ท่ี 11/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
3. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 71/2559 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
4. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุน่ท่ี 17/2560 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
5. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุน่ท่ี 7/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
6. หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries 2019 

โดยสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย
7. THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School 

of Management

- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบญัชบีณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล

คณุวุฒกิารศกึษา
- สาธารณสุขดษุฎีบณัฑิต (International Program), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (วาทวิทยา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

(รางวัลทนุเจ้าหลวงเชยีงใหม)่
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การส่ือสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 1 กันยายน 2564 วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 18 มกราคม 2565

นพ.พิชญา นาควัชระ
อายุ 61 ป
กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
ก.ย. 2564 - ปัจจุบนั
2564 - ปัจจุบนั
2564 - ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั
2562-2564
2560 - 2563
2559-2560
2558-2559
2541-2561

กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
กรรมการสภาสถาบนั มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรรมการสภาสถาบัน โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลธนบุรบีาํรุงเมือง
กรรมการสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
คณุทหารลาดกระบงั
นายกสมาคม สมาคมศิษยเ์ก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม สมาคมกีฬาแหง่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการ แพทยสภา
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการสาํนักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
กรรมการบรหิาร ราชวิทยาลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดิกส์แหง่
ประเทศไทย

ประวัติการฝกึอบรม
1. FIMS (International Federation of Sports Medicine) ปี 2527
2. หลักสตูรแพทยป์ระจําบา้น ภาควิชาศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์

คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529-2532
3. ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์สหรฐัอเมรกิา และแคนาดา พ.ศ. 2536
4. หลักสตูรผู้บรหิารสถาบนัผลิตแพทยแ์หง่ประเทศไทย รุน่ท่ี 1 พ.ศ. 2543

โดย กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (กสพท.)
5. Hospital Management for Chief Executive Officer (CEO30) 

คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2543-2544
6. นักบรหิารระดับอาวุโส (นบอ.) กรุงเทพมหานคร รุน่ท่ี 21
7. หลักสตูรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2555)
8. หลักสตูรผู้บรหิารมหานคร รุน่ท่ี 3 กรุงเทพมหานคร
9. หลักสตูรบรหิารกระบวนการการยุติธรรม ระดับสงู (บยส.) 

รุน่ท่ี 19 สาํนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ.2557-2558)
10. การไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ในคดีแพทย ์รุน่ท่ี 1 สาํนักงานศาลยุติธรรม

แหง่ชาติ ประจําปี 2559

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

(คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล)
- ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารแพทย)์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรญิญาบตัร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ม.ค. 2565 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2565 - ปัจจุบนั

ธ.ค. 2559 – 2564

พ.ย. 2556 – พ.ย. 2559

พ.ย. 2550 – ม.ค. 2559
2548 - 2550

กรรมการบรหิาร บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บจก. โรงพยาบาลธนบุร ีบาํรุงเมือง
ประธานคณะผู้บรหิาร กลุ่มประธานคณะผู้บรหิาร
โรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้ 
บรษัิท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะผู้บรหิาร กลุ่มประธานคณะผู้บรหิาร
โรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก 
กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก 
บรษัิท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา
ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ประวัติการฝกึอบรม
1. Certificate in Advance Management Program, Harvard Business

School, USA พ.ศ.2544
2. Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 129 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute of Director)
3. หลักสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยสํ์าหรบัผู้บรหิาร

ระดับสูง (ปธพ.1) สถาบนัพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
4. หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

รุน่ท่ี 24 ปี 2560
5. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ท่ี 8 ปี 2562

รางวัลเกียรติยศ
1. นักบรหิารโรงพยาบาลดีเด่น ประจําปี 2555 ประเภทผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลเอกชน สมาคมนักบรหิารโรงพยาบาลประเทศไทย
2. บุคคลตัวอยา่งแหง่ปี 2556 ภาคธุรกิจการแพทย ์ของ มูลนิธสิภาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

คณุวุฒกิารศกึษา
- ปรญิญาบตัร วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารแพทย์)  
- ปรญิญาบตัร แพทยศาสตรบณัฑิต  โรงพยาบาลรามาธบิดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526
- อนุมัติบตัรเวชศาสตรป้์องกันคลินิก พ.ศ. 2535

นพ.พิชิต กังวลกิจ
อายุ 61 ป
กรรมการบริหาร
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วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 13 สงิหาคม 2564 วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 2 พฤษภาคม 2560

คณุวุฒกิารศกึษา

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง
ม.ค. 2565 – ปัจจุบนั

ส.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ก.ย. 2559 – ส.ค.2564

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
จรยิธรรมธุรกิจ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
เลขานุการบรษัิท และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ผู้จัดการสาํนักเลขานุการบรษัิท 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊

ประสบการณ์การทํางาน
2561 - ปัจจุบนั

2560 – ปัจจุบนั

2560 – 2561

2552 – 2560

2554 – 2560

ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
/เลขานุการคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
รองผู้อํานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
/เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง
บมจ. อินเตอรล้ิ์งค์ เทเลคอม 
หัวหน้าผู้ตรวจติดตามระบบบรหิาร
คณุภาพ ISO 9001 : 2015/ 
ผู้จัดการสหกรณ ์ออมทรพัย ์
อินเตอรล้ิ์งค์ให้ใจ จํากัด
บมจ. อินเตอรล้ิ์งค์ คอมมิวนิเคชั่น
 

น.ส.จินดา อริยพรพงศ
อายุ 54 ป
เลขานุการบริษัท
และหัวหนางานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

นางหทัยชนก ปางนอย
อายุ 43 ป
หัวหนางานตรวจสอบภายใน

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) ปี 2555 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูร Advance for Corporate Secretaries Program 

รุน่ท่ี 1/2561 สถาบนัสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (TLCA)

ประวัติการฝกึอบรม
1. How to Develop a Risk Management Plan (HRP)รุน่ท่ี 29/2564 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. Thon’s Top Executive Acceleration Program 2019-2020
3. CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program 

รุน่1/2562 สภาวิชาชพีบญัชฯี
4. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุน่ท่ี 18/2562 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คณุวุฒกิารศกึษา
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบญัชเีพื่อการวางแผนควบคมุ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑิต สาขาการสอบบญัช ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 การทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงาน 
ก.ล.ต.  ตลท. เปนตน 

สถานพยาบาลเอกชน

สถานพยาบาลเอกชน

สถานพยาบาลเอกชน

ผู้ให้บรกิารโครงขา่ย
โทรคมนาคม 

จําหนา่ยอุปกรณร์ะบบ
ขา่ยสายสญัญาณ
คอมพวิเตอร์
และระบบขา่ย
สายสัญญาณ

ประวัติเลขานุการบริษัท หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหนางานตรวจสอบภายใน  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษัิท

 เลขานุการบรษัิท มีหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบรษัิท ดังน้ี

 1.1)  จัดทําและเก็บรกัษาเอกสารดังต่อไปน้ี

   (ก) ทะเบยีนกรรมการ

   (ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี

   (ค) หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.2)  เก็บรกัษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร 

 1.3)  จัดสง่สาํเนารายงานการมีสว่นได้เสยี (กรรมการ/ ผู้บรหิาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ให้ประธานกรรมการและ

   ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีบรษัิทฯ ได้รบัรายงานน้ันจากกรรมการและผู้บรหิาร

 1.4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด

 1.5)  ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัด้านการกํากับดแูลในการ

   ดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 1.6) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบรษัิทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.7) ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.8) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน

   กํากับดแูลและสาธารณะชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

 1.9) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ังใหม่

 1.10) หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากบรษัิทฯ

 การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอีานาจควบคุม

 เปรยีบเทียบการถือครองหลักทรพัย ์THG ของกรรมการและผู้บรหิาร ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กับปีก่อน ดังน้ี

กรรมการและผู้บริหาร
จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

1 นพ. บุญ วนาสนิ

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ

  บุตรท่ีบรรลนิุติภาวะ แต่เป็น Concert Party

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

2 นพ.ธนาธิป ศภุประดิษฐ์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

5,801,848

110,889,119

-   

17,954,645

50,000

6,500

-

0.68 

13.06 

-   

2.11

0.01 

0.00 

 - 

5,801,848

121,539,119

-   

19,124,940 

50,000

6,500

-

0.68 

14.31 

 - 

2.25 

0.01 

0.00 

 - 

-   

10,650,000 

-   

11,170,295

-   

 - 

 - 

จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2564

สัดส่วน
การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

จํานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี

260



วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 13 สงิหาคม 2564 วันท่ีได้รบัแต่งต้ัง : 2 พฤษภาคม 2560

คณุวุฒกิารศกึษา

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง
ม.ค. 2565 – ปัจจุบนั

ส.ค. 2564 – ปัจจุบนั

ก.ย. 2559 – ส.ค.2564

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการและ
จรยิธรรมธุรกิจ บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
เลขานุการบรษัิท และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ผู้จัดการสํานักเลขานุการบรษัิท 
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊

ประสบการณ์การทํางาน
2561 - ปัจจุบนั

2560 – ปัจจุบนั

2560 – 2561

2552 – 2560

2554 – 2560

ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
/เลขานุการคณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
รองผู้อํานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊
ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
/เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง
บมจ. อินเตอรล้ิ์งค์ เทเลคอม 
หัวหน้าผู้ตรวจติดตามระบบบรหิาร
คณุภาพ ISO 9001 : 2015/ 
ผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรพัย ์
อินเตอรล้ิ์งค์ให้ใจ จํากัด
บมจ. อินเตอรล้ิ์งค์ คอมมิวนิเคชั่น
 

น.ส.จินดา อริยพรพงศ
อายุ 54 ป
เลขานุการบริษัท
และหัวหนางานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

นางหทัยชนก ปางนอย
อายุ 43 ป
หัวหนางานตรวจสอบภายใน

ประวัติการฝกึอบรม
1. หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) ปี 2555 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. หลักสตูร Advance for Corporate Secretaries Program 

รุน่ท่ี 1/2561 สถาบนัสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (TLCA)

ประวัติการฝกึอบรม
1. How to Develop a Risk Management Plan (HRP)รุน่ท่ี 29/2564 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
2. Thon’s Top Executive Acceleration Program 2019-2020
3. CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program 

รุน่1/2562 สภาวิชาชพีบญัชฯี
4. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุน่ท่ี 18/2562 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

เศรษฐศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คณุวุฒกิารศกึษา
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบญัชเีพื่อการวางแผนควบคุม
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑิต สาขาการสอบบญัช ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 การทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงาน 
ก.ล.ต.  ตลท. เปนตน 

สถานพยาบาลเอกชน

สถานพยาบาลเอกชน

สถานพยาบาลเอกชน

ผู้ให้บรกิารโครงขา่ย
โทรคมนาคม 

จําหนา่ยอุปกรณร์ะบบ
ขา่ยสายสญัญาณ
คอมพวิเตอร์
และระบบขา่ย
สายสญัญาณ

ประวัติเลขานุการบริษัท หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหนางานตรวจสอบภายใน  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษัิท

 เลขานุการบรษัิท มีหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท ดังน้ี

 1.1)  จัดทําและเก็บรกัษาเอกสารดังต่อไปน้ี

   (ก) ทะเบยีนกรรมการ

   (ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี

   (ค) หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.2)  เก็บรกัษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 1.3)  จัดสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสยี (กรรมการ/ ผู้บรหิาร/ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) ให้ประธานกรรมการและ

   ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีบรษัิทฯ ได้รบัรายงานน้ันจากกรรมการและผู้บรหิาร

 1.4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

 1.5)  ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบัติด้านการกํากับดูแลในการ

   ดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 1.6) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.7) ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานภายในบรษัิทให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบรษัิท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.8) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน

   กํากับดแูลและสาธารณะชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

 1.9) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่

 1.10) หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากบริษัทฯ

 การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอีานาจควบคุม

 เปรยีบเทียบการถือครองหลักทรพัย ์THG ของกรรมการและผู้บรหิาร ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กับปีก่อน ดังน้ี

กรรมการและผู้บริหาร
จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

1 นพ. บุญ วนาสิน

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  บุตรท่ีบรรลนิุติภาวะ แต่เป็น Concert Party

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

2 นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

5,801,848

110,889,119

-   

17,954,645

50,000

6,500

-

0.68 

13.06 

-   

2.11

0.01 

0.00 

 - 

5,801,848

121,539,119

-   

19,124,940 

50,000

6,500

-

0.68 

14.31 

 - 

2.25 

0.01 

0.00 

 - 

-   

10,650,000 

-   

11,170,295

-   

 - 

 - 

จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2564

สัดส่วน
การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

จํานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี
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กรรมการและผู้บริหาร
จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

3 นาง กรรณิการ ์ งามโสภี

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 นาย เฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

5 นาย วรีะชยั  ศรขีจร

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6 นาย วิกรม  คุ้มไพโรจน์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

7 พ.ญ.ลินดา  ไกรวิทย์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

8 นพ.เอ้ือชาติ  กาญจนพทัิกษ์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

9 ดร. ฤกขจ ีกาญจนพทัิกษ์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

10 ศ.นพ.อาศสิ  อุนนะนันทน์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

11 น.ส.นลิน  วนาสนิ

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

12 นาย ศธิา  เมฆสวรรค์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

13 ดร.ขจร  ธนะแพสย์

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

 นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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-   

10,837 

-   

-   

8,415,063 

-   

-

160,000 

-   

-  

   

   

-   

-   

-

0.06 

0.00 

 - 

0.02 

-   

-   

0.01 

-   

-   

-   

-   

-   

2.15 

-   

-   

-   

-   

-   

0.81 

-   

-   

0.00 

-   

-   

0.99 

-   

-   

0.02 

-   

-   

   

-   

-   

-

505,663 

-   

-

150,000 

-   

-   

100,000 

-   

-   

-   

-   

-   

17,629,100 

-   

-   

-   

-   

-   

6,859,100 

-   

-   

10,837 

-   

-   

8,415,063 

-   

-   

150,000 

-   

-   

   

-   

-   

-

0.06 

-   

 - 

0.02 

-   

-   

0.01 

-   

-   

-   

-   

-   

2.08 

-   

-   

-   

-   

-   

0.81 

-   

-   

0.00 

-   

-   

0.99 

-   

-   

0.02 

-   

-   

   

-   

-   

-

-31,000 

-5,418 

 - 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-630,400 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-10,000 

-   

-   

   

จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2564

สัดส่วน
การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

จํานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี
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กรรมการและผู้บริหาร
จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

3 นาง กรรณิการ ์ งามโสภี

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 นาย เฉลิมกลุ อภิบุณโยภาส

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

5 นาย วรีะชยั  ศรขีจร

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6 นาย วิกรม  คุ้มไพโรจน์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

7 พ.ญ.ลินดา  ไกรวิทย์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

8 นพ.เอ้ือชาติ  กาญจนพทัิกษ์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

9 ดร. ฤกขจ ีกาญจนพทัิกษ์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

10 ศ.นพ.อาศสิ  อุนนะนันทน์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

11 น.ส.นลิน  วนาสนิ

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

12 นาย ศธิา  เมฆสวรรค์

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

13 ดร.ขจร  ธนะแพสย์

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

 นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2564

สัดส่วน
การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

จํานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี

 การดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง

 ดรูายละเอียดในการดํารงตําแหนง่ของกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษัิท ในบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม

และบรษัิทรว่มค้า

กรรมการและผู้บริหาร
จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

14 น.ส. อัญชล ี ชวลิตจารธีรรม

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

15 ดร. สุวด ี พนัธ์ุพานิช

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จํานวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธันวาคม 

2564

สัดส่วน
การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

จํานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี

263THONBURI HEALTHCARE GROUP
รายงานประจำ ปี 2564



264



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 วัตถปุระสงค์ : เพื่อใชใ้นการดําเนินการตามปกติธุรกิจขององค์กร ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1. สนิทรพัยถ์าวรหลัก

หมายเหต ุ:  ท่ีดินและสิง่ปลกูสรา้งของบรษัิทยอ่ย ซึ่งมีมูลค่าต้นทนุจํานวน 1,049 ล้านบาท มีภาระผูกพนัจากการจดจํานองเพื่อค�าประกันวงเงินสินเชื่อ
  กับสถาบนัการเงิน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประเภทของการถือสิทธิ์
บมจ.ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
(ล้านบาท)

ท่ีดิน

อาคารและสว่นปรับปรุง

เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้าํนักงาน

อุปกรณค์อมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

รวมสนิทรพัยส์ทิธิการใช้

มีสทิธใินการใชต้ามเง่ือนไขสญัญา

มีสทิธใินการใชต้ามเง่ือนไขสญัญา

มีสทิธใินการใชต้ามเง่ือนไขสญัญา

มีสทิธใินการใชต้ามเง่ือนไขสญัญา

มีสทิธใินการใชต้ามเง่ือนไขสญัญา

มีสทิธใินการใชต้ามเง่ือนไขสญัญา

2,099

11

4

2

20

-

2,136

25

1

-

3

-

-

29

2,124

12

4

5

20

-

2,165

บริษัทย่อย
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

2. สนิทรพัยส์ทิธิการใช้

สินทรัพย์
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

บมจ.ธนบุรี 
เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

(ล้านบาท)

บริษัทย่อย
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

ท่ีดิน

ท่ีดินท่ียงัไม่ใชดํ้าเนินงาน

สว่นปรบัปรุงท่ีดิน

อาคาร

สว่นปรบัปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภค

เคร่ืองมือและอุปกรณท์างการแพทย์

อุปกรณ์และเคร่ืองมือเครื่องใช้

เคร่ืองตกแต่งและเครื่องใชส้าํนักงาน

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

ยานพาหนะ

สนิทรพัยร์ะหว่างติดต้ังและสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง

รวมทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

1,047

155

1

1,519

474

550

46

32

91

13

144

4,072

1,132

-

14

2,512

887

601

56

116

33

16

337

5,704

2,179

155

15

4,031

1,361

1,151

102

148

124

29

481

9,776

 สทิธิการใชท้ีดิ่นทีส่าํคัญ เปน็ไปตามเง่ือนไขสญัญาเชา่ระยะยาว ดังนี้

 1.  เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2551 บรษัิทฯ ได้เชา่ท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการ ท้ังน้ี สัญญาเชา่มีอายุ 

25 ปี ครบกําหนดสญัญาเชา่ในปี 2576 และต้องชาํระค่าเชา่ท่ีดินทุกปี โดยมีอัตราค่าเชา่จํานวนปีละ 720,000 บาท 

ซึ่งจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับสทิธกิารเชา่ท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา
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3. สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตัีวตน

 เครื่องหมายการค้า

 

 2.  เม่ือวันท่ี 1 ตลุาคม 2559 บรษัิทฯ ได้เชา่ท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการ ท้ังน้ี สัญญาเชา่มีอายุ 

5 ปี เม่ือครบกําหนดสามารถขยายเวลาการเชา่ได้อีก 5 ปี โดยต้องชําระค่าเชา่ท่ีดินเดือนละ 160,000 บาท ซึ่งจะต้อง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับสทิธกิารเชา่ท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา

 3.  บริษัทย่อยมีสิทธิในการใช้ท่ีดินและอาคารบนพื้นท่ีอันเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย  โดยบริษัทฯ 

เขา้ซื้อหุ้นในบรษัิท บาํรุงเมืองพลาซา่ จํากัด ผา่นผู้ถือหุ้นเดิม ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ได้รบัโอนสทิธกิาร

เชา่ท่ีดินและอาคารเชา่บนพ้ืนท่ีอันเป็นกรรมสิทธิข์องสภากาชาดไทยจาก บรษัิท บาํรุงเมืองพลาซา่ จํากัด สทิธใินการ

ใชท่ี้ดินและอาคาร มีรายละเอียดดังน้ี 

   • สทิธกิารเชา่ท่ีดินและอาคารเชา่มีระยะเวลา 19 ปี 4 เดือน นับแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560

   • สทิธกิารเชา่อาคารมีระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นับแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560

   บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องและจ่ายชําระค่าตอบแทนตามอัตราและเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ในสญัญา ในสว่นของค่าเชา่รายเดือน บรษัิทยอ่ยได้จ่ายชาํระครบแล้วตลอดอายุสัญญาเชา่

  4. บรษัิทยอ่ยได้เขา้ทําสญัญาเพื่อเชา่ท่ีดิน โดยต้องจ่ายชาํระค่าสิทธกิารเชา่ท่ีดิน มูลค่า 5,625,000 บาท 

สัญญาเชา่มีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560  บริษัทยอ่ยได้ชาํระค่าสิทธกิารเชา่ดังกล่าวครบแล้วในปี 

2563 บรษัิทยอ่ยต้องชาํระค่าเชา่ท่ีดินทกุปี โดยมีอัตราค่าเชา่ระหว่างปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จํานวน ปีละ 2,400,000 บาท 

ระหว่างปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จํานวนปีละ 4,800,000 บาท ระหว่างปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 20 จํานวนปีละ 4,944,000 บาท ระหว่าง

ปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จํานวนปีละ 5,092,320 บาท ระหว่างปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 40 จํานวนปีละ 5,295,960 บาท ระหว่าง

ปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 จํานวนปีละ 5,508,000 บาท และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับสิทธกิารเชา่ท่ีดินอ่ืนๆ 

ตามท่ีระบุไว้ในสญัญา

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์
บมจ.ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
(ล้านบาท)

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหว่างติดต้ัง

รวมสนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

164

7

171

71

2

73

235

9

244

บริษัทย่อย
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

เครื่องหมายการค้า สําหรับสินค้า/บริการ วันที่มีผลบังคับ

โรงพยาบาล 

29 มีนาคม 2560

10 พฤศจิกายน 2558 9 พฤศจิกายน 2568

28 มีนาคม 2570

วันที่หมดอายุ

ให้บรกิารสถานท่ีดแูลและ

อํานวยความสะดวกแก่ผู้สงูอายุ
ให้ความสขุล้อมรอบตัวคณุ
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3. สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตัีวตน

 เครื่องหมายการค้า

 

 2.  เม่ือวันท่ี 1 ตลุาคม 2559 บริษัทฯ ได้เชา่ท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการ ท้ังน้ี สญัญาเชา่มีอายุ 

5 ปี เม่ือครบกําหนดสามารถขยายเวลาการเชา่ได้อีก 5 ปี โดยต้องชําระค่าเชา่ท่ีดินเดือนละ 160,000 บาท ซึ่งจะต้อง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับสิทธกิารเชา่ท่ีดินอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในสญัญา

 3.  บริษัทย่อยมีสิทธิในการใช้ท่ีดินและอาคารบนพื้นท่ีอันเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย  โดยบริษัทฯ 

เขา้ซื้อหุ้นในบรษัิท บาํรุงเมืองพลาซา่ จํากัด ผา่นผู้ถือหุ้นเดิม ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ได้รบัโอนสทิธกิาร

เชา่ท่ีดินและอาคารเชา่บนพื้นท่ีอันเป็นกรรมสทิธิข์องสภากาชาดไทยจาก บริษัท บํารุงเมืองพลาซา่ จํากัด สทิธใินการ

ใชท่ี้ดินและอาคาร มีรายละเอียดดังน้ี 

   • สิทธกิารเชา่ท่ีดินและอาคารเชา่มีระยะเวลา 19 ปี 4 เดือน นับแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560

   • สิทธกิารเชา่อาคารมีระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นับแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560

   บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องและจ่ายชําระค่าตอบแทนตามอัตราและเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ในสญัญา ในสว่นของค่าเชา่รายเดือน บริษัทยอ่ยได้จ่ายชาํระครบแล้วตลอดอายุสญัญาเชา่

  4. บรษัิทยอ่ยได้เข้าทําสัญญาเพื่อเชา่ท่ีดิน โดยต้องจ่ายชาํระค่าสทิธกิารเชา่ท่ีดิน มูลค่า 5,625,000 บาท 

สัญญาเชา่มีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560  บริษัทยอ่ยได้ชาํระค่าสิทธกิารเชา่ดังกล่าวครบแล้วในปี 

2563 บริษัทยอ่ยต้องชาํระค่าเชา่ท่ีดินทุกปี โดยมีอัตราค่าเชา่ระหว่างปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จํานวน ปีละ 2,400,000 บาท 

ระหว่างปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 10 จํานวนปีละ 4,800,000 บาท ระหว่างปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 20 จํานวนปีละ 4,944,000 บาท ระหว่าง

ปีท่ี 21 ถึงปีท่ี 30 จํานวนปีละ 5,092,320 บาท ระหว่างปีท่ี 31 ถึงปีท่ี 40 จํานวนปีละ 5,295,960 บาท ระหว่าง

ปีท่ี 41 ถึงปีท่ี 50 จํานวนปีละ 5,508,000 บาท และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับสิทธกิารเชา่ท่ีดินอ่ืนๆ 

ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์
บมจ.ธนบุรี 

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
(ล้านบาท)

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่างติดต้ัง

รวมสนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

164

7

171

71

2

73

235

9

244

บริษัทย่อย
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

เครื่องหมายการค้า สําหรับสินค้า/บริการ วันที่มีผลบังคับ

โรงพยาบาล 

29 มีนาคม 2560

10 พฤศจิกายน 2558 9 พฤศจิกายน 2568

28 มีนาคม 2570

วันที่หมดอายุ

ให้บรกิารสถานท่ีดแูลและ

อํานวยความสะดวกแก่ผู้สงูอายุ
ให้ความสขุล้อมรอบตัวคุณ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564

เรยีน  ท่านผูถื้อหุน้

  บรษัิท ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิและมีคณุสมบติัของความเป็นกรรมการอิสระอยา่งครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยกํ์าหนด ซึ่งได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีความอิสระตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

 1.  นางกรรณกิาร ์  งามโสภี  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2.  นายวีระชยั  ศรขีจร  กรรมการตรวจสอบ

 3.  แพทยห์ญงิลินดา ไกรวิทย ์ กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีนางหทัยชนก ปางน้อย ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทและตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งตามระเบยีบบรษัิทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปี 

2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 13 คร้ัง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้สอบบญัช ีและผู้ตรวจสอบภายใน สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการ

เงินประจําปี 2564  รวมถึงรายการระหว่างกันรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายบริหาร

ท่ีเก่ียวขอ้งและผู้สอบบญัชเีข้ารว่มประชุมในวาระพจิารณางบการเงิน เพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเร่ืองความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสําคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน

ความเพียงพอของข้อมูลท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบญัชโีดยไมมี่ฝ่ายบรหิาร เพื่อหารอืกับผู้สอบบญัชี

ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือท่ีดีจาก

ฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายงานทางการเงินท่ีเพยีงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี

 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผล

การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจําปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 2/2565 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ

คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ มีความเพยีงพอและเหมาะสม ซึ่งเม่ือคณะกรรมการ

ตรวจสอบพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญทางคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

เพื่อแก้ไขปรบัปรุงและมีการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง
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 3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการ

ปฏิบติังานการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจําปี 2564 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ มีทีมตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ซึ่งได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยได้พจิารณารายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ให้คําแนะนําในการพฒันาปรบัปรุง

การปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสิทธภิาพ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพจิารณาความเหมาะสม

ของงบประมาณ อัตรากําลังคน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงานประจําปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจ

สอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษัิทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธผิล 

 4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดําเนินงาน

ของบริษัทฯว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทฯ และ

ข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ธุรกิจของบรษัิทฯ

 5. การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย

และขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัช ีรวมท้ังมีความเห็นว่ารายการท่ีมีสาระสําคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบ

การเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้วอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 

 6. การบรหิารความเสีย่ง มีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงซึง่มีหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์นโยบายและกระบวนการ

ในการประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงรวมท้ังรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงในด้านกลยุทธ ์รายงานทางการ

เงิน ผลการดําเนินการและการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ี

สอบทานและติดตามแผนการบรหิารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงของเหตกุารณท่ี์มีการเปล่ียนแปลง

อย่างสําคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความเส่ียงของธุรกิจหลัก ความเส่ียงจาก

การลงทนุโครงการท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษัิทฯ มีการปฏิบติั

ตามระบบการบรหิารความเสี่ยงอยา่งมีประสทิธผิล

 7. การพจิารณาแต่งต้ังผูส้อบบญัชปีระจําป ี2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประจําปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบติัความสามารถของผู้สอบบญัช ีผลการปฏิบติังาน ความเป็น

อิสระ ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชแีล้ว เห็นควรเสนอแต่งต้ังบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2565 และเห็นควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จํากัด โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016  หรือ

268



 3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการ

ปฏิบติังานการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจําปี 2564 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ มีทีมตรวจสอบภายใน

ของบรษัิทฯ ซึ่งได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยได้พจิารณารายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ให้คําแนะนําในการพฒันาปรบัปรุง

การปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสทิธภิาพ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพจิารณาความเหมาะสม

ของงบประมาณ อัตรากําลังคน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงานประจําปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจ

สอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษัิทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธผิล 

 4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดําเนินงาน

ของบริษัทฯว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทฯ และ

ข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ

 5. การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย

และขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญช ีรวมท้ังมีความเห็นว่ารายการท่ีมีสาระสาํคัญได้รบัการเปิดเผยและแสดงรายการในงบ

การเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้วอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 

 6. การบรหิารความเสีย่ง มีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงซึง่มีหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์นโยบายและกระบวนการ

ในการประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงรวมท้ังรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงในด้านกลยุทธ ์รายงานทางการ

เงิน ผลการดําเนินการและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ี

สอบทานและติดตามแผนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงของเหตกุารณท่ี์มีการเปล่ียนแปลง

อย่างสําคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความเส่ียงของธุรกิจหลัก ความเส่ียงจาก

การลงทุนโครงการท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษัิทฯ มีการปฏิบติั

ตามระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธผิล

 7. การพจิารณาแต่งต้ังผูส้อบบญัชปีระจําป ี2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประจําปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบติัความสามารถของผู้สอบบญัช ีผลการปฏิบติังาน ความเป็น

อิสระ ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชแีล้ว เห็นควรเสนอแต่งต้ังบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2565 และเห็นควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จํากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปน้ี นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016  หรือ

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3873  หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 

เป็นผู้สอบบญัชสีาํหรบัระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2565  ท้ังน้ีผู้สอบบัญชดัีงกล่าวเป็นผู้สอบบัญชตีาม

รายชื่อผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้และ

ประสบการณท่ี์เพยีงพอ

 8. อ่ืน ๆ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงมีความเหมาะ

สมและสอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องคณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2553 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัแก้ไขครั้งท่ี 2 มีผลบังคับใชวั้นท่ี 18 ตลุาคม 2561 มีความเห็นว่ายังคงมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 จากการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2564 ตามท่ีได้รายงานข้างต้น ทําให้เช่ือได้ว่าบริษัทฯ 

มีการกํากับดแูลกิจการท่ีดี มีการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยง

ท่ีมีประสิทธิผล มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ

 ท้ังน้ี การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2564 ได้รบัความรว่มมือด้วยดีจากคณะกรรมการ

บรษัิท ผู้บรหิาร ผู้สอบบญัช ีและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

          ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

                                  นางกรรณกิาร์  งามโสภี

                            ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 

ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดขึ้น รวมท้ังกํากับดแูลการจัดทํางบการเงินและ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใช้นโยบาย

บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยา่งสม�าเสมอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการ

อิสระ ทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ให้เกิดความ

เชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน รวมทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน การทํารายการระหว่าง

บริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานภารกิจและการกํากับ

ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน

ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บรษัิทฯ ประจําปี 2564 ท่ีฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ กําหนดขึ้นตามแนวทางของ ตลาดหลักทรพัยฯ์  และสอดคล้องกับ

หลักการควบคมุภายในของ COSO โดยคณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นเชน่เดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวคือ 

งบการเงินและรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปี 2564 (ซึ่งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช)ี ของกลุ่ม

บรษัิทฯ จัดทําขึ้นตามหลักการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอยา่งเพยีงพอถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

โดยรวมกลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท้ังในด้านการเงินและการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธภิาพเพียงพอและ

เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ไม่พบขอ้บกพรอ่งของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคัญ

ต่อความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทได้รายงานความเห็นเก่ียวกับความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของกลุ่มบรษัิทฯ ไว้ในหัวขอ้ “การควบคมุภายใน”

 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิท ได้สง่เสรมิและสนับสนุนให้ฝ่ายบรหิารมีการพฒันาคณุภาพของระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง รวมท้ังมีระบบการกํากับดแูลท่ีเพยีงพอและเหมาะสม เพ่ือให้ระบบดังกล่าวดําเนินการได้อยา่งมีประสทิธภิาพ

และบรรลตุามวัตถปุระสงค์ 

     นายแพทยบุ์ญ วนาสนิ  นายแพทย์ธนาธปิ ศุภประดิษฐ์

        ประธานกรรมการ      ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 

ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดขึ้น รวมท้ังกํากับดแูลการจัดทํางบการเงินและ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใช้นโยบาย

บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบรษัิทท่ีเป็นกรรมการ

อิสระ ทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ให้เกิดความ

เช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน รวมทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน การทํารายการระหว่าง

บรษัิทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานภารกิจและการกํากับ

ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน

ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บรษัิทฯ ประจําปี 2564 ท่ีฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ กําหนดขึ้นตามแนวทางของ ตลาดหลักทรพัยฯ์  และสอดคล้องกับ

หลักการควบคมุภายในของ COSO โดยคณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นเชน่เดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวคือ 

งบการเงินและรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปี 2564 (ซึ่งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัช)ี ของกลุ่ม

บรษัิทฯ จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอยา่งเพยีงพอถกูต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

โดยรวมกลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท้ังในด้านการเงินและการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธภิาพเพียงพอและ

เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ไมพ่บขอ้บกพรอ่งของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคัญ

ต่อความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทได้รายงานความเห็นเก่ียวกับความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของกลุ่มบริษัทฯ ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิท ได้สง่เสรมิและสนับสนุนให้ฝ่ายบรหิารมีการพฒันาคณุภาพของระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัทฯ อยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง รวมท้ังมีระบบการกํากับดูแลท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้ระบบดังกล่าวดําเนินการได้อยา่งมีประสทิธภิาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

     นายแพทย์บุญ วนาสิน  นายแพทยธ์นาธปิ ศุภประดิษฐ์

        ประธานกรรมการ      ประธานกรรมการบรหิาร
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