
ที่ สจ.1 000444               กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หนังสือรับรอง 

ขอรับรองวา่บริษัทนี ้ได้จดทะเบยีน เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 
2537  ทะเบียนเลขท่ี 010753002753  

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนติิบคุคล ณ วนัออกหนงัสอืนี ้ดงันี ้ 

1. ช่ือบริษัท บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายบญุ  วนาสนิ 2. นางสาวนลนิ  วนาสนิ 

3. นางสาวลนิดา  ไกรวิทย์ 4. นายอาศิส  อนุนะนนัทน์ 

5. นายเฉลมิกลุ  อภิบณุโยภาส 6. นายศิธา  เมฆสวรรค์ 

7. นายธนาธิป  ศภุประดิษฐ์ 8. นายขจร ธนะแพสย์ 

9. นายวีระชยั  ศรีจขร 10. นายวกิรม  คุ้มไพโรจน์ 

11. นายทิมโมตี ้ เลศิสมิติวนัท์ 12. นายยจีูน ดี.เอ็ม.บี. ครูน 

13. นางกรรณิการ์  งามโสภี 14. นายวศิิษฎ์  วามวาณิชย์ / 
3. ช่ือและจ านวนกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายบญุ วนาสนิ หรือ นายศิธา เมฆสวรรค์ หรือ 

นายเฉลมิกลุ อภิบญุโยภาส หรือ นายธนาธิป ศภุประดษิฐ์  

ลงรายมือช่ือร่วมกนัรวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

4. ทนุ ทนุจดทะเบียน 849,080,000.00 บาท/ 

(แปดร้อยยี่สบิเก้าล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ทนุช าระแล้วเป็นเงิน 849,080,000.00 บาท/ 

(แปดร้อยยี่สบิเก้าล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 

5. ส านกังานแหง่ใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านชา่งหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร/ 

ส านกังานสาขา ตัง้อยู ่(1) เลขที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร/ 

ส านกังานสาขา ตัง้อยู ่(2) เลขที่ 18 ถนนอนภุาษภเูก็ตการ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต/ 

ส านกังานสาขา ตัง้อยู ่(3) เลขที่ 261/40 หมูท่ี่ 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอเมืองบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ/ 
 

 

 

 

ค าเตือน: ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนงัสอืรับรองฉบบันีท้กุครัง้ 
 



6. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมหาชนจ ากดันีม้ี 46 ข้อ ดงัปรากฏในส าเนาเอกสารแนบท้ายหนงัสอืรับรอง จ านวน 4 แผน่ 

โดยมีลายมือช่ือนายทะเบยีนซึง่รับรองเอกสารและประทบัตรากรมพฒันาธุรกิจการค้าเป็นส าคญั 

 

 

 

ออกให้ ณ วนัท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 

 

 

(นางสาวธิดา  พิริยะวงศกร)     

นายทะเบยีน   

 

ข้อควรทราบ ประกอบหนงัสอืรับรอง ฉบบัท่ี สจ.1 000444 

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคณุสมบตัิ  และไมม่ี

ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. บริษัทนีเ้ดิมช่ือ บริษัท โรงพยาบาลธนบรีุ จ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558/ 

3. นิติบคุคลนีไ้ด้สง่งบการเงินปี 2559 

4. หนงัสอืนีรั้บรองเฉพาะข้อความทีห้่าง/บริษัทได้น ามาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเทา่นัน้ ข้อเท็จจริงเป็นสิง่ที่

ควรหาไว้พจิารณาฐานะ 

5. นายทะเบยีนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏวา่ข้อความเป็นสาระส าคญัที่จดทะเบียนไมถ่กูต้อง หรือเป็นเท็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ สจ.1 000444  ออกให้ ณ วนัท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทมจี านวน              46             ข้อ  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกอบกิจการโรงพยาบาล รับตรวจ รักษาด้านศลักรรม ทนัตกรรม เวชกรรม สตูินารีเวชกรรม กมุารเวช  

อายรุกรรม การวิจยัด้านรังส ีจิตเวช 

(2) น าเข้าและสง่ออกซึ่งเคร่ืองวตัถภุณัฑ์ เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลทกุชนิด ยารักษาโรค เคร่ืองเวชภณัฑ์ น า้ยาเคมี 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ทางการแพทย์ เคร่ืองใช้ในการเสริงความงาม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองนุ่งหุ่ม เคร่ืองกีฬา 

เคร่ืองดนตรี เคร่ืองประดบั เคร่ืองแตง่กาย ตลอดจนผ้าทกุชนิด 

(3) รับปรึกษาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นในการแพทย์ทุกสาขาวิชาการแพทย์ ประกอบกิจการโรงเรียนแพทย์ โรงเรียน

พยาบาล อนามยัและผดงุครรภ์ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โดยได้รับอนญุาตจากหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

(4) ขอรับความคุ้มครองเก่ียวกบัสตูร และลิขสิทธ์ิตา่ง ๆ  เคร่ืองช่วยในการท างานของอวยัวะของร่างกายทกุแบบ การ

วิจยั และรักษาโรงตา่งๆ รวมทัง้ด าเนินการเพ่ือติดตามและคุ้มครองรักษาสทิธ์ิตา่ง ๆ ของบริษัทโดยชอบธรรม 

(5) ประกอบกิจการค้าอาหาร เคร่ืองอปุโภคและบริโภค อาหารส าเร็จรูปเคร่ืองกระป๋อง และเคร่ืองดื่ม 

(6) ท าการค้า น าเข้า และส่งออก เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองโลหะ เคร่ืองมือก่อสร้างวสัดุ สีต่าง ๆ ทุกชนิด เคร่ืองสุขภณัฑ์ 

เคร่ืองช่วยในการท างานของอวัยวะของร่างกาย เคร่ืองเรือน เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองอิเล็คโทนิค เคร่ืองมือสื่อสาร 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทกุชนิด เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองยนต์ เคร่ืองทุน่แรงยานพาหนะ อปุกรณ์การ

สอน ตลอดจนท าการรับติดตัง้ ดดัแปลงแก้ไขตอ่เติม ท าความสะอาดเคร่ืองมือตา่ง ๆ ดงักลา่วมาแล้ว 

(7) ถือสิทธ์ิและจ าหน่ายสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการค้า ประดิษฐกรรม ลิขสิทธ์ิ และบรรดากิจการอันพึงสงวนไว้ ตาม

กฎหมาย 

(8) ท าการกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน ค า้ประกนั จ าน า จ านอง ขายฝาก และเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

(9) เป็นเจ้าของ สร้าง ซือ้ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง ทรัพย์สินของบริษัท ท่ีดินที่ใช้ในการก่อสร้าง โกดงัสง่สินค้า หรือ

ส านกังานของบริษัท ท าการซือ้ขายที่ดิน และจดัสรรท่ีดิน 

(10) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัอื่น หรือ เป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิด ในห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

หรือ รับซือ้กิจการของบริษัทจ ากดั หรือห้างหุ้นสว่นจ ากดัอื่น โดยไมค่ านึงถึงว่าบริษัทจ ากดั หรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั

นัน้จะมีวตัถปุระสงค์ตา่งกนัหรือไม่ 

(11) จดัให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด ๆ ในทรัพย์สนิ และน าทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีอยูท่ัง้หมด หรือแตบ่างสว่น

ไปประกนัขาย ท านบุ ารุงให้ดีขึน้ จดัขยายแลกเปลี่ยน ให้เช่า จ านอง จ าน า เอาค า้ประกนั จ าหน่ายไป หรือจดัการ

อยา่งใดก็ได้สดุแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร 

(12) ปรุงยา และจ าหนา่ยยาให้แก่ผู้ ป่วย รับรักษาผู้ ป่วยภายใน และภายนอกสถานที่ 

(13) บริษัทมีอ านาจออกใบหุ้นราคาสงูกวา่มลูคา่ของหุ้นท่ีตัง้ไว้เดิม 



(14) จัดการศึกษาให้แก่บุคคลทัว่ไปโดย การฝึกอบรม การสมัมนา เปิดเป็นโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ในทุก

สาขาวิชา โดยได้รับอนญุาตจากหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

(15) เป็นนายหน้า ตวัแทน ตวัแทนค้าต่าง ในกิจการ และธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจประกันภยั การหาสมาชิกให้

สมาคม และการค้าหลกัทรัพย์ 

(16) ท าการจดัตัง้ส านกังานสาขา หรือแตง่ตัง้ตวัแทน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(17) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภณัฑ์ข้าว มนัส าปะหลงั ข้าวโพด งา ถัว่ พริกไทย ปอ นุ่น ฝา้ย คร่ัง ไม้ ยาง ผกั ผลไม้ 

ของป่า สมนุไพร หนงัสตัว์ เขาสตัว์ สตัว์มีชีวิต เนือ้สตัว์ช าแหลพ น า้ตาล อาหารสตัว์ และพืชผลทางการเกษตรทกุ

ชนิด 

(18) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอื่น รวมทัง้วตัถดุิบท าเทียมสิง่ดงักลา่ว 

(19) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนงัสืออปุกรณ์การเรียน เคร่ืองค านวณ  เคร่ืองพิมพ์ 

อปุกรณ์การพิมพ์ สิง่พิมพ์ หนงัสอืพิมพ์ ตู้ เก็บเอกสาร และเคร่ืองใช้ส านกังานทกุชนิด 

(20) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิง่อื่นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ทัง้ที่อยูใ่นสภาพวตัถดุิบหรือส าเร็จรูป 

(21) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอนัผลิตขึน้หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา 

รวมตลอดถึงยางเทียม สิง่ท าเทียม วตัถหุรือสนิค้าดงักลา่ว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

(22) ประกอบกิจการท านา ท าสวน ท าไร่ ท านาเกลอื ท าป่าไม้ ท าสวนยาง เลีย้งสตัว์ และกิจการคอกปศสุตัว์ 

(23) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์  โรงงานผลิตเซรามิคและเคร่ือง

เคลอืบ โรงงานผลติเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกดัน า้มนัพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงาน

ทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหาร

ส าเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน า้ตาล โรงงานผลติเคร่ืองใช้พลาสติก โรงงานรีดและหลอ่หลอมโลหะ โรงงานผลติบานประตแูละ

หน้าตา่ง โรงงานแก้ว โรงงานผลติเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ่ยาง โรงงานประกอบรถยนต์ 

(24) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนงัสอื พิมพ์หนงัสอืจ าหนา่ย และออกหนงัสอืพิมพ์ 

(25) ประกอบกิจการโรงน า้แข็ง 

(26) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา 

(27) ประกอบกิจการระเบิดหิน และยอ่ยหิน 

(28) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคาร ที่พกัอาศยั สถานที่ท าการ ถนน สะพาน เขื่อน 

อโุมงค์ และงานก่อสร้างอยา่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทกุประเภท 

(29) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลงุแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ส ารวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบ

แร่ บดแร่ ขนแร่ 

(30) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร โบว์ลิง่ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ สนามกีฬา สระ

วา่ยน า้ 

(31) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ รวมทัง้รับบริการน าของออกจากทา่เรือตามพิธีศลุกากรและการจดัระวางการขนสง่ทกุชนิด 

(32) ประกอบกิจการน าเที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการน าเที่ยวทกุชนิด 

(33) ประกอบกิจการซือ้ขายแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (เมื่อได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั) 

(34) ประกอบกิจการสัง่เข้ามาจ าหน่ายในประเทศและสง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซือ้สินค้าตามที่ก าหนดไว้ใน

วตัถปุระสงค์ 

(35) ประกอบกิจการตดัผม แตง่ผม เสริมสวย ตดัเลบ็และซกัรีดเสือ้ผ้า 

(36) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อดั ขยาย รวมทัง้เอกสาร 

(37) ประกอบกิจการจดัสร้าง และจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ 

(38) ประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลงิ และให้บริการซอ่มแซมบ ารุงรักษา ตรวจสอบ อดัฉีด พน่น า้ยากนัสนิม 

ส าหรับยานพาหนะทกุประเภท รวมทัง้บริการติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอปุกรณ์ ปอ้งกนัวินาศภยัทกุประเภท 

(39) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบญัชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทัง้กิจการโฆษณา 

(40) ประกอบธุรกิจบริการรับค า้ประกนัหนีส้นิ ความรับผิด และการปฏิบตัิตามสญัญาของบคุคลอื่น รวมทัง้รับบริการค า้

ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเ ข้าเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น 

(41) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา และให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกบัด้านบริการงานพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 

รวมทัง้ปัญหาการผลติ การตลาด และจดัจ าหนา่ย 



(42) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวมรวม จัดท า จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในท างการเกษตรกรรม 

อตุสาหกรรมพาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

(43) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอื่น 

(44) ประกอบกิจการประมลูเพื่อขายสินค้าและรับจ้างท าของ ตามวตัถุประสงค์ทัง้หมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ

บคุคล สว่นราชการ และองค์การของรัฐ รวมทัง้รับบริการน าของออกจากทา่เรือ ตามพิธีศลุกากรและการจดัระวาง

การขนสง่ทกุชนิด 

(45) บริษัทมีสทิธิออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ทกุชนิดทกุประเภทของบริษัทตอ่ประชาชนทัว่ไปได้ ตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(46) ประกอบกิจการรับจ้างบริหารจัดการกิจการโรงพยาบาล กิจการทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ 

กิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัททัง้หมด ได้แก่ บคุคล คณะบคุคล สว่นราชการ และองค์การของรัฐ 


