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สารสนเทศทีเ่ปิดเผยเพิ่มตามทีก่าํหนดในหลักเกณฑร์ายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย ์

และหลักเกณฑร์ายการทีเ่กี่ยวโยงกัน (ตามบัญชี 2) 

 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ข้อ 13 ประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 

โปรดพิจารณาสารสนเทศบัญชี (1) ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10-13 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 

 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมี่ตอ่สารสนเทศในเอกสารทีส่ง่ให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งรวมถึงการจดัทาํสารสนเทศฉบบันีเ้พ่ือใหข้อ้มลู

ในสารสนเทศฉบบันีถ้กูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหบ้คุคลอ่ืนสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรแจง้ในสาระสาํคญั 

 

3. คุณสมบัตขิองผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ินและทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระทีใ่ห้ความเหน็เกี่ยวกับการเข้าทาํ

ธุรกรรมการจาํหน่ายทีด่นิ 

 

3.1. ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้บริษัท บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จาํกัด และ บริษัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลัส แอพไพรซัล จาํกัด (“ผู้

ประเมินทรพัยสิ์นอิสระ”) ซึ่งเป็นผูป้ระเมินทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์   ซึ่งประกอบดว้ย ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง (ประเมินมลูค่าเฉพาะท่ีดิน) ประเมินเมื่อวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์2565 

และ 18 กุมภาพนัธ ์2565 ตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงคส์าธารณะ เพ่ือทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนัของทรพัยสิ์น ประกอบการ

บนัทึกมลูค่าทางบญัชี ใชภ้ายในกิจการของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระไม่ไดถื้อหุน้ในบริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธก์บับริษัทฯ และผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ

ยินยอมใหเ้ผยแพรร่ายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น จาํนวน 2 ฉบบั ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2565 และ 25 กุมภาพนัธ ์2565 

โดยมีมลูค่าการประเมินทรพัยสิ์นแต่ละรายการดงันี ้

 

ผู้ประเมินทรัพยสิ์นอิสระ รายการทรัพยสิ์น วันทีท่าํการประเมิน ราคาประเมิน (บาท) 

บริษัท ทรีทรี แอพไพรซลั จาํกดั โฉนดเลขที ่184903, 184904, 184905 และ 184906  2 กมุภาพนัธ ์2565 562,995,600.00 

บริษัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลสั แอพไพรซลั จาํกดั โฉนดเลขที ่184903, 184904, 184905 และ 184906 18 กุมภาพนัธ ์2565 556,130,000.00 

 

3.2. ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเม้นท ์จาํกัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ”) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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(“สํานักงาน ก.ล.ต.”)  เพ่ือแสดงและจดัทาํความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ความเห็นเก่ียวกบัการใหล้งมติของผูถื้อหุน้ และเหตุผลประกอบเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดิน 

ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ทั้งนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดถื้อหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ

ยินยอมใหเ้ผยแพร่รายงานท่ีปรกึษาการเงินอิสระ ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2565 (“รายงานของทีป่รึกษาการเงินอิสระ”) ปรากฏ

ตาม สิ่งทีม่าด้วย 12 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

 

4. หนีส้นิทัง้หมดของบริษทัในปัจจุบันทีอ่อกจาํหน่ายแล้วและทียั่งมิไดอ้อกจาํหน่าย 

 

4.1. ยอดรวมตราสารหนีข้องบริษทัทีอ่อกจาํหน่ายแล้วและทียั่งมิได้ออกจาํหน่าย 

-ไม่ม-ี 

 

4.2. ยอดรวมของเงนิกูท้ีมี่กาํหนดระยะเวลา และภาระการนําสินทรัพยว์างเป็นหลักประกนัของบริษัท 

ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ มียอดเงินกูท่ี้มกีาํหนดระยะเวลา และสินทรพัยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั ดงันี ้

 

4.2.1. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,870,419,476  5,780,000,000 

เงินกูเ้พ่ิมขึน้ระหว่างปี  79,470,000   50,000,000  

จ่ายชาํระคืนระหว่างปี (854,199,383)  (745,000,000) 

 
6,095,690,093  5,085,000,000  

ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สทุธิ) (5,374,010)  (4,788,562) 

ยอดคงเหลือปลายปี  6,090,316,083    5,080,211,438  

หกั  ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี (1,629,793,564)  (905,000,000) 

 4,460,522,519  4,175,211,438 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  1,629,793,565    905,000,000  

ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,599,982,906   3,370,000,000  
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งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี  865,913,622   810,000,000 

 
 6,095,690,093    5,085,000,000  

หกั  ค่าธรรมเนียมเงินกูจ่้ายล่วงหนา้ (สทุธิ) (5,374,010)  (4,788,562) 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 6,090,316,083  5,080,211,438 

 

บริษัท 

เงินกู้ยืมคงเหลือ 

พ.ศ. 2564 

(ล้านบาท) 

 

ธนาคาร 

อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 
หลักทรัพยค์ํา้ประกัน 

บริษัทใหญ ่ 5,085.00 ในประเทศ อา้งอิง MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี และ 

THBFIX ลบอตัราคงที่ต่อปี (พ.ศ. 

2563: อา้งอิง MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี 

และอตัราคงที่ต่อปี) 

ไม่มีหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั ยกเวน้วง

เงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศ

แห่งหนึง่จาํนวน 1,600.00 ลา้นบาท ที่

ค ํา้ประกนัโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 

บริษัทย่อย 4 แห่ง 

(พ.ศ. 2563: บริษัท

ย่อย 3 แห่ง) 

1,010.69 ในประเทศ อา้งอิง MLR ลบอตัราคงที่ต่อปี และ

อตัราคงทีต่่อปี 

1. คํา้ประกนัโดยบริษัทใหญ่ภายใต้

วงเงินคํา้ประกนั 

2. คํา้ประกนัโดยทีด่ินพรอ้มสิ่งปลกู

สรา้งบางรายการของบริษัทย่อย  

3. คํา้ประกนัโดยเงินฝากธนาคาร

ของบริษัทย่อย 

รวม 6,095.69  

 

กลุ่มกิจการและบริษัทอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืม ซึ่งกาํหนดใหก้ลุ่มกิจการตอ้งปฏิบัติตาม เช่น การ

ดาํรงอัตราส่วนทางการเงิน สัดส่วนการถือหุน้ของผูบ้ริหาร Negative Pledge และเงื่อนไขอ่ืนๆ ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมท่ีได้

กาํหนดไวส้าํหรบัวงเงินกูย้ืมในแต่ละสญัญา  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ไดด้าํรงอัตราส่วนทางการเงินตามขอ้กาํหนดสญัญาเงิน

กูย้ืม อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการและบริษัทไดร้บัการผ่อนผันเงื่อนไขสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง เฉพาะการคาํนวณ

สาํหรบังบการเงินปี พ.ศ. 2563 

 

ราคาตามบญัชีและมลูค่ายตุิธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว มีดงัต่อไปนี ้

(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม 2564 

 ราคาตามบญัชี  มลูค่ายตุธิรรม 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 6,090,316,083  6,049,131,014 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564 

 ราคาตามบญัชี  มลูค่ายตุธิรรม 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 5,080,211,438  5,038,075,514 

 

มลูค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมท่ีฝ่าย

บริหารคาดว่ากลุ่มกิจการและบริษัทจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลาํดบัชัน้มลูค่า

ยตุิธรรม 

ราคาตามบญัชีของเงินกูย้ืมมีมลูคา่ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายตุิธรรม เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัและ

เป็นการกูย้ืมเงินในสกลุเงินบาท 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจการและบรษิัท มีดงัต่อไปนี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

เงินกูย้ืมที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 6,072,367,323  5,080,211,438 

เงินกูย้ืมที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่และจะปรบัเป็นอตัราดอกเบีย้    

ลอยตวัภายใน 
 

 
 

1 ปี -  - 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,920,000  - 

 

อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงัต่อไปนี ้

(หน่วย : รอ้ยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2.00 ถึง 4.22  2.82 ถึง 3.12 

 

วงเงนิสินเชื่อทียั่งไม่ได้เบิกออกมาใช้ 

 

 งบการเงินรวม 2564 

 วงเงินเบิกเกินบญัชี  วงเงินกูย้ืมระยะยาว 

 วงเงินกูห้มนุเวียนและ

วงเงินคํา้ประกนั 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั      

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 119,591,661  586,530,000  2,183,995,659 

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน  (เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา) -  - 

 

329,286 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  2564 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั วงเงินเบิกเกินบญัชี  วงเงินกูย้ืมระยะยาว 

 วงเงินกูห้มนุเวียนและ

วงเงินคํา้ประกนั 

- ไม่มีกาํหนดระยะเวลาเบิกถอน (บาท) 52,000,000  250,000,000  1,721,930,412 

 

4.2.2. หนีส้นิตามสัญญาเช่า 

กลุ่มกิจการและบริษัทไดท้าํสัญญาเช่าเพ่ือเช่าท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

สาํนกังาน อุปกรณค์อมพิวเตอร ์ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ยอดหนีสิ้นภายใต้

สญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 356,180,855  23,648,450  

หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (143,765,632)  (2,521,640) 

มลูค่าปัจจบุนัของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 212,415,223   21,126,810  

หกั  ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) (27,372,723)  (7,220,889) 

 
185,042,500   13,905,921  

จาํนวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่ามีกาํหนดชาํระดงันี ้    

ถึงกาํหนดชาํระ    

ภายใน 1 ปี 34,958,301  7,850,012 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 76,859,754  11,238,438 

มากกว่า 5 ปี 244,362,800  4,560,000 

 356,180,855  23,648,450 

 

4.3. ยอดรวมหนีส้นิประเภทอื่น รวมทัง้เงนิเบกิเกนิบัญชี และภาระการนําสินทรัพยว์างเป็นหลกัประกันของ

บริษัท 

4.3.1. เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ตั๋วสญัญาใชเ้งินธนาคาร 3,830,000,000  3,770,000,000 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 43,967,070  -       

ทรสัตรี์ซีท 72,834,300  -       

เลตเตอรอ์อฟเครดิต 28,918,130  -       

 3,975,719,500  3,770,000,000 
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(หน่วย : รอ้ยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  2564 
 

อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบีย้ 

ตั๋วสญัญาใชเ้งินธนาคาร อตัราดอกเบีย้ตลาดเงินและ MLR  อตัราดอกเบีย้ตลาดเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR  -       

ทรสัตรี์ซีท อตัราดอกเบีย้ตลาดเงิน  -       

เลตเตอรอ์อฟเครดิต อตัราดอกเบีย้ตลาดเงิน  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั๋วสญัญาใชเ้งินธนาคารของกลุ่มกิจการเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินประเภทชาํระคืนเมื่อ

ทวงถาม และตั๋วสญัญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 4 เดือน และมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2563 : ตั๋วสญัญา

ใชเ้งินธนาคารของกลุ่มกิจการเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินประเภทชาํระคนืเมื่อทวงถาม และตั๋วสญัญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 6 เดือน และ

มีกาํหนดชาํระคืนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564) และเฉพาะบริษัทเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินประเภทชาํระคืนเมื่อทวงถาม และตั๋ว

สัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 3 เดือน และมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2563 : ตั๋วสัญญาใชเ้งินประเภท

ชาํระคืนเมื่อทวงถาม และตั๋วสญัญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 6 เดือน และมกีาํหนดชาํระคืนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ทรสัตรี์ซีทของกลุ่มกิจการเป็นสินเชื่อจากธนาคารในประเทศสอง

แห่ง ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสัน้อายุไม่เกิน 180 วนั สาํหรบัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการซือ้เวชภณัฑแ์ละอุปกรณก์ารแพทยจ์าก

ต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เลตเตอรอ์อฟเครดิตของกลุ่มกิจการเป็นสินเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ซึ่ง

เป็นสินเชื่อระยะสัน้อายไุม่เกิน 180 วนั สาํหรบัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการจ่ายเงินใหก้บัผูร้บัเหมาของบริษัทย่อยและใชใ้น

การซือ้เวชภณัฑแ์ละอุปกรณท์างการแพทยจ์ากต่างประเทศของบริษัทย่อย (พ.ศ. 2563 :  เป็นสินเชื่อระยะสัน้อายไุม่เกิน 180 

วนั สาํหรบัใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการจ่ายเงนิใหก้บัผูร้บัเหมาของบรษิัทย่อย) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงิน

สินเชื่อท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้าํนวน 600.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 400.00 ลา้นบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินร่วม

ระหว่าง บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (พ.ศ. 2563 : วงเงินร่วมระหว่าง บริษัท ธนบุรี 

เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทย่อยสองแห่ง) กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบไุวใ้นสญัญา

สินเชื่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อหมนุเวียนสาํหรบัตั๋วสญัญาใชเ้งิน อาวลัตั๋วเงิน เลตเตอร์

ออฟเครดิตต่างประเทศ ทรสัตรี์ซีท สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และวงเงินสินเชื่อหมนุเวียนอ่ืนกับธนาคารใน

ประเทศ โดยมีวงเงินสินเชื่อท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้าํนวน 650.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : วงเงินสินเชื่อหมนุเวียนสาํหรบัเลตเตอร์

ออฟเครดิตต่างประเทศ และทรสัตรี์ซีทกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้าํนวน 100.00 

ลา้นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินท่ีไม่มีหลกัทรพัยค์ ํา้ประกัน วงเงินสินเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงินร่วมระหว่าง บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยแห่งหน่ึง 
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4.4. หนีส้นิทีอ่าจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 

ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหนา้ ดงันี ้

 

4.4.1. สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัที่ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทนุ 430,351,220  333,595,519 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 444,480,602  340,707,745 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั 40,271,285  24,308,498 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 6,688,619  5,037,286 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน    

- ผลกาํไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน 2,833,787  13,296,669 

- ผลขาดทนุที่เกิดจากการปรบัปรุงประสบการณ ์ (24,110,458)  (14,388,831) 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังานระหวา่งปี  (39,812,615)  (35,365,848) 

ยอดคงเหลือสิน้ปี 430,351,220  333,595,519 

 

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดท่ีรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั    40,271,285     24,308,498  

ตน้ทนุดอกเบีย้   6,688,619     5,037,286  

 46,959,904  29,345,784 

 

ค่าใชจ้่ายเหล่านีร้วมอยู่ในตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล ตน้ทุนการขายสินคา้ ตน้ทุนการใหบ้ริการ ค่าใชจ้่ายในการขาย

และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย : บาท) 
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งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล/ตน้ทนุการขายสินคา้/ตน้ทนุการ

ใหบ้ริการ 26,639,370  18,489,079 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,695,153  412,551 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18,625,381  10,444,154 

 46,959,904  29,345,784 

 

สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงันี ้

(หน่วย : รอ้ยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

อตัราคิดลด (รอ้ยละต่อปี) 0.51 ถึง 3.59   0.51 ถึง 3.59 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนที่คาดไว ้(รอ้ยละต่อปี) 2.50 ถึง 10.00  2.50 ถึง 5.00 

อตัราการลาออกของพนกังาน (รอ้ยละต่อปี) 0.00 ถึง 40.00  0.00 ถึง 25.00 

อายเุกษียณ (ปี)   55 และ 60   55 

 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

โครงการผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอาย ุ

(หน่วย : บาท) 

 เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

การเปลี่ยนแปลง 

ในขอ้สมมติ 

 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

อตัราคิดลด เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.00  (30,998,063)  (23,994,401) 

อตัราคิดลด ลดลงรอ้ยละ 1.00  34,713,270  26,834,250 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.00  34,113,724  26,398,051 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน ลดลงรอ้ยละ 1.00  (30,456,286)  (23,592,093) 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.00  (22,954,146)  (17,446,046) 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน ลดลงรอ้ยละ 20.00  26,654,238  19,939,320 

 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นีอ้า้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึงขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

ในทางปฏิบตัิสถานการณด์งักล่าวยากท่ีจะเกิดขึน้ และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบางเร่ืองอาจมีความสมัพันธก์ัน ในการ

คาํนวณการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกั



สิ่งทีส่่งมาด้วย 12 

______________________________________________________________________________ 
 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565                    หนา้ 9 | 52 

 

ไดใ้ชว้ิธีเดียวกับมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกลุ่มกิจการและเฉพาะ

บรษิัทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คือ 12.7 ปี (พ.ศ. 2563 : ของกลุ่มกิจการและเฉพาะบรษิัทคือ 12.6 ปี) 

การวิเคราะหก์ารครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2564 มีดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ภายใน 1 ปี 57,121,817  36,019,301 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 181,761,924  149,364,158 

มากกว่า 5 ปี 789,759,868  584,839,125 

 1,028,643,609  770,222,584 

 

4.4.2. ภาระผูกพัน 

(1) ภาระผูกพันสัญญาเช่า 

กลุ่มกิจการและบรษิัทไดท้าํสญัญาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร คอมพิวเตอร ์เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองมือและอปุกรณ ์ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ถึงกาํหนดชาํระ 
 

 
 

ภายใน 1 ปี 3,323,861  326,881 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 412,933  218,384 

 3,736,794  545,265 

 

(2) ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ ดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคารและสาธารณปูโภค 139,326,076  39,695,836 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3,943,485  2,937,150 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 422,061  -      

เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 9,944,250  4,289,000 
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อปุกรณ ์ 317,630  317,630 

 153,953,502  47,239,616 

 

(3) ภาระผูกพันอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัอ่ืน ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

ตน้ทนุการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร 1,073,946,519  -       

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการโฆษณา 5,078,323  2,638,570 

ค่าบริการทาํความสะอาดและรกัษาความปลอดภยั 107,978,634  100,454,343 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 12,344,091  6,045,611 

อ่ืน 3,536,155  -       

 1,202,883,722  109,138,524 

 

 

4.4.3. หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารเพ่ือคํา้ประกนัการดาํเนินงาน

ตามปกติของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 

คํา้ประกนัคา่ไฟฟ้า 14,408,903  9,701,903 

คํา้ประกนัการบริหาร และดาํเนินงานในส่วนงานรบัจา้งบริหาร 8,954,769  8,954,769 

คํา้ประกนัการดาํเนินงาน 32,747,580  200,000 

คํา้ประกนัการชาํระหนีต้ามคาํพิพากษา 29,986,081  -       

 86,097,333  18,856,672 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารของบรษิทัยอ่ยคํา้ประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดนิ

และส่ิงปลกูสรา้งบางรายการ และเงินฝากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อหมนุเวียนสาํหรบัหนงัสือคํา้ประกนัธนาคารกบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้าํนวน 200.00 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงินท่ีไม่มีหลักทรพัยค์ ํา้ประกัน 

วงเงินสินเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงนิรว่มระหว่างบรษิัทธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 12 

______________________________________________________________________________ 
 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565                    หนา้ 11 | 52 

 

4.4.4. อาวัลตั๋วเงนิคํา้ประกันโดยธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีอาวลัตั๋วเงินท่ีรบัรองและคํา้ประกันการจ่ายเงินโดยธนาคาร

จาํนวน 16.48 ลา้นบาท และ 2.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : กลุ่มกิจการและบริษัทมีอาวลัตั๋ว

เงินท่ีรบัรองและคํา้ประกนัการจ่ายเงินโดยธนาคารจาํนวน 3.57 ลา้นบาท) 

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อหมนุเวยีนสาํหรบัอาวลัตั๋วเงนิกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นวงเงินท่ีไม่มีหลกัทรพัย์

ค ํา้ประกนั วงเงินสินเชื่อดงักล่าวเป็นวงเงินรว่มระหว่าง บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยแห่งหน่ึง  

 

4.4.5. การคํา้ประกันให้แก่บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

บรษิัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทเป็นผูค้ ํา้ประกนัใหแ้ก่บรษิัทย่อย ตามรายละเอียดดงันี ้

การคํา้ประกนั สกลุเงิน วงเงินคํา้ประกนั  

ใหห้ลกัประกนัและรบัประกนัการจ่ายเงินของบริษัทย่อยใหก้บัผูร้บัเหมา ลา้นบาท -      

คํา้ประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย ลา้นบาท 963.70 

คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นวงเงินรว่มกบับริษัท ลา้นบาท 500.001/ 

คํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อย ลา้นบาท 197.00 

คํา้ประกนัวงเงินอาวลัตั๋วเงินของบริษทัย่อย ลา้นบาท          50.00  

คํา้ประกนัวงเงินทรสัตรี์ซีทและวงเงินเลตเตอรอ์อฟเครดิตของบริษัทย่อย ลา้นบาท 285.00 

คํา้ประกนัวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัจากธนาคารของบริษทัย่อย ลา้นบาท  15.21 

คํา้ประกนัวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ของบริษัทย่อย  

ซึ่งเป็นวงเงินรว่มกบับริษัท ลา้นบาท 48.881/ 

คํา้ประกนัวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ของบริษัทย่อย ลา้นบาท  17.00 

คํา้ประกนัวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ของบริษัทย่อย ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา  0.70 

หมายเหตุ: 1/ วงเงินกูย้ืมระยะสัน้และวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นวงเงินร่วมกับบริษัท จาํนวน 500.00 

ลา้นบาท และ 48.88 ลา้นบาทตามลาํดบั เป็นวงเงินที่บริษัทมีการคํา้ประกนัใหแ้ก่บริษัทย่อย และบริษัทย่อยคํา้ประกันใหแ้ก่บริษัทในจาํนวนเงินที่

เท่ากนั 

 

กิจการรว่มคา้ 

บริษัทเป็นผูค้ ํา้ประกนัใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ในต่างประเทศตามท่ีระบุใน Standby letter of credit ตามสดัส่วนการถือ

หุน้ของบรษิัท สาํหรบัวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงินในต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมี Standby letter of credit เพ่ือคํา้ประกนัใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ในต่างประเทศ

เป็นวงเงิน 9.60 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. 2563 : 9.60 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมรกิา) 
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5. ข้อมูลสาํคัญของบริษัท 

5.1. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทและบริษทัย่อย 

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทัย่อย 

บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หรือ THG มีธุรกิจหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก ่

1. ธุรกิจใหบ้รกิารทางการแพทย ์ 

2. ธุรกิจการบรบิาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider)  

3. ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนนุธุรกจิในกลุ่มบรษิัทฯ 

(1) ธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์

ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ คือ การดาํเนินธุรกิจรกัษาพยาบาล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้

- ธุรกิจรกัษาพยาบาลในประเทศไทย 
THG ดาํเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ โดยดาํเนินงานผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้บริการ

รกัษาพยาบาล ครอบคลมุทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มทัง้เคร่ืองมืออุปกรณก์ารรกัษาท่ีทันสมัยครบวงจร เปิด

ใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก และผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบดว้ย 

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จาํนวน 4 แห่ง  

• โรงพยาบาลธนบรีุ   

• โรงพยาบาลธนบรีุ 2  

• โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง  

• โรงพยาบาลธนบรีุบรูณา จงัหวดัปทมุธานี 

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดัจาํนวน 4 แห่ง 

• โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี จงัหวดัสงขลา  

• โรงพยาบาลอบุลรกัษ์ ธนบรีุ จงัหวดัอบุลราชธานี 

• โรงพยาบาลสิรเิวช จนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ  

• โรงพยาบาลธนบรีุ ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมกว่า 1,100 เตียง และสามารถรองรบัผูป่้วยนอกไดม้ากกว่า 5,800  คนต่อวนั โดยเป็น

หน่ึงในผูน้าํดา้นการใหบ้ริการทางการแพทยใ์นประเทศ มุ่งเนน้คุณภาพการรกัษาพยาบาล ควบคู่กับการส่งเสริมสขุภาพ การ

ป้องกนัโรค การฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วย ในราคาท่ีผูใ้ชบ้รกิารทั่วไปสามารถเขา้ถึงได ้โดยมีความพรอ้มในสาขาการแพทยท่ี์

กวา้งขวาง อาทิ  ศนูยร์ะบบประสาทและสมอง ศูนยก์ระดูกและขอ้ ศนูยร์ะบบทางเดิน อาหารและตบั ศูนยห์วัใจ ศูนยส์ตูิ-นรี

เวช  มีการให้บริการท่ีไดร้ับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยไดร้ับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital 

Accreditation: HA) จากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) เป็นการรบัรองว่าโรงพยาบาลภายใตก้ลุ่ม

บรษิัทฯ มีการจดัระบบงานท่ีดี เอือ้ต่อการใหบ้รกิารอย่างมีคณุภาพและปลอดภยั 
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โรงพยาบาล ที่ตัง้ 

จํ า น ว น

เ ตี ย ง จ ด

ทะเบียน 

รายละเอียด 

โรงพยาบาลธนบรีุ 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 แขวง

บา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

435 ดาํเนินงานโดย THG 

โรงพยาบาลธนบรีุ 2 43/4 ถนน บรมราชชนนี  แขวง  ศาลา

ธรรมสพน ์เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 

95 ดาํเนินงานโดย THG 

โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง 611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 

47 ดําเนินงาน โดย บจก.โรงพยาบาลธนบุรี 

บํารุงเมือง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย THG ถือหุ้น

รอ้ยละ 99.99 ของทนุชาํระแลว้ 

โรงพยาบาลธนบรีุบรูณา    89 หมู่ที่ 3 ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

55 ดาํเนินงานโดย บจก.ธนบุรี เวลบีอิง้ ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย THG ถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 ของ

ทนุชาํระแลว้ 

โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี 

 

119 ถนนราษฎร์ยินดี อําเภอ หาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 

196 ดาํเนินงาน โดย บจก.โรงพยาบาลราษฎร์

ยินดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย THG   ถือหุน้รอ้ยละ 

56.91 ของทนุชาํระแลว้ 

โรงพยาบาลอบุลรกัษ์ ธนบรีุ 46/4 ถนนบูรพาใน ตาํบลในเมือง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 

100 ดาํเนินงานโดย บจก. อบุลรกัษ์ ซึ่งเป็นบริษัท

ร่วม THG ถือหุน้รอ้ยละ 34.52 ของทุนชาํระ

แลว้ 

โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบรีุ 151 หมู่  7 ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง

จนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ 

90 ดาํเนินงานโดย บจก. สิริเวช จนัทบรีุ  ซึ่งเป็น

บริษัทรว่ม THG ถือหุน้รอ้ยละ 31.92 ของทนุ

ชาํระแลว้ 

โรงพยาบาลธนบรีุ ทุ่งสง ทางหลวงสายทุ่งสง - ชะมาย อาํเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

50 ดาํเนินงานโดย บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย THG ถือหุ้นรวมรอ้ยละ 56.43/1 

ของทนุชาํระแลว้ 

หมายเหต ุ/1 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสงดงักล่าวนั้น รวมถึงสัดส่วนท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยออ้มผ่านบริษทัยอ่ย บมจ. 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีดว้ย 

 

โรงพยาบาลธนบรีุ 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 435 เตยีง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 77 หอ้ง ซึ่งบรหิารและ

ดาํเนินงานโดยตรงภายใตบ้รษิัทฯ ตัง้อยู่ท่ี 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลครอบคลมุทกุสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มทัง้เคร่ืองมืออปุกรณก์ารรกัษาท่ีทนัสมยั ครบ

วงจร เปิดใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปนี ้

ศนูยร์ะบบทางเดนิอาหารและตบั  ศนูยก์ระดกูและขอ้ 

ศนูยห์วัใจ    ศนูยร์ะบบประสาทและสมอง 

ศนูยส์ตู-ินรีเวชกรรม   ศนูยจ์กัษุ 
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ศนูยอ์อกซเิจนบาํบดั   ศนูยก์มุารเวช 

ศนูยเ์นือ้งอกและเคมีบาํบดั   ศนูยผ์ูป่้วยวิกฤต 

ศนูยส่์งเสรมิสขุภาพ   ศนูย ์Sleep Lab 

ศนูยไ์ตเทียม    ศนูยห์ ูคอ จมกู 

ศนูยร์งัสีภาพวินิจฉยัและรงัสีรว่มรกัษา ศนูยท์นัตกรรม 

ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูละกายภาพบาํบดั ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 

คลินิกอายรุกรรมและเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ คลินิกจิตเวช 

คลินิกศลัยกรรมหวัใจ   คลินิกเวชปฏิบตัิทั่วไป 

คลินิกอายรุกรรมโรคความดนัโลหิต  คลินิกศลัยกรรมทั่วไป 

คลินิกศลัยกรรมเด็ก   คลินิกนิติเวช 

คลินิกศลัยกรรมตกแตง่   คลินิกศลัยกรรมหลอดเลือด 

คลินิกศลัยกรรมมือ   คลินิกศลัยกรรมประสาท 

คลินิกอายรุกรรมโภชนาการ  คลินิกโรคเลือด 

คลินิกโรคไขขอ้    คลินิกโรคตดิเชือ้ 

คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ   คลินิกอายรุกรรมทั่วไป 

คลินิกโรคปอด    คลินิกต่อมไทรอยด ์เตา้นม (ศลัยกรรม) 

คลินิกระงบัความเจ็บปวด   คลินิกผิวหนงั 

คลินิกต่อมไรท่้อ (เบาหวาน, ไทรอยด,์ ต่อมหมวกไต) 

เวบ็ไซต ์www.thonburihospital.com 

 

โรงพยาบาลธนบรีุ 2  

เป็นโรงพยาบาลขนาด 95 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 45 หอ้ง ซึ่งดาํเนินงานเอง

โดยตรงภายใตบ้รษิัทฯ ตัง้อยู่ท่ี 43/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล

ครอบคลมุทกุสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มทัง้อปุกรณก์ารรกัษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก 

ผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมแีพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดงัตอ่ไปนี ้

ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน   คลินิกผิวหนงั 

ศนูยส์มองและระบบประสาท  คลินิกจิตเวช 

ศนูยก์ระดกูและขอ้   คลินิกสตู-ินรีเวช 

ศนูยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั  คลินิกห ูคอ จมกู 

ศนูยต์รวจสขุภาพ   คลินิกกมุารเวช 

ศนูยห์วัใจ    คลินิกศลัยกรรม 

แผนกทนัตกรรม    เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูและกายภาพบาํบดั 
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คลินิกตา    คลินิกอายรุกรรม 

คลินิกโภชนาการและการกาํหนดอาหาร  

เวบ็ไซต ์www.thonburi2hospital.com  

 

โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 47 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ดาํเนินงานภายใตบ้รษิัท โรงพยาบาลธนบรีุบาํรุงเมือง จาํกดั 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.99 ของทนุชาํระแลว้ โรงพยาบาลธนบรีุบาํรุง

เมือง ตัง้อยู่ท่ี 611 ถนนบาํรุงเมอืง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบ

เจาะจงเฉพาะบคุคล ใหบ้รกิารดว้ยวิทยาการทางการแพทย ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และโปรแกรมการรกัษา บาํบดั วินิจฉยั 

ตามมาตรฐานระดบัสากล โดยทีมแพทยช์าํนาญการเฉพาะทางจากนานาประเทศ เพ่ือยกระดบัการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ แม่นยาํ และเหมาะกบัสภาพรา่งกายของผูร้บับรกิารแต่ละราย มุ่งเนน้นวตักรรมแห่งอนาคตของเทคโนโลยี

การแพทย ์ อีกทัง้ยงัเป็นโครงการสาํคญัท่ีจะสรา้งโอกาสในการเติบโต และขยายอาณาจกัรธุรกิจเฮลทแ์ครภ์ายใตก้าร

ดาํเนินงานของ ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (THG) โดยมศีนูยเ์ฉพาะทางต่อไปนี ้

ศนูยน์วตักรรมศลัยกรรมความงาม  ศนูยก์ระดกูและขอ้ 

ศนูยร์กัษาแผลเบาหวาน   ศนูยก์ายภาพบาํบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

ศนูยท์นัตกรรมดิจิทลั   ศนูยห์ ูคอ จมกู และ แผนกจกัษุ 

ศนูยเ์วชศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเจรญิพนัธุ ์ ศนูยอ์ายรุกรรม 

ศนูยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั  จิณณ ์เวลเนส  

ศนูยห์วัใจ    แผนกรงัสีวินิจฉยั 

ศนูยส์มองและระบบประสาท  แผนกผูป่้วยวกิฤต 

ศนูยต์รวจสขุภาพ   แผนกฉกุเฉิน 

ศนูยศ์ลัยกรรม    ศนูยจ์กัษุและเลสิก 

ศนูยก์มุารเวชกรรม 

เวบ็ไซต ์www.thonburibamrungmuang.com 

 

โรงพยาบาลธนบรีุบรูณา 

เปิดใหบ้รกิาร เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2563 เป็นโรงพยาบาลขนาด 55 เตียง ดาํเนินงานภายใต ้บจก. ธนบรีุ เวลบีอิง้  

ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.99 ของทนุชาํระแลว้ โรงพยาบาลธนบรีุบรูณา ตัง้อยู่ท่ี 

89/3 หมู ่3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี ภายในโครงการจิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี ้ใหก้ารดแูลรกัษาและพกัฟ้ืนระยะยาว 

รกัษาและฟ้ืนฟสูขุภาพผูส้งูวยัทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจแบบองคร์วม  เนน้การฟ้ืนฟดูแูลผูป่้วยติดเตียง ดแูลสขุภาพผูป่้วยโรค

ความจาํเส่ือม (Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีบรกิารฟ้ืนฟดูว้ยกายภาพบาํบดั กจิกรรมบาํบดั เวชศาสตรก์าร
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กีฬา โดยทีมบคุลากรทางแพทยท์กุสหสาขาวชิาชีพ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีของโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูส้งูวยั จิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี ้จึง

สามารถใหบ้รกิารไดส้ะดวกและทนัท่วงทีสาํหรบัผูพ้กัอาศยัในโครงการดงักล่าว และชมุชนใกลเ้คยีงยา่นรงัสิตอีกดว้ย 

เว็บไซต ์www.thonburiburana.com  

 

โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ี

เป็นโรงพยาบาลขนาด 196 เตียง (เตยีงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 36 หอ้ง ดาํเนินงานภายใต้

บรษิัท โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 56.91 ของ

ทนุชาํระแลว้ โรงพยาบาลราษฎรย์นิดีตัง้อยู่ท่ี 119 ถนนราษฎรย์นิดี อาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในการบรกิารประชาชน 

โรงพยาบาลราษฎรย์นิดใีหบ้รกิารผูป่้วยทัง้จากในพืน้ท่ีหาดใหญ่และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงการใหบ้รกิารนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาต ิจากประเทศเพ่ือนบา้น อาทิเช่น มาเลเซยี สิงคโปร ์เป็นตน้โดยมแีพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปนี ้

แผนกรกัษ์สขุภาพ   แผนกลกูรกั 

แผนกอายรุกรรม    ศนูยไ์ตเทียม 

แผนกผ่าตดัผ่านกลอ้ง   แผนกเบาหวานและไทรอยด ์

แผนกสตูินรีเวชและมะเรง็นรีเวช  แผนกระบบประสาทและสมอง 

แผนกรกัษ์หวัใจ    แผนกสขุภาพเทา้ และกายอปุกรณ ์

ศนูยเ์อกซเรยค์อมพิวเตอร ์   ศนูยอ์บุตัิเหตฉุกุเฉิน 

แผนกทนัตกรรม    แผนกศลัยกรรม 

แผนกกระดกูและขอ้   แผนกหคูอจมกู 

ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟแูละกายภาพบาํบดั Home Healthcare 

เวบ็ไซต ์www.rajyindee.com 

 

โรงพยาบาลอบุลรกัษ์ ธนบรีุ 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตยีง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 24 หอ้ง ซึ่งดาํเนินงาน

ภายใตบ้รษิัท อบุลรกัษ์ จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 34.04 ของทนุชาํระแลว้ 

โรงพยาบาลอบุลรกัษ์ ธนบรีุ ตัง้อยู่ท่ี 46/4 ถนนบรูพาใน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี ใหบ้รกิาร

รกัษาพยาบาลโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มทัง้อปุกรณก์ารรกัษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปนี ้

ศนูยต์รวจสขุภาพ   ศนูยช์ว่ยการไดย้ิน 

แผนกรงัสีวิทยา    แผนกฉกุเฉิน 

แผนกกายภาพบาํบดั   แผนกผ่าตดั  

แผนกหอ้งคลอดและเด็กอ่อน  แผนกทนัตกรรม 

แผนกไตเทียม    แผนกกระดกูและขอ้ 
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แผนกผูป่้วยเด็ก    แผนกอายรุกรรม 

แผนกศลัยกรรม    แผนกหวัใจ 

แผนกสตูินรีเวช    แผนกหคูอจมกู 

แผนกจกัษุ    แผนกผิวหนงั 

เวบ็ไซต ์ www.ubonrak.com  

 

โรงพยาบาลสิรเิวช จนัทบรีุ 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 16 หอ้ง ซึง่ดาํเนินงานภายใต้

บรษิัท สิรเิวช จนัทบรีุ จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 31.92 ของทนุชาํระ

แลว้ โรงพยาบาลสิรเิวช ตัง้อยูท่ี่ 151 หมู ่ 7 ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล

ครอบคลมุทกุสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มทัง้อปุกรณก์ารรกัษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก 

ผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมแีพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดงัตอ่ไปนี ้

ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน   คลินิกจกัษุ 

ศนูยร์ะบบประสาทและสมอง  คลินิกเวชปฏิบตัิทั่วไป 

ศนูยโ์รคกระดกูและขอ้   คลินิกศลัยกรรม 

ศนูยร์ะบบทางเดินอาหารและตบั  คลินิกศลัยกรรมตกแตง่ 

ศนูยห์วัใจ    คลินิกศลัยกรรมประสาท 

ศนูยส์ตู-ินารีเวชกรรม   คลินิกโรคไขขอ้ 

ศนูยผ์ูป่้วยวิกฤต    คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ 

ศนูยต์รวจสขุภาพ   คลินิกต่อมไรท่้อ  

ศนูยร์งัสีภาพวินิจฉยั   คลินิกกมุารเวช 

ศนูยท์นัตกรรม    คลินิกกายภาพบาํบดั 

คลินิกอายรุกรรม    คลินิกโรคไต 

คลินิกจิตเวช  

เวบ็ไซต ์www.sirivejhospital.com 

 

โรงพยาบาลธนบรีุ ทุ่งสง 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจ 12 หอ้ง และหอ้งผ่าตดั 3 หอ้งซึ่งดาํเนินงาน

ภายใตบ้รษิัท ธนราษฎร ์ทุ่งสง จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 56.43 ของ

ทนุชาํระแลว้ โรงพยาบาลธนบรีุ ทุ่งสง ตัง้อยู่ท่ี 88/8 หมู่ท่ี 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลระดบัทตุิยภมูิ

ท่ีมีความสามารถรกัษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นพรอ้มทัง้อปุกรณก์ารรกัษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วย

ในตลอด 24 ชั่วโมง   
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สตูินรีเวชกรรม    ศลัยกรรมทั่วไป 

อายรุกรรมทั่วไป    กมุารเวช 

ศลัยกรรมและศลัยกรรมกระดกูและขอ้ แผนก Check up 

แผนกอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน   แผนก X-ray 

แผนกไตเทียม    แผนกกายภาพบาํบดั 

แผนก ICU  

เวบ็ไซต ์www.thonburithungsong.com 

 

- ธุรกิจรกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 

THG ไดข้ยายธุรกิจไปยงัประเทศอ่ืนในภมูิภาคเอเชีย โดยไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรในตา่งประเทศ เพ่ือดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาล ปัจจบุนั มีโรงพยาบาล 1 แห่ง ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

• Ar Yu International Hospital สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

THG ไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรทอ้งถิ่น Ga Mone Pwint Company Limited (“GMP”) ซึง่เป็นผูป้ระกอบการคา้ปลีกและ

อสงัหารมิทรพัยท่ี์มชีื่อเสียงในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา และปัจจบุนัไดป้ระกอบธุรกจิโรงพยาบาลขนาด 96 เตียง มลูคา่ 

75 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยมุง่ใหเ้ป็นโรงพยาบาลในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาท่ีมีมาตรฐานสากลโดยใหช้ื่อวา่ Ar Yu 

International Hospital โดยตัง้อยู่บนถนน Kyaikkasan เมืองยา่งกุง้ บนเนือ้ท่ีประมาณ 3 ไร ่ เริ่มเปิดใหบ้รกิารในชว่งเริม่ตน้

สาํหรบัคนไขน้อกในเดือนกนัยายน 2561 และเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบในวนัท่ี 17 มีนาคม 2562 

ทัง้นี ้บรษิัทรว่มทนุ ARYU International Health Care Company Limited จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ถือหุน้

โดย GMP รอ้ยละ 50  ARYU Ananta Medical Services Company Limited (AMS) ซึ่งเป็นกลุ่มบคุลากรทางการแพทยช์าว

เมียนมา ถือหุน้รอ้ยละ 10 และ THG รอ้ยละ 40  

 2562 2563 

สัดส่วนรายได ้   

รายไดจ้ากผูป่้วยนอก 45% 46% 

รายไดจ้ากผูป่้วยใน 55% 54% 

ผู้ป่วยนอก   

จาํนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก (ห้อง) *   

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 198 202 

ต่างจงัหวดั   76 87 

ต่างประเทศ 59 30 

จาํนวนผู้ป่วยนอก (คร้ัง) 1,045,042 913,827 

กาํลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด (คร้ัง/ปี) 1,702,950 1,734,840 

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก (%) 61% 53% 

ผู้ป่วยใน   

จาํนวนเตียงจดทะเบียน (เตียง) *   
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 2562 2563 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 577 632 

ต่างจงัหวดั 386 436 

ต่างประเทศ 246 246 

จาํนวนเตียงให้บริการ (เตียง) *   

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 530 530 

ต่างจงัหวดั 339 339 

ต่างประเทศ 226 96 

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

กาํลังการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุด (วันนอน/ปี) 233,699 208,423 

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยใน (%) - กรุงเทพฯ 66% 57% 

 

หมายเหต:ุ สถิติการดาํเนินงาน เป็นของโรงพยาบาลธนบรุี โรงพยาบาลธนบรุ ี2 และโรงพยาบาลราษฎรย์ินดี ซึง่เป็นโรงพยาบาลหลกัในเครือ ยกเวน้ หมายเหต ุ* 

ท่ีกล่าวถึงจาํนวนหอ้งผูป่้วย จาํนวนเตียงจดทะเบียน และจาํนวนเตียงใหบ้ริการ  หมายถึง จาํนวน ณ โรงพยาบาลในเครือทัง้หมด กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก ่

โรงพยาบาลธนบรุี โรงพยาบาลธนบรุี 2 โรงพยาบาลธนบรุี บาํรุงเมือง (เริ่มปี 2562) และโรงพยาบาลธนบรุบีรูณา (เริ่มปี 2563) ต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงพยาบาล

ราษฎรย์ินดี โรงพยาบาลอบุลรกัษ ์ธนบรุี โรงพยาบาลสิรเิวช จนัทบรุ ีและโรงพยาบาลธนบรุี ทุ่งสง (เริ่มปี 2563) ต่างประเทศ ไดแ้ก่ Welly Hospital (สิน้สดุปี 2562)  

และ Ar Yu International Hospital (เริ่มปี 2562) 

 

- ธุรกิจรบัจา้งเหมาบรกิารทางการแพทย ์  

THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รปกครองทอ้งถิ่นในการรบัจา้งบรหิารจดัการ

โรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลในภาครฐัท่ีตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ โดยบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจา้งเหมาบรกิาร

เพ่ือบรหิารและดาํเนินงานโรงพยาบาลในสงักดัองคก์รปกครองทอ้งถิ่นจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่  

โรงพยาบาลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต ขนาด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงใหบ้ริการจาํนวน 125 

เตียงใหบ้ริการ มีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนท่ีใหบ้ริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศและสรา้งความ

ประทบัใจทกุครัง้แก่ผูร้บับรกิาร 

ดว้ยความพรอ้มทางดา้นแพทยแ์ละบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความสามารถในการบริหารจดัการไดค้รอบคลมุทุกแผนก

ของโรงพยาบาล และความสามารถในการใหบ้รกิารท่ีดีมีประสิทธิภาพ ทาํใหผู้ป่้วยไดร้บัการการบรกิารในระดบัภาคเอกชน ใน

ราคาระดบัโรงพยาบาลภาครฐั และทัง้ 2 โรงพยาบาลมีทีมแพทยแ์ละพยาบาลดแูลผูป่้วยตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี ้THG ยงั

รบัจา้งเป็นท่ีปรกึษา บริหารจดัการและฝึกอบรมใหก้ับโรงพยาบาลในต่างประเทศดว้ย  โดยเฉพาะภมูิภาค เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้

 

- ธุรกิจศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง  

THG เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจศนูยแ์พทยเ์ฉพาะทาง จึงไดก้่อตัง้ บจก. ศนูยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบรีุ ดาํเนิน

ธุรกิจรบัจา้งเหมาบรหิารศนูยห์วัใจใหแ้ก่สถานพยาบาล ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน จดัหาทีมแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นโรคหวัใจท่ีมี



สิ่งทีส่่งมาด้วย 12 

______________________________________________________________________________ 
 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565                    หนา้ 20 | 52 

 

ชื่อเสียงเพ่ือความพรอ้มในการดแูลรกัษา ในปี 2562 ไดด้าํเนินธุรกิจรบัจา้งเหมาบรกิารการรกัษาพยาบาลโรคหวัใจ  3 โครงการ 

ไดแ้ก ่ 

คลินิกศนูยห์วัใจโรงพยาบาลธนบรีุ 2  

เปิดให้บริการเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 โดยบริษัท ศูนยห์ัวใจโรงพยาบาลธนบุรี จาํกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ

โครงการศนูยห์วัใจ มีหนา้ท่ีจดัหาทีมแพทยเ์ฉพาะทาง และบรหิารจดัการตารางเวลาการทาํงานของแพทยใ์หเ้พียงพอต่อความ

ตอ้งการของผูป่้วยดา้นหวัใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดว้ยหอ้งปฏิบตัิการสวนหวัใจ

และขยายหลอดเลือด หอพกัผูป่้วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจาํนวนเตียงทั้งหมด 9 เตียง พรอ้มดูแลผูป่้วยโรคหัวใจนับตัง้แต่การตรวจ

รกัษาในระยะเริ่มตน้จนถึงการรกัษาท่ีมีความละเอียดซบัซอ้นขัน้สงูตลอด 24 ชั่วโมง 

คลินิกศนูยห์วัใจ โรงพยาบาลพทัลงุ  

เป็นความร่วมมือของคณะผูบ้ริหาร โรงพยาบาลพัทลุง และ บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี การรบัจา้งเหมา

บริการและควบคุมคุณภาพการทาํงานดว้ยความเชี่ยวชาญดา้นการแพทยเ์ฉพาะทาง คลินิกศูนยโ์รคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลพทัลงุ เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 17 เดือนเมษายน 2561 และไดร้บัอนุมตัิจากสาํนกังานประกันสขุภาพแห่งชาติให้

รกัษาผูป่้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถว้นหนา้ได ้เมื่อวันท่ี 1 เดือนตุลาคม 2561 โดยบริษัทดาํเนินการรกัษาการทาํหตัถการ

ผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจและโรคหวัใจขาดเลือด ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบตัิการสวนหวัใจและขยายหลอดเลือด หอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ 

ซึ่งมีจาํนวนเตียงทัง้หมด 11 เตียง 

นอกจากนี ้ในเดือนกรกฎาคม 2563 บจก. ศนูยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบรีุ ไดล้งนามขอ้ตกลงความรว่มมือทางวิชาการ

เข้ารับบริหารศูนยห์ัวใจให้กับศูนย์การแพทยปั์ญญานันทภิกขุ ชลประทาน (เดิมชื่อโรงพยาบาลชลประทาน) ในสังกัด

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพ่ือบรกิารดแูลรกัษาคนไขท่ี้มีอาการเก่ียวกับโรคหวัใจและหลอดเลือด คาดว่าเปิดใหบ้รกิารได้

ในปี 2564 

ศนูยห์วัใจ ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน 

บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบุรี ไดล้งนามขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการเขา้รบับริหารศูนยห์วัใจใหก้ับศูนย์

การแพทยปั์ญญานนัทภิกขุ ชลประทาน (เดิมชื่อโรงพยาบาลชลประทาน) ในสงักัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือบริการ

ดูแลรกัษาคนไขท่ี้มีอาการเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งยังเป็นการพฒันาหอ้งปฏิบตัิการใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูท้างการ

แพทยอี์กดว้ย ศูนยห์ัวใจ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยใหบ้ริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมอตัราการรอดชีวิตของคนไข ้สามารถรกัษาโรคหวัใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร เช่น การตรวจ

คล่ืนไฟฟ้า การใส่ขดลวดเพ่ือขยายหลอดเลือดหวัใจ การผ่าตดัลิน้หวัใจรั่ว ปัจจบุนัมีจาํนวนเตียงทัง้หมด 7  เตียง 

 

(2) ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider) 

เป็นธุรกิจท่ีใหบ้รกิารดแูลสขุภาพ นอกเหนือจากการรกัษาในสถานพยาบาล โดยมีบรกิารท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารท่ีตอ้งการดแูลสขุภาพในชว่งอายแุละสภาพรา่งกายท่ีแตกตา่งกนัไป โดยมบีรกิารดงัต่อไปนี ้
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- ธุรกิจการใหก้ารบรบิาลและบา้นพกัผูส้งูอาย ุ(Senior Care and Living) 

โครงการจิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี ้

เป็นโครงการพฒันาท่ีเก่ียวกบับรกิารทางการแพทยค์รบวงจร ภายใตแ้นวคดิท่ีนาํการดแูลสขุภาพแบบบรูณาการ 

(Integrated Healthcare) และ แผนการดแูลสขุภาพเฉพาะบคุคล (Tailor-Made Medicine) มาผนวกกบัท่ีพกัอาศยั (Active 

Living) ท่ีออกแบบมาสาํหรบัผูส้งูวยัท่ีสามารถปรบัเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมอปุกรณอ์าํนวยความสะดวกไดต้ามความตอ้งการในแต่

ละช่วงวยัของผูอ้าศยั และอาคารสาํหรบัผูส้งูวยัท่ีตอ้งการการดแูลเป็นพิเศษ (Aged Care) ตลอดจนมกีารจดักจิกรรมท่ี

ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูอ้ยู่อาศยั ทัง้ผูท่ี้อยูใ่นวยัเกษียณและวยัทาํงานท่ีใส่ใจในสขุภาพและวางแผนการใชช้ีวติในระยะยาว 

ภายใตแ้นวคดิ “เมืองแนวคิดใหม่เพ่ือวยัเกษียณ” โครงการนีม้ีพืน้ท่ีประมาณ 142 ไร ่ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน (รงัสิต) 

โครงการในเฟสแรก ประกอบดว้ย 

1)  อาคารท่ีพกัอาศยัความสงูประมาณ 7 ชัน้ ในเบือ้งตน้สรา้งไว ้5 ตกึ จาํนวน 494 ยนิูต ซึง่ออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์

ผูส้งูอายอุยา่งแทจ้รงิ โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั ความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพทางจติใจของผูส้งูอาย ุภายใน

อาคารจะมีบคุลากรทางการแพทยเ์พ่ือชว่ยดแูล และมีบคุลากรทางการแพทยฉ์กุเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบ

ตรวจสขุภาพต่อเน่ือง เช่น เคร่ืองตรวจจบัสถานะสขุภาพ (Health Tracking System) และระบบดแูลสขุภาพจาก

ส่วนกลาง (Centralized Health Monitor System) และ CCTV ทัง้นีเ้พ่ือใหไ้วว้างใจไดว้่าผูส้งูอายจุะไดร้บัการดแูล

อย่างถกูตอ้งและทนัเวลา 

2)  โรงพยาบาลธนบรีุบรูณา เพ่ือรองรบัการบรบิาลผูส้งูอายท่ีุตอ้งการการดแูลแบบใกลช้ิดจากบคุลากรทางการแพทย ์

บรหิารจดัการโดยทีมแพทยแ์ละพยาบาลภายใตม้าตรฐานโรงพยาบาลธนบรีุ (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนธุรกิจ

รกัษาพยาบาลในประเทศไทย) 

3)  จิณณ ์เวลเนส ซึง่มีบรกิารหลากหลายใหเ้ลือกตามความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนั ทัง้เวลเนส คลินิก มุ่งเนน้ดแูลสขุภาพ

เชิงป้องกนั ผสมผสานศาสตรธ์รรมชาติบาํบดั การแพทยท์างเลือก และการแพทยแ์ผนปัจจบุนั จิณณ ์เมดิฟิต มคีลาส

และโปรแกรมการออกกาํลงักายปรบัตามความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล และยงัมกีิจกรรมยามวา่งตา่ง ๆ เช่น ดนตรี

บาํบดั ศิลปะบาํบดั คลาสทาํอาหาร ฯลฯ เพ่ือสรา้งสงัคมใหม ่แลกเปล่ียนประสบการณ ์ดแูลดา้นจิตใจและอารมณ ์

โดยม ีบจก. ธนบรีุ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ซึง่เป็นบรษิัทย่อยท่ี บจก. ธนบรีุ เวลบีอิง้ถือหุน้ 100% เป็นผูบ้รหิารการ

ใหเ้ชา่หอ้งชดุโครงการท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของ บจก. ธนบรีุ เวลบีอิง้ และหอ้งชดุท่ีผูซ้ือ้ตอ้งการปล่อยเช่าเพ่ือสรา้งรายได ้

 

ศนูยด์แูลผูส้งูอาย ุธนบรีุ เฮลท ์วลิเลจ ประชาอทิุศ  

เป็นศนูยด์แูลผูส้งูอายขุนาดใหญ่ ตัง้อยู่ซอยประชาอทิุศ 60/2 ภายใตแ้นวคดิใหก้ารดแูลผูส้งูอาย ุผูป่้วยพกัฟ้ืน ผูป่้วย

ติดเตยีง และผูป่้วยระยะสดุทา้ยใหม้ีสขุภาพท่ีดี ทัง้รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์และสงัคม มุ่งพฒันาใหใ้ชช้วีิตอย่างมีคณุภาพ ดว้ย

มาตรฐานโรงพยาบาล โดยมีทีมสหวิชาชีพออกแบบโปรแกรมการดแูลท่ีเหมาะสมเฉพาะบคุคล พรอ้มบรกิารและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก เช่น หอ้งพกัพรอ้มอาหาร ดแูลโดยพยาบาลและผูช้่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง มแีพทยต์รวจเยี่ยมตามกาํหนด 

กิจกรรมกายภาพ และสนัทนาการ และบรกิารทาํความสะอาดหอ้งพกั 
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- ธุรกิจรกัษาพยาบาลนอกพืน้ท่ีโรงพยาบาล (Home Healthcare) 

ดาํเนินธุรกิจผ่าน บจก. ธนบรีุ เวลบีอิง้ เพ่ือใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยถงึบา้น การดแูลแม่และเด็ก กายภาพบาํบดัแก่ผู้

ท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมารกัษาท่ีโรงพยาบาล ผูส้งูอายท่ีุเคล่ือนยา้ยลาํบาก ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ดาํเนินการโดยทีมสหวชิาชพี 

อาทิเช่น พยาบาล นกักายภาพบาํบดั นกัโภชนาการ และนกัจติวทิยา 

 

- ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เคร่ืองเวชภณัฑ ์เคมีภณัฑแ์ละเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทย ์

ธุรกิจนีเ้ป็นส่วนสนบัสนนุธุรกิจหลกัของ THG โดยบรษิัทฯ เขา้ถือหุน้ใน บจก. ดเีอส ออลล ์ ซึ่งดาํเนินการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑท์นัตกรรม ครอบคลมุครบวงจรในลกัษณะ “One Stop Service” เป็นตวัแทนจาํหน่ายเพียงรายเดียวของแบรนดช์ัน้

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

ทัง้นีใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บรษิทัฯ ไดปิ้ดกิจการรา้นขายยา APEX เพ่ือปรบัปรุงธุรกิจในภาพรวม 

 

(3) ธุรกิจอื่น ๆ 

- พฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พ่ือการบรหิารโรงพยาบาล 

บจก. โมดูลล่าซอฟทแ์วรเ์อ็กซเ์ปอรต์ีส ดาํเนินการพัฒนาระบบซอฟตแ์วรเ์พ่ือการบริหารโรงพยาบาล ทั้งสาํหรับ

โรงพยาบาลในเครือและลกูคา้ท่ีเป็นโรงพยาบาลรฐัและเอกชนหลายแห่งในประเทศ ดว้ยทีมผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณใ์น

ระบบงานคอมพิวเตอรแ์ละระบบโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปี ทาํใหร้ะบบซอฟตแ์วรข์องโรงพยาบาลไดร้บัการพัฒนาให้

ทนัสมยัตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสามารถรองรบัการทาํงานครอบคลมุทุกแผนกในโรงพยาบาล และรองรบัการ

เชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบงานอ่ืน ๆ 

 

- ธุรกิจพฒันาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ   

ดาํเนินการโดย บจก. ธนบรีุพฒันา ท่ีดิน และ บจก.ราชธานี เรียลตี ้โดยปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งศกึษาโครงการ และ

ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต 

 

5.2. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 พร้อมคาํอธบิายและการ

วิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงาน และปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกรทบตอ่กาํไรของบริษทั 

5.2.1. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 

สินทรัพย ์   
 

  

สินทรัพยห์มุนเวียน   
 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  662.48   495.38   1,482.29  

เงินลงทนุระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน  0.03   0.17   0.19  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ - 35.36 48.49 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน -  4.05   5.18  

เงินลงทนุระยะสัน้  76.28  - - 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ)  1,325.49   1,351.10   3,183.06  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  36.60  - - 

สินคา้คงเหลือ (สทุธิ)  1,378.51  1,349.97 1,416.23 

ตน้ทนุการพฒันาโครงการใหบ้ริการทางการแพทยค์รบวงจร  1,413.28   1,529.82   840.76  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (สทุธิ)  25.96   28.39   24.58  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าทีต่ดัจาํหนา่ยภายในหนึ่งปี  3.45  - - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย  84.16   83.00  - 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  18.68   15.09   17.61  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,024.92 4,892.33 7,018.39 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
 

  

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํา้ประกนั 8.69 15.46 15.14 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน   601.92   1,107.36  

เงินลงทนุระยะยาวในตราสารทนุ  483.91  - - 

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม (สทุธิ)  565.68   583.90   708.93  

เงินลงทนุในบริษัทย่อย (สทุธิ)  -    - - 

เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ (สทุธิ)  1,266.07   781.04   741.00  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (สทุธิ)  170.86  - - 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (สทุธิ)  1,812.28   1,810.62   1,884.50  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(สทุธิ)  8,255.83   8,804.73   9,775.82  

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้(สทุธิ)  -     2,331.43   2,165.13  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรพัย ์  34.86   24.88   16.41  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ)  181.96   229.37   243.71  

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า (สทุธิ)  2,232.12  - - 

เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน  3.00   4.00   4.00  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สทุธิ)  171.66   177.63   92.43  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า  50.37  - - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (สทุธิ)  22.79   22.91   25.90  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,260.07 15,387.89 16,780.34 

รวมสินทรัพย ์ 20,284.99 20,280.21 23,798.73 

 
  

 
  

หนีสิ้น   
 

  

หนีสิ้นหมุนเวียน   
 

  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  2,705.14   2,862.12   3,975.72  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  1,597.69   1,097.42   2,812.56  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  - - 

ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีของ    

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  655.00   958.00   1,629.79  

- หนีส้ินตามสญัญาเช่า (สทุธิ)  18.13   45.95   27.37  

- หนีส้ินจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณท์างการแพทย ์  19.66   27.41   32.14  

- หนีส้ินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่า  1.00  - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  65.93   3.73   211.48  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (สทุธิ)  26.94   27.96   19.32  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน     

- ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย  24.44   11.09   15.88  

- อ่ืน  13.15   9.50   9.98  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,127.08 5,043.19 8,734.25 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน   
 

  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   5,480.81   5,905.31   4,460.52  

หนีส้ินตามสญัญาเช่า (สทุธิ)  23.14   198.61   185.04  

หนีส้ินจากการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณท์างการแพทย ์ 74.23 75.94 64.18 

เจา้หนีร้ะยะยาวจากการซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -  9.31   6.21  

หนีส้ินภายใตส้ญัญาสิทธิการเช่า  61.20  - - 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สทุธิ)  283.05   270.58   296.27  

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  447.56   444.48   430.35  

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน   6.42   1.63   3.91  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,376.42 6,905.87 5,446.49 

รวมหนี้สิน 11,503.50 11,949.06 14,180.74 

    
 

  

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

  

ทนุเรือนหุน้   
 

  

ทนุจดทะเบียน   
 

  

หุน้สามญั 849,080,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท  849.08 849.08 849.08 

ทนุที่ออกชาํระแลว้    

หุน้สามญั 849,080,000หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 849.08 849.08 849.08 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั (สทุธิ) 6,861.24 6,861.24  6,861.24  

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ทนุซือ้คืน - -  6.35  

กาํไรสะสม    

   จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย  112.52   112.52   112.52  

   จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองหุน้ทนุซือ้คืน  -     105.03   97.07  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,158.46   861.66   1,973.19  

หุน้ทนุซือ้คืน  -     (105.03)  (97.07) 

ส่วนเกิน(ขาด)ทนุจากการลงทนุเพ่ิมในบริษัทย่อย  (1,099.81)  (1,099.81)  (1,099.81) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  414.13   310.39   444.75  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่  8,295.63   7,895.09   9,147.33  

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ  485.86   436.06   470.66  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,781.49 8,331.15 9,617.98 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,284.99 20,280.21 23,798.73 

ที่มา:  SET 

 

งบกาํไรขาดทนุ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563  2564 

รายได้     
 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล        6,750.09         6,279.13       10,023.01  

รายไดจ้ากการขายสินคา้          317.82           271.49           301.49  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ          735.93           664.94           425.23  

รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ          428.33             99.24             97.77  

รวมรายได้  8,232.16   7,314.80   10,847.49  

ค่าใช้จ่าย                         

ตน้ทนุกิจการโรงพยาบาล        5,234.69         4,890.26         6,686.85  

ตน้ทนุการขายสินคา้          202.63           188.99           229.50  

ตน้ทนุการใหบ้ริการ          647.10           607.04           424.81  

ตน้ทนุจากการขายหอ้งชดุ          281.26             61.47             64.53  

รวมค่าใช้จ่าย  6,365.68   5,747.77   7,405.69  

กาํไรข้ันต้น  1,866.48   1,567.03   3,441.80  

รายไดอ่ื้น          416.45           131.60           127.43  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย  2,282.94   1,698.63   3,569.23  

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (223.53)         (224.57)         (182.84) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (1,173.58)       (1,180.13)       (1,383.06) 

การดอ้ยค่าเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้และเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน             (2.38)                   -                    -  

กาํไร (ขาดทนุ) อ่ืน    

กาํไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน             (7.85)              7.63               4.42  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน             (2.36)             (6.00)             (5.58) 

ตน้ทนุทางการเงิน         (216.08)         (280.94)         (298.95) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม            50.59             32.34             94.98  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2563  2564 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้         (117.85)              2.28            (64.29) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  589.89   49.25   1,733.93  

ภาษีเงินได ้  (130.12)  (26.43)  (377.11) 

กาํไรสาํหรับปี  459.77   22.81   1,356.82  

 

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ รายการ รายการ รายการ 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (171.26) 440.96  2,033.54  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (2,136.20) (1,021.42)  (1,078.46)  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,228.44 413.36  27.97 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (79.03) (167.11)  983.06  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้งวด 741.50 662.48 495.38 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - 0.01 3.85 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ สิน้งวด 662.48 495.38 1,482.29 

ที่มา:  SET 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ 2562 2563 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.98 0.97 0.80 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียนเรว็ (เท่า) 0.40 0.37 0.54 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 7.49 5.47 4.78 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 48.72 66.78 76.28 

อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) 2.44 2.03 2.88 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 149.82 180.08 126.59 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า) 3.48 4.27 3.79 

ระยะเวลาชาํระหนี ้(วนั) 104.85 85.87 96.35 

Cash Cycle (วนั) 93.69 161.29 106.52 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 22.67 21.42 31.73 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 5.32 0.31 12.36 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 5.60 0.77 15.70 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 4.22 1.63 9.22 
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รายการ 2562 2563 2564 

อตัราการหมนุเวียนสินทรพัย ์(เท่า) 0.45 0.37 0.50 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 1.31 1.43 1.47 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (เท่า) 3.73 1.18 6.80 

ที่มา: www.setsmart.com 

 

5.2.2. คาํอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

1) ผลการดาํเนินงานรวม 

- รายได ้

ปี 2562 

รายไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและ 

เคร่ืองมือแพทย ์และธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรายไดร้วม 8,232 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 16.0 จากธุรกิจรกัษาพยาบาลในประเทศ และ

รายไดจ้ากการขายหอ้งพกัอาศยัในโครงการจิณณ ์เวลบีอิง้เคานต์ี ้

 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางการแพทย ์มีรายได ้7,461 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 13.4 

• ธุรกิจรกัษาพยาบาลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบรีุ 2 โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี 

โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง และโรงพยาบาลธนบรีุทุ่งสง มีรายได ้6,574 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.3 โดยมี

สาเหต ุหลกัมาจาก 

o การเปิดใหบ้รกิารของโรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง ส่งผลใหร้ายไดเ้ติบโตรอ้ยละ 13.5   

o มีการเปิดศนูยต์รวจรกัษาเพ่ิมขึน้ ส่งผลใหม้ีลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารในศนูยเ์พ่ิมขึน้ 

o มีการรกัษาโรคซบัซอ้นเพ่ิมขึน้ ส่งผลใหค้่าบรกิารรกัษาพยาบาลผูป่้วยต่อรายเพ่ิมขึน้ ธุรกิจรบัจา้งเหมา 

• บริหารโรงพยาบาลมีรายได ้440 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่าท่ีปรกึษากับ

กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศลดลงจาํนวน 33 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทไดใ้หบ้ริการกับลูกคา้บางรายเสร็จสิน้แลว้ในไตร

มาส 1/2561 

• ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพาะทางมีรายได ้267 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณผูป่้วยท่ี

เขา้รบัการรกัษาลดลง 

 

ธุรกิจการบรบิาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์

ประกอบไปดว้ยธุรกิจโครงการท่ีพกัอาศยัสาํหรบัผูส้งูวยั ธุรกิจจาํหน่ายอปุกรณท์างทนัตกรรมและรา้นขายยา และธุรกิจ

ใหบ้รกิารเวชศาสตรฟ้ื์นฟนูอกสถานท่ี มีรายได ้756 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 53.7 จากการรบัรูร้ายไดก้ารขายหอ้งพกัอาศยัใน

โครงการ Jin Wellbeing County ในปี 2562 มีลกูคา้โอนหอ้งจาํนวน 88 หอ้ง หากนบัจากไตรมาส 4/2561 มีลกูคา้โอนหอ้งไป

แลว้ทัง้สิน้ 107 หอ้ง 
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ปี 2563 

รายไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและ 

เคร่ืองมือแพทย ์และธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรายไดร้วม 7,315 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.1 จาก 8,232 ลา้นบาท 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางการแพทย ์

มีรายได ้6,913 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.3 จาก 7,461 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทาํใหผู้ป่้วยต่างประเทศยังไม่สามารถกลับมาใชบ้ริการได ้ประกอบกับผูป่้วยในประเทศยังคงหลีกเล่ียงการมาใชบ้ริการท่ี

โรงพยาบาล ซึ่งเป็นสาเหตใุหจ้าํนวนผูใ้ชบ้รกิารลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ธุรกิจการบรบิาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์ 

มีรายได ้386 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 49.3 จาก 756 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณค์วามไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 

ทาํใหลู้กคา้ยังชะลอการตัดสินใจโอนหอ้งในโครงการ จิณณเ์วลบีอิง้ เคานต์ี ้ในปี 2563 THG มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการโอน

หอ้งพกัอาศยั จาํนวน 19 หอ้ง เมื่อเทียบกบัปีก่อน มียอดโอนหอ้งจาํนวน 88 หอ้ง ในส่วนของการขายเคร่ืองมือแพทย ์เน่ืองจาก

มาตรการการล็อคดาวน ์ส่งผลใหก้ลุ่มลกูคา้โดยเฉพาะคลินิกทนัตกรรมปิดการใหบ้ริการ จึงทาํใหย้อดขายเคร่ืองมือทนัตกรรม

ลดลง  

ปี 2564 

รายไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย ์ธุรกิจบริบาลผูป่้วยและ 

เคร่ืองมือแพทย ์และธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรายไดร้วม 10,848 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 48.3 จาก 7,315 ลา้นบาท 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางการแพทย ์

มีรายได ้10,415 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 50.7 จาก 6,913 ลา้นบาท เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

THG ไดม้ีการเปิดใหบ้ริการรกัษาผูป่้วยโรค COVID-19 แบบเต็มรูปแบบท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ร่วมมือกับองคก์ร

ภาครฐัเพ่ือเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ และโรงแรมเอกชนเพ่ือเปิดใหบ้ริการ Hospitel รวมถึงการเปิดใหบ้ริการฉีดวคัซีน ทั้ง

วคัซีนของภาครฐั และวคัซีนทางเลือกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโรค COVID-19 คิดเป็นรอ้ยละ 30.8 ของรายได้

จากธุรกิจทางการแพทย ์

ธุรกิจการบรบิาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์

มีรายได ้410 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.2 จาก 386 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณค์วามไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทาํ

ใหล้กูคา้ยงัชะลอการตดัสินใจโอนหอ้งในโครงการจิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี ้ในปี 2564 THG มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนหอ้งพกั

อาศยั จาํนวน 18 หอ้ง เมื่อเทียบกบัปีก่อนมียอดโอนหอ้ง จาํนวน 19 หอ้ง แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดทาํ

ให ้THG มีการปรบัแผนการดาํเนินงานภายใตก้ารดูแลของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดยจัดสรรพืน้ท่ีดา้นหนา้โครงการเพ่ือ

ใหบ้ริการ Drive thru สาํหรบัตรวจคดักรองผูป่้วย COVID-19 และจดัสรรพืน้ท่ีดา้นในเพ่ือใหบ้ริการฉีดวคัซีนตัง้แต่ช่วงปลาย

เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 รวมทัง้เปิดใหบ้รกิาร Hospitel ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 3/2564 มีรายไดป้ระมาณ 220 ลา้นบาท (รายไดท่ี้

เกิดขึน้ภายใตก้ารดาํเนินงานของโรงพยาบาลธนบรีุ บรูณา จดัอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหบ้รกิารทางการแพทย)์ 
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- ต้นทนุขายและบริการ 

ปี 2562 

ตน้ทุนรวม 6,366 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 22.8 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายไดร้วม โดยตน้ทุนหลกั

ของ THG มาจากตน้ทุนในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถจาํแนกตน้ทุนของทั้ง 3 

ธุรกิจไดด้งันี ้

(1) ธุรกิจการใหบ้รกิารทางการแพทย ์มีตน้ทนุ 5,861 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

1) ตน้ทนุค่าแพทย ์พยาบาล พนกังาน ค่ายาและเวชภณัฑ ์เพ่ิมขึน้ 656 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.6  

2) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เพ่ิมขึน้ 228 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.7 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึน้จาก 

• อาคารโรงพยาบาลท่ีสรา้งเสรจ็แลว้ของโรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง และโรงพยาบาลธนบรีุ ทุ่งสง และ

จาก การซือ้เคร่ืองมือแพทยข์องกลุ่มกิจการ จาํนวน 118 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.4 

• การจัดประเภทสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จากค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารมาเป็นตน้ทนุ จาํนวน 110 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 

(2) ธุรกิจการบรบิาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทนุ 492 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ย

ละ 46.4 ซึ่งตน้ทนุดงักล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย 

1) ตน้ทนุหอ้งพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ซึง่เพ่ิมขึน้สมัพนัธก์บัการเติบโตของรายได ้

2) ตน้ทุนสินคา้จากการขายเคร่ืองมือทนัตกรรม ซึ่งลดลงมากกว่ายอดรายไดท่ี้ลดลง เน่ืองจากในไตรมาสนีม้ี

การขายสินคา้ท่ีมีกาํไรขัน้ตน้สงูกว่าในปีก่อน 

ปี 2563 

ตน้ทุนรวม 5,748 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.7 จาก 6,366 ลา้นบาท โดยตน้ทุนหลักของ THG มาจากตน้ทุนในการ 

ใหบ้รกิารทางการแพทย ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัท ซึ่งสามารถจาํแนกตน้ทนุ ไดด้งันี ้

(1) ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 5,459 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จาก 5,861 ลา้นบาท ซึ่งจาก

ผลกระทบของยอดรายไดท่ี้ลดลง THG จึงมีการบริหารจดัการตน้ทุน โดยเฉพาะตน้ทุนหลักซึ่งประกอบไปดว้ย

ตน้ทุนพนักงานลดลงรอ้ยละ 13.4 ตน้ทุนค่าแพทยล์ดลงรอ้ยละ 4.5 และตน้ทุนยาและเวชภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 

10.7 เพ่ือใหส้มัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกบัรายไดท่ี้ลดลง 

(2) ธุรกิจการบริบาลผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์มีตน้ทุน 278 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 44.3 จาก 492 ลา้นบาท ส่วน

ใหญ่ เกิดจากตน้ทุนหอ้งพักอาศัยในโครงการจิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี ้ซึ่งในงวดนีล้ดลงสัมพันธ์กับยอดรายไดท่ี้

ลดลง 

ปี 2564 

ตน้ทนุรวม 7,406 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 28.8 จาก 5,748 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกัดงันี ้

(1) ธุรกิจการใหบ้ริการทางการแพทย ์มีตน้ทุน 7,083 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29.7 จาก 5,459 ลา้นบาท ทาง THG 

ไดม้ีการบริหารจดัการตน้ทุนใหม้ีประสิทธิภาพ ทาํใหส้ดัส่วนตน้ทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัยอดรายได ้โดยคิด

เป็นรอ้ยละ 68.0 จากรอ้ยละ 79.0 ตน้ทนุหลกัของ THG ในงวดนีป้ระกอบดว้ย 
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1) การลงทุนสรา้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจและซือ้เคร่ืองมือแพทย ์ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการ รกัษาผูป่้วย COVID-19 

ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ ส่วนใหญ่ THG ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายแลว้ในปี 2564 

2) ค่าเช่าสถานท่ีสาํหรบัดแูลผูป่้วยท่ีมีอาการไม่รุนแรงท่ี Hospitel 

3) ค่าแพทยแ์ละพนกังาน THG ไดม้ีการส่งแพทย ์พยาบาล และพนกังาน เพ่ือใหบ้ริการในโรงพยาบาลเฉพาะ

กิจ และ Hospitel ต่างๆ 

4) ค่าวิเคราะหโ์รค ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์จากการ X-ray ปอด ค่าเจาะเลือด ค่ายาและเวชภณัฑต์่างๆ ท่ี ใชใ้น

การตรวจคดักรองและรกัษาผูป่้วย COVID-19 

(2) จากการยกเลิกสญัญารบัจา้งบรหิารกบัโรงพยาบาลรฐัแห่งหน่ึงส่งผลใหต้น้ทนุลดลง จาํนวน 61 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 4.4 

 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2562 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,397 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.3 โดยการเปล่ียนแปลงของ

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับบุคลากร เพ่ิมขึน้ 104 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 

เน่ืองจาก มีการเปิดโรงพยาบาลใหม่และพฒันาโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานของบรษิัทฯ 

แต่อย่างไรก็ตามมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

(1) ค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด จาํนวน 52 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 

(2) การจดัประเภทค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง จากค่าใชจ้่ายใน

การ บรหิารไปเป็นตน้ทนุ คิดเป็นรอ้ยละ 8.2 

ปี 2563 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 1,405 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.6 จาก 1,397 ลา้นบาท ซึ่ง 

THG ไดม้ีการบริหารจัดการค่าใชจ้่าย โดยธุรกิจหลักมีค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารลดลงรอ้ยละ 11 อย่างไรก็ตาม

ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้มาเกิดจากโครงการใหม่ท่ีก่อสรา้งเสรจ็ และเริ่มเปิดดาํเนินการในปี 2562 โดยเฉพาะการเพ่ิมขึน้ของค่าเส่ือม

ราคาสินทรพัยจ์าํนวน 72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 142.1 จากโรงพยาบาลธนบรีุบาํรุงเมือง, โรงพยาบาลธนบรีุ-ทุ่งสง และ

โครงการ จิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี ้ซึ่งสรา้งเสรจ็ในไตรมาส 3/2563 

ปี 2564 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,566 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11.5 จาก 1,405 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้มีสาเหตุ

หลกัมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.4 ค่าเส่ือมราคาสินทรพัยเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.9 ซึ่งค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ส่วน

หน่ึงเกิดจากการเปิด Hospitel และโรงพยาบาลเฉพาะกิจ หากพิจารณาเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม พบว่าค่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิารมีสดัส่วนลดลงจาก รอ้ยละ 19.2 เป็นรอ้ยละ 14.4 
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- ต้นทนุทางการเงนิ 

ปี 2562 

ตน้ทุนทางการเงิน 216 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 50.0 ซึ่งเมื่อเทียบจากเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบีย้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 จาํนวน 8,976 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อน ท่ีมีจาํนวน 6,196 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม THG บริหารการกู้ยืมเงิน และใน

ระหว่างปีมีการจดัสรรสดัส่วนโครงสรา้งระหว่างเงินกูร้ะยะสัน้และเงินกูร้ะยะยาวใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีอตัราดอกเบีย้

กูย้ืมเฉล่ียลดลงจากรอ้ยละ 2.9 เหลือรอ้ยละ 2.8 

ปี 2563 

THG มีตน้ทุนทางการเงิน 281 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30.1 จาก 216 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากภาระเงินกูท่ี้เพ่ิม 

สงูขึน้จากการจ่ายชาํระคืนเจา้หนีสิ้นทรพัยใ์นโครงการก่อสรา้งท่ีแลว้เสรจ็ (โครงการจิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี,้ โรงพยาบาลธนบุรี 

บรูณา, และโรงพยาบาลธนบรีุบาํรุงเมือง) รวมถึงมีการบรหิารจดัการปรบัโครงสรา้งเงินกูใ้หเ้หมาะสม โดยมีการปรบัเงินกูร้ะยะ 

สัน้เป็นเงินกูร้ะยะยาวใหม้ากขึน้เพ่ือสอดคลอ้งกบัแผนการลงทนุในระยะยาวของ THG ทัง้นีย้งัช่วยให ้THG มีสภาพคล่องจาก 

วงเงินกูร้ะยะสัน้ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ เพ่ือรองรบัการดาํเนินการงานตามแผนระยะสัน้และระยะยาวในอนาคต 

ปี 2564 

ตน้ทุนทางการเงิน 299 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.4 จาก 281 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2564 THG มีการลงทุนเพ่ิมใน

โครงการเฉพาะกิจ ทาํใหม้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ รวมถึงการก่อสรา้งสินทรพัยส่์วนใหญ่แลว้เสร็จในช่วงไตรมาส 

3/2563 ส่งผลให ้ปี 2564 THG มีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึน้ แต่อย่างไรก็ตามอตัราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียยังอยู่ในระดบั

ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

- กาํไร 

ปี 2562 

กาํไรขัน้ตน้ 1,866 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.2 และอตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 22.7 จากรอ้ยละ 26.9 ใน

ปีท่ีผ่านมามีสาเหตหุลกัมาจากรายไดค้่าท่ีปรกึษาจากลกูคา้ต่างประเทศลดลง 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 462 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 32.8 โดยมีอัตรากาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ 

บรษิัทใหญ่เพ่ิมขึน้ เป็นรอ้ยละ 5.6 จากรอ้ยละ 4.9 มีสาเหตหุลกัมาจากบรษิัทมีกาํไรจากการขายเงินลงทนุ 

ปี 2563 

กาํไรขัน้ตน้ 1,567 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.0 จาก 1,866 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีรายไดล้ดลงจาํนวนมาก ถึงแม้

จะมีบริหารจดัการเพ่ือลดตน้ทุน แต่เน่ืองจากการลงทุนก่อสรา้งโรงพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ซึ่งมีการทยอย

เปิดศูนย ์ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1/2562 การก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ซึ่งเปิดดาํเนินงานในเดือน พ.ย. 2562 และการ

ก่อสรา้ง โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา ซึ่งเสร็จเรียบรอ้ยในไตรมาส 3/2563 และการลงทุนปรบัปรุงพืน้ท่ี ซือ้เคร่ืองมือแพทยต์่างๆ 

ทาํใหม้ีตน้ทนุค่าเส่ือมราคาสินทรพัยเ์พ่ิมขึน้จาํนวน 91 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 57.0 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 62 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 86.6 จาก 462 ลา้นบาท โดยมีอัตรากาํไรสทุธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเป็นรอ้ยละ 0.9 จากรอ้ยละ 5.6 มีสาเหตุหลกัมาจากรายไดข้อง THG ลดลง จากสถานการณ ์

COVID-19 
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ปี 2564 

กาํไรขัน้ตน้ 3,442 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 1,567 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 

31.7 จากรอ้ยละ 21.4 เน่ืองจาก THG มีรายไดเ้พ่ิมขึน้จากการเปิดใหบ้ริการดูแลรกัษาผูป่้วย COVID-19 รวมทั้งยงัคงมีการ

ควบคุมบริหารจดัการค่าใชจ้่ายต่างๆ เพ่ือลดตน้ทุน ทาํใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดส้งูกว่าตน้ทนุ ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้

ปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตามจากการควบคุมบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ส่งผลให้อัตรากาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินธุรกิจซึ่งไม่

เก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาผูป่้วย COVID-19 เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 21.4 เป็นรอ้ยละ 23.5 

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,337 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จาก 62 ลา้นบาท โดยมีอตัรา

กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 12.3 จากรอ้ยละ 0.9 บาท มีสาเหตุหลกัจากรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ และการ

ควบคมุบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

 

2) ภาพรวมฐานะการดาํเนินงาน 

- สินทรัพย ์

ปี 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 THG มีสินทรพัยร์วม 20,285 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 17,927 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 

สินทรัพยห์มุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 

• ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 453 ลา้นบาท เน่ืองจากมียอดผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากขึน้ จึงส่งผลใหลู้กหนี้

การคา้ เพ่ิมขึน้ไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ ส่วนลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จากการใหเ้ช่าท่ีดินของบรษิัทย่อย 

• สินคา้คงเหลือ เพ่ิมขึน้ 252 ลา้นบาท จากหอ้งพกัโครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งก่อสรา้งเสรจ็แลว้  

• ตน้ทนุการพฒันาโครงการใหบ้รกิารทางการแพทยค์รบวงจร เพ่ิมขึน้จาํนวน 106 ลา้นบาท จากการก่อสรา้งของ 

โครงการ Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 

• เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ (สทุธิ) เพ่ิมขึน้จาํนวน 198 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีการลงทนุเพ่ิมในโรงพยาบาล 

Ar Yu International ประเทศเมียนมา ตัง้แต่ไตรมาส 2/2562 และการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดาํเนินงานระหวา่ง

ปี  

• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรพัย ์เพ่ิมขึน้จาํนวน 1,364 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุน

ก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา สถาบนัจิณณ์

เวลเนส และการลงทนุซือ้เคร่ืองมือแพทย ์และอปุกรณส์าํนกังานต่างๆ 

ปี 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 THG มีสินทรพัยร์วม 20,280 ลา้นบาท ลดลงจาก 20,285 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562  
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THG นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และเร่ืองสญัญาเช่า 

(TFRS 16) มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยการรบัรูผ้ลกระทบสะสมและไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปี

ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีการแสดงรายการ ดงันี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

− เงินลงทนุระยะสัน้ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

− สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทนุ 

− สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

− เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่าทีต่ิดจาํหนา่ยภายในหนึ่งปี 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

− สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

− เงินลงทนุในตราสารทนุ 

− เงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

− สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านงบกาํไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

− สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า (สทุธิ) 

− เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า 

− ที่ดินอาคารและอปุกรณ ์(สว่นที่บนัทึกสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญา

เช่าการเงิน) 

− สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ส่วนทีบ่นัทึกสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า

การเงิน) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  

− สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

 

*รายการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัท มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการจากเดิมที่เคยแสดงภายใต ้กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อ่ืนไปยงักาํไรสะสมจาํนวน 1.27 ลา้นบาท และงบแสดงสถานะทางการเงินรวม เพ่ิมขึน้ 152 ลา้นบาท  

 

สินทรพัยโ์ดยรวมลดลงสทุธิ 5 ลา้นบาท มาจาก 

สินทรัพยห์มุนเวียนโดยรวมลดลงสุทธิ 132 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสทุธิ 167 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีการบริหารจดัการจ่ายชาํระหนี้

จากการลงทนุในสินทรพัย ์เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้สุทธิ 128 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

• ท่ีดินอาคารและอุปกรณเ์พ่ิมขึน้ 549 ลา้นบาท เน่ืองจาก THG มีสินทรพัยท่ี์ก่อสรา้งแลว้เสร็จในโครงการจิณณ ์

เวลบีอิง้ เคานต์ี ้และมีการลงทนุซือ้อปุกรณแ์ละเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พ่ิมขึน้ 

• เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ลดลง 485 ลา้นบาท เน่ืองจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ท่ีดาํเนินกิจการ

โรงพยาบาลในสาธารณรฐัประชาชนจีน (“Welly Hospital”) 
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ปี 2564 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 THG มีสินทรพัยร์วม 23,799 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 17.4 โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลง

อย่างมีสาระสาํคญั ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น รวมลกูหนีอ่ื้นจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าวคัซีน Moderna เพ่ิมขึน้ จาํนวน 1,832 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษา COVID-19 

 

- หนีส้นิ 

ปี 2562 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 THG มีหนีสิ้นรวม 11,503 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 9,201 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยบรษิัทฯ มีเงินกูย้ืมจาก 

สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้สทุธิ 2,692 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชใ้นการลงทนุและพฒันาโครงการต่างๆ 

ปี 2563 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 THG มีหนีสิ้นรวม 11,949 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 11,503 ลา้นบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่ท่ีมีเป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บริษัทมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้สทุธิ 582 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยาวท่ีเบิกมาชาํระคืนยอดเงินกูย้ืมระยะสัน้เพ่ือปรบัโครงสรา้งหนีสิ้นใหส้อดคลอ้งกับการลงทุน 

รวมถึงใช ้เงินกูย้ืมในการพฒันาโครงการต่างๆ และเพ่ือนาํมาจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนีจ้ากการก่อสรา้ง และการซือ้สินทรพัยถ์าวร 

สาํหรบัโครงการท่ีแลว้เสรจ็ โดยหลกัๆ คือ โครงการจิณณ ์เวลบีอิง้ เคานต์ี ้และโรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง 

ปี 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 THG มีหนีสิ้นรวม 14,181 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18.7 โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

มีสาระสาํคัญ ดังนี ้เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก 1) เจา้หนีท่ี้เกิดขึน้จากการใหบ้ริการรกัษาพยาบาลผูป่้วย 

COVID-19 ประกอบไปดว้ย ค่าเวชภัณฑ ์ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์ค่าเคร่ืองมือแพทย ์ฯลฯ 2) เจา้หนีเ้งินล่วงหนา้จาก

ลกูคา้สาํหรบัค่าวคัซีน Moderna 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 8,782 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 8,726 ลา้นบาท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้จากกาํไรสทุธิประจาํปี โดยในระหว่างบรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 2 รอบ จาํนวนเงินทัง้สิน้ 

382 ลา้นบาท 

ปี 2563 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 8,331 ล้านบาท ลดลงจาก 8,782 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 โดยสาเหตหุลกัเน่ืองจาก 1) THG มีจ่ายเงินปันผล 2) ซือ้คืนหุน้สามญัจากตลาดหลกัทรพัย ์3) ผลขาดทนุจาก

ราคาของหุน้ใน ตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งราคาปรบัตวัลง 4) ส่วนแบ่งขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทนุใน ARYU 
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ปี 2564 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 THG มีส่วนของเจ้าของรวม 9,618 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 8,331 ลา้นบาท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 โดยสาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 1,112 ลา้นบาท 

 

5.2.3. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัท 
 

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

จาํนวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถใน

การหาแหล่งเงินทนุแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดม้ีการตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วน

งานบรหิารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ัง้เป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรกัษาวงเงินสินเชื่อท่ีตกลงไวใ้ห้

เพียงพอในระดบัหน่ึง เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

- ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 

ความเส่ียงจากการใหสิ้นเชื่อ คือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวใ้น

สญัญาจนทาํใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 

รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ การให้บริการทางดา้นการแพทย ์ซึ่งในการบริหารสินเชื่อ กลุ่มกิจการได้

กาํหนดเกณฑก์ารจดัระดบัความน่าเชื่อถือของลกูคา้ นอกจากนีล้กูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัประกนัภยัท่ีมีความมั่นคงและ

ดาํเนินธุรกิจกนัมาเป็นเวลานาน ดงันัน้ ผูบ้ริหารมีความเห็นว่าบริษัทมีความเส่ียงจากการกระจกุตวัของความเส่ียงดา้นการให้

สินเชื่อท่ีเก่ียวกบัลกูหนีก้ารคา้อยู่ในระดบัตํ่า 

 

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนในตลาด 

กลุ่มกิจการจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีการซือ้

สินคา้จากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงไดท้าํสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณใ์นขณะนัน้ 

 

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งความผนัผวนดงักล่าวจะส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการในอนาคต กลุ่มกิจการไม่มีสินทรพัยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบีย้

อย่างมีนัยสาํคัญ ดังนั้น ผูบ้ริหารมีความเห็นว่ากลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ในระดับตํ่า อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
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กิจการมีการทาํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแบบอตัราดอกเบีย้ลอยตวั โดยกลุ่มกิจการจะใชส้ญัญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบีย้เป็นเคร่ืองมือในการบรหิารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเมื่อจาํเป็น อย่างไรก็ตามฝ่าย

บรหิารเชื่อว่าผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวกับสถาบนัการเงินจะไม่มีผลกระทบ

ต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสาํคัญ ยอดคงเหลือสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีสาํคัญและอัตราดอกเบีย้ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 14 

 

5.3. ประมาณการทางการเงนิในปัจจุบัน 

-ไม่ม-ี 

 

5.4. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุน้ของบริษทั 

5.4.1. คณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการของบรษิัทฯ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 

 ช่ือ ตาํแหน่ง 
1.  นายบญุ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท 

2.  นายธนาธิป ศภุประดษิฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและรองประธานกรรมการ 

3.  นายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส กรรมการ 

4.  นายอาศสิ อนุนะนนัทน ์ กรรมการ 

5.  นางสาวนลิน วนาสิน  กรรมการ  

6.  นายขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ  

7.  นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ 

8.  นายเอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 

9.  นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 

10.  นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

11.  นางสาวลินดา ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

12.  นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

13.  นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระ 

 

5.4.2. ผู้ถือหุ้น 

บริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจํานวน 847,467,400.00 บาท เ รียกชําระแล้ว 

847,467,400.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวนจาํนวน 847,467,400 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 178,489,544 21.06 

2  นางจารุวรรณ วนาสิน 121,939,119 14.39 

3 นายแพทยอ์าํนวย อนุนะนนัทน ์ 43,882,670 5.18 
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ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

4 บริษัท ราชธานีพฒันาการ (2014) จาํกดั 41,029,200 4.84 

5 นางณวรา วนาสิน 40,800,363 4.81 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 29,856,066 3.52 

7 นายอาษา เมฆสวรรค ์ 28,664,737 3.38 

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,143,350 1.91 

9 นายเอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ 14,259,500 1.68 

10 บริษัท เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 8,695,656 1.03 

11 ผูถ้ือหุน้รายอ่ืน 323,707,195 38.2 

  รวม 847,467,400 100.00 

ที่มา:  SET 

 

5.5. ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอย่างมีนัยสาํคัญ  

-ไม่ม-ี 

 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียน 

-ไม่ม-ี 

 

7. คดหีรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

บรษิัทย่อย 

1) บรษิัทย่อยแห่งหน่ึงไดย้ื่นฟ้องกรมท่ีดินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการเพิกถอนท่ีดินของบรษิัท โดยมีคดี

ความคงคา้งดงันี ้

1.1) บรษิัททาํการฟ้องรอ้งเก่ียวกบัท่ีดนิ นส.3ก. 2 ฉบบั (คดดีาํ) โดยศาลปกครองพิพากษาวา่เป็นการเพิกถอน

หนงัสือสาํคญัแสดงสิทธิในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีออกโดยไมช่อบดว้ยวิธีการทางกฎหมายกาํหนด มิใชเ่พิกถอนสิทธิในการ

ครอบครองและการทาํประโยชนใ์นท่ีดิน ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2556 บรษิัทไดย้ื่น

อทุธรณ ์โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

1.2) บรษิัทย่อยทาํการฟ้องรอ้งเก่ียวกบัท่ีดิน นส.3ก. 2 ฉบบั โดยกรมท่ีดินไดต้ัง้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอน

หนงัสือสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกโดยไม่ชอบดว้ยวธีิการท่ีทางกฎหมายกาํหนด อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไม่มคีาํสั่งเพิกถอน โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 

2) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดถู้กฟ้องรอ้งจากบุคคลภายนอกต่อศาลแพ่งธนบุรีใหจ้ดทะเบียนท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรพัยบ์ริเวณถนนประชาอุทิศเป็นภาระจาํยอมเพ่ือใหส้ามารถเขา้-ออกสญัจรสู่ถนนสาธารณะและถกู

ฟ้องรอ้งเร่ืองการครอบครองปรปักษ์ในท่ีดินบรเิวณดงักล่าว อย่างไรก็ตามบรษิัทย่อยไดท้าํการฟ้องกลบับคุคลดงักล่าวต่อ
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ศาลแพ่งธนบรีุว่าไดท้าํการรุกลํา้มาในท่ีดินของบรษิัทย่อย และไดเ้รียกรอ้งค่าเสียหายและใหบ้คุคลดงักล่าวขนยา้ยส่ิงของ

ออกจากท่ีดินของบรษิัทย่อย  

 

เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทยอ่ยและบคุคลดงักล่าวตกลงท่ีจะยตุิคดคีวามดงักล่าว และไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง

ระหว่างกนัซึง่ระบใุหบ้คุคลดงักล่าวรือ้ถอนส่ิงปลกูสรา้งท่ีรุกลํา้ท่ีดนิของบรษิัทย่อยและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทัง้หมด และจะ

ไม่ยื่นฎีกาเร่ืองภาระจาํยอมอีกตอ่ไป หรือหากยื่นแลว้จะดาํเนินการถอนฎีกาเร่ืองดงักล่าว ซึง่บคุคลดงักล่าวไดย้ื่นคาํรอ้ง

ขอถอนฎีกาแลว้ เมื่อวนัท่ี 10 มถินุายน พ.ศ. 2564 และเมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยไดย้ื่นคาํรอ้งขอถอน

ฟ้องบคุคลดงักล่าวเร่ืองละเมดิ บกุรุกท่ีดินของบรษิัทย่อยแลว้ จงึถือไดว้่าคดีความสิน้สดุลง 

 

8. ผลประโยชนห์รือรายการทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างบริษทัจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถื่อหุน้

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน ์

8.1. รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกตทิีมี่เงือ่นไขทางการค้าทั่วไป 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

1. บมจ. สิรเิวช จนัทบรุ ี

ความสัมพันธ ์

เป็นบริษัทรว่ม และมีนาย

เฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส และ

นายแพทยธ์นาธิป    ศภุ

ประดิษฐ์ เป็นกรรมการ

รว่มกนักบับริษัทฯ 

บจก. ดีเอสออลล ์

(เดิมช่ือ บจก. ทนัตสยาม) 

 

 

 

 

 

1. รายไดจ้ากการขายเวชภัณฑ์

ทั่วไปเกี่ยวกบัวสัดทุนัตกรรม 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

 

41,494 

 

 2,550  

 

 

37,967 

 

 - 

บจก. ดีเอสออลล ์ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการคา้

ระหว่ า งกัน เ ป็นไปภายใ ต้เ งื่ อนไข

เดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติบุคคล

อ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ

คาํปรกึษา  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา  

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

20,000  

 

21,400 

 

 

50,000 

 

 - 

บริษัทฯได้ใ ห้บริ การ ใ ห้คําปรึกษา

เกี่ยวกบัระบบคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

สําหรับโรงพยาบาล (PDPA) ในอัตรา

ค่าบริการท่ีระบตุามสญัญา ซึ่งเป็นราคา

ตลาดโดยทั่วไปและลักษณะเงื่อนไข

ระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาท่ี

ตกลงร่วมกันภายใตก้ารพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

3.  รายไดจ้ากการขาย 

 รายไดจ้ากการขายวคัซีน 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 

 - 

 - 

 

 

696,000 

165,690 

 

บริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายวัคซีนและเวชภณัฑ์

ทางการแพทย ์โดยการกาํหนดราคาซือ้

ขาย และลกัษณะเงื่อนไข การใหเ้ครดิต

เทอมทางการค้าระหว่างกันเป็นไป
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 - 

 

762,000 ภายใตเ้งื่อนไขเดียวกบัการตกลงซือ้ขาย

กบันิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บจก. เมดแอคเซส 4.  รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑ์

ทั่วไป 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 

 

  

- 

 

 

2,500 

บจก. เมดแอคเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการคา้

ระหว่ า งกัน เ ป็นไปภายใ ต้เ งื่ อนไข

เดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติบุคคล

อ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

5.  รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

8,287,648 

 

6,215,736 

บริษัทฯ ไดร้ับเงินปันผลจากการลงทุน

ในหุ้นสามัญของ บมจ. สิริเวช จันทบุรี 

ตามท่ีประกาศจ่าย 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

6. รายไดอ่ื้น 

 รายไดจ้ากการขาย 

 รายไดค่้าขนส่ง 

 

 - 

 - 

 

 

 

21,400 

2,000 

 

บริษัทฯ มีรายไดอ่ื้นจาก 1) การจาํหน่าย

สินคา้ทางการแพทย ์ท่ีช่วยในการรกัษา

ผูป่้วย 2) ค่าขนส่งในการจดัส่งเวชภณัฑ ์

ซึ่งราคาดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาท่ีตก

ลงร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บจก.โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

 

7. รายไดอ่ื้น 

 กาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 รายไดค่้าขนส่ง 

 

 

 - 

 - 

 

 468 

561 

 

บริษัทฯ มีรายไดอ่ื้นจาก 1) การจาํหน่าย

สินทรพัยท์างการแพทยท่ี์ใชง้านแลว้ 2) 

รายไดจ้ากการขนส่งสินทรัพยท์างการ

แพทย์ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นไปตาม

สัญญา ท่ีตกลงร่วมกันภายใ ต้การ

พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สญัญาทัง้

สองฝ่ายในผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัอย่าง

เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึง

ปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

8.  ค่าบริการวิชาชีพ 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 - 

 - 

 

4,159,925 

4,159,925 

บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าบริการในการ

ฉีดวัคซีนใหแ้ก่ บมจ. สิริเวช จันทบุรี ซึ่ง

ราคาและลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน

ดงักล่าวเป็นไปตามท่ีตกลงกนั 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 บจก.โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

 

9.  ค่าบริการวิชา ชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 ค่าบริการวิชาชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 

 

146,764 

 

  

- 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ไดต้กลงว่าจา้ง บมจ. สิริ

เวช จันทบุรี ให้บริการรับส่งคนไข้ ซึ่ง

ราคาและลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน

ดงักล่าวเป็นไปตามท่ีตกลงกนั 

2. บจก. อบุลรกัษ์  

ความสัมพันธ ์

เป็นบริษัทรว่ม และมีนาย

เฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส และ

นายแพทยธ์นาธิป    ศภุ

ประดิษฐ์ เป็นกรรมการ

รว่มกนักบับริษัทฯ  

บจก. ดีเอสออลล ์

(เดิมช่ือ บจก. ทนัตสยาม) 

 

 

1. รายไดจ้ากการขายเวชภัณฑ์

ทั่วไปเกี่ยวกบัวสัดทุนัตกรรม 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

292,832 

 

24,000 

 

 

170,458 

  

- 

 

บจก. ดีเอสออลล ์ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการคา้

ระหว่ า งกัน เ ป็นไปภายใ ต้เ งื่ อนไข

เดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติบุคคล

อ่ืนทั่วไป 

 บจก.  โมดูลล่าซอฟท์แวร ์

เอ็กซเ์ปอรตี์ส 

 

 

 

2. รายได้จากค่าบํา รุงรักษา

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา  

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

 

870,000 

 

305,225 

 

 

870,000 

 

305,225 

บจก. โมดูลล่าซอฟทแ์วรเ์อ็กซเ์ปอรตี์ส 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนา

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล รวมถึง

การให้บริการบาํรุงรักษาระบบบริหาร

โรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการท่ีระบุ

ตามสญัญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท

ย่อยภายใตเ้งื่อนไขกับท่ีบริษัทย่อยทาํ

กบัคู่สญัญาผูร้บับริการอ่ืน 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 3. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ

คาํปรกึษา  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา  

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

20,000 

 

21,400 

 

 

410,000 

 

171,200 

 

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ใ ห้บ ริ ก า ร  1) ท่ี ป รึ ก ษ า

เกี่ยวกบัระบบคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

สํา ห รับ โ ร ง พ ย า บ า ล  (PDPA) 2) ท่ี

ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชี ในอัตรา

ค่าบริการท่ีระบตุามสญัญา ซึ่งเป็นราคา

ตลาดโดยทั่วไปและลักษณะเงื่อนไข

ระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาท่ี

ตกลงร่วมกันภายใตก้ารพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 4.  รายไดจ้ากการขาย 

 รายไดจ้ากการขายวคัซีน 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 เงินมดัจาํค่าวคัซีน 

 

 

 - 

 - 

  

- 

  

 

2,120,400 

60,465 
 

3,879,600 

บริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายวัคซีนและเวชภณัฑ์

ทางการแพทย ์โดยการกาํหนดราคาซือ้

ขาย และลกัษณะเงื่อนไข การใหเ้ครดิต

เทอมทางการค้าระหว่างกันเป็นไป

ภายใตเ้งื่อนไขเดียวกบัการตกลงซือ้ขาย

กบันิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

5.  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 - 

 - 

 

222,080 

 31,150 

บริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยทาง

การแพทย์ โดยการกําหนดค่าบริการ 

และลกัษณะเงื่อนไข การใหเ้ครดิตเทอม

ทางการค้าระหว่างกันเป็นไปภายใต้

เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติ

บคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บจก. เมดแอคเซส 6.  รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑ์

ทั่วไป 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 

 

  

- 

 

  

5,000 

บจก. เมดแอคเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการคา้

ระหว่ า งกัน เ ป็นไปภายใ ต้เ งื่ อนไข

เดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติบุคคล

อ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 7.  รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

5,825,907 

 

15,535,752 

บริษัทฯ ไดร้ับเงินปันผลจากการลงทุน

ในหุน้สามญัของ บจก. อุบลรกัษ์ ตามท่ี

ประกาศจ่าย 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

8. รายไดอ่ื้น 

 รายไดจ้ากการขาย 

 

 - 

 

214,000 

บริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายสินคา้ทางการแพทย ์

ท่ี ช่วยในการรักษาผู้ ป่วย  ซึ่ ง ราคา

ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง

ร่วมกันภายใต้การพิ จารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บจก.โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

 

9. รายไดอ่ื้น 

 กาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 

 

 - 

  

 

4,591 

 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินทรัพย์ทางการ

แพทย์ท่ีใช้งานแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าว

เ ป็นไปตามสัญญา ท่ีตกลงร่วมกัน

ภายใตก้ารพิจารณาอย่างรอบคอบของ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ท่ี

จะไดร้ับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

เ งื่ อนไข อันพึ งป ฏิบั ติ ใน ธุ รกิ จปกติ

โดยทั่วไป   

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

10.  ค่าบริการวิชาชีพ 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 - 

 - 

 

1,343,650 

1,343,650 

 

บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าบริการในการ

ฉีดวัคซีนใหแ้ก่ บจก. อุบลรกัษ์ ซึ่งราคา

และลกัษณะเงื่อนไขระหว่างกนัดงักล่าว

เป็นไปตามท่ีตกลงกนั 

3. บจก. โรงพยาบาล ภทัร 

ความสัมพันธ ์

มีนายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส 

เป็นกรรมการรว่มกนักบั

บริษัทฯ (ลาออกเมื่อ 24 

พฤศจิกายน 2563) 

 

บ จ ก .  ศู น ย์ หั ว ใ จ 

โรงพยาบาลธนบรุี 

1. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ

คาํปรกึษา  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา  

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 รายไดอ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

4,508,226  

 

37,507,455 

 - 

  

 

 

 

 

 

 - 

 

 - 

 - 

 

บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ไดท้าํสญัญาร่วมใหก้าร

รกัษาพยาบาลดา้นโรคหัวใจและหลอด

เลือดกบั บจก. โรงพยาบาล ภทัร  โดยมี

ค่าตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ 

เป็นไปตามการตกลงรว่มกันภายใตก้าร

พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สญัญาทัง้

สองฝ่ายในผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัอย่าง

เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึง

ปฏิบติัในธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บจก. ดีเอสออลล ์

(เดิมช่ือ บจก. ทนัตสยาม) 

 

2. รายไดจ้ากการขายเวชภัณฑ์

ทั่วไปเกี่ยวกบัวสัดทุนัตกรรม 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 - 

 

บจก. ดีเอสออลล ์ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการคา้

ระหว่ า งกัน เ ป็นไปภายใ ต้เ งื่ อนไข

เดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติบุคคล

อ่ืนทั่วไป 

 บจก.  โมดูลล่าซอฟท์แวร ์

เอ็กซเ์ปอรตี์ส 

3. รายได้จากค่าบํา รุงรักษา

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา  

 

 

 

 

 

540,000 

 

 

- 

บจก. โมดูลล่าซอฟทแ์วรเ์อ็กซเ์ปอรตี์ส 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนา

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล รวมถึง

การให้บริการบาํรุงรักษาระบบบริหาร

โรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการท่ีระบุ

ตามสญัญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท

ย่อยภายใตเ้งื่อนไขกับท่ีบริษัทย่อยทาํ

กบัคู่สญัญาผูร้บับริการอ่ืน 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 4. รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

250,000 

 

 - 

 

บริษัทฯไดร้บัเงินปันผลจากการลงทุนใน

หุ้นสามัญของ บจก. โรงพยาบาล ภัทร

ตามท่ีประกาศจ่าย 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 บจก. ธนบรุี เวลบีอิง้ 5.  ค่าบริการวิชา ชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 

 

 

684,431 

 

  

- 

บจก. ธนบุรี เวลบีอิง้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ไดว้่าจา้งใหท้างบจก. โรงพยาบาล ภัทร 

ใหบ้ริการจัดส่งอาหารสาํหรบัผูป่้วย ซึ่ง

บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้บริการ

ดังกล่าวประกอบการรักษาผูป่้วย โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซือ้ขายกบั

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บจก. โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

6.  ค่าใช้จ่ายในการซือ้ยาและ

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ต้ น ทุ น ก า ร ซื ้ อ ย า แ ล ะ

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 

 

 

21,478 

 

 

 - 

 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ซึ่ง

เ ป็นบริษัทย่อย ได้จําหน่ายยาและ

เวชภัณฑ ์โดยการกาํหนดราคาซือ้ขาย 

และลกัษณะเงื่อนไข การใหเ้ครดิตเทอม

ทางการค้าระหว่างกันเป็นไปภายใต้

เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติ

บคุคลอ่ืนทั่วไป 

 

4. บจก. เอ็กซเรยค์อมพวิเตอรอ์รุุ

พงษ ์

ความสัมพันธ ์

มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั  คือ  

นางสาวนลิน วนาสิน ซึ่ง

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

 

 

 

1. ค่าบริ การวิ ชา ชีพ แ ละค่า

ซ่อมแซม 

 ค่าบริการวิชาชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 

 

47,269,435   

 

3,875,969 

 

 

 

 

35,729,103 

 

3,116,689 

 

 

บริษัทฯ ได้ทําสัญญาบริการตรวจ

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง MRI กับ บจก. 

เอ็กซเรยค์อมพิวเตอรอ์ุรุพงษ์ โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซือ้ขายกบั

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

2.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 

112,500 

 

112,500 

บริษัทฯไดร้บัเงินปันผลจากการลงทุนใน

หุน้สามญัของ บจก. เอ็กซเรยค์อมพิวเตอร ์

อรุุพงษ์  ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

 บจก.  โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

 

3. ค่าบริ การวิ ชา ชีพ แ ละค่า

ซ่อมแซม 

 ค่าบริการวิชาชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 

9,923,658 

 

3,608,627 

 

 

13,357,510 

 

3,106,473 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ได้ทําสัญญาบริการ

ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง MRI กับ 

บจก. เอ็กซเรยค์อมพิวเตอรอ์ุรุพงษ์ โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซือ้ขายกบั

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 บจก.  โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

 

4. รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร

รกัษาพยาบาล 

 

 

 - 

 

 

37,800 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ซึ่ง

เ ป็นบริษัทย่ อย  ได้ใ ห้บริ การตรวจ

รักษาพยาบาล  โดยอัตราค่าบริการ

เป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับ

การตกลงซือ้ขายกบันิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง 

 

5. ค่าบริ การวิ ชา ชีพ แ ละค่า

ซ่อมแซม 

 ค่าบริการวิชาชีพและค่า

ซ่อมแซม 

 ลกูหนีอ่ื้น 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 

 

6,661,309 

 

103,855 

780,465 

 

 

13,019,486 

 

104,200 

3,019,486 

 

บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ได้ทําสัญญาบริการตรวจวินิจฉัยโรค

ด้วยเครื่อง MRI กับ บจก.  เ อ็กซเรย์

คอมพิวเตอรอ์ุรุพงษ์ โดยการกําหนด

ราคาซื ้อขาย  และลักษณะเงื่ อนไข

ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด 

เช่นเดียวกับการตกลงซื ้อขายกับนิติ

บคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง 

 

6. รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร

รกัษาพยาบาล 

 

 

 - 

 

 

36,150 

บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ได้ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล โดย

อตัราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด 

เช่นเดียวกับการตกลงซื ้อขายกับนิติ

บคุคลอ่ืนทั่วไป 

5. ARYU International Health 

Care Co., Ltd. 

ความสัมพันธ ์

 เป็นกิจการรว่มคา้  

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

1. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ

คาํปรกึษา  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา   

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 รายไดอ่ื้น 

 ลกูหนีอ่ื้น 

 

 

 

 

918,000  

 

6,294,251 

 - 

71,700  

 

 

 

 

 - 

 

6,245,251 

 - 

71,700 

 

 

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ใ ห้คํา ปรึก ษาแ ก่  ARYU 

International Health Care Co.,Ltd ใ น

ส่วนของระบบบริหารงานโรงพยาบาล 

ซึ่งราคาและลกัษณะเงื่อนไขระหว่างกนั

ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง

ร่วมกันภายใ ต้การพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

5. ARYU International Health 

Care Co.,Ltd (ต่อ) 

บจก.  โมดูลล่าซอฟท์แวร ์

เอ็กซเ์ปอรตี์ส 

 

2. รายได้จากค่าบํา รุงรักษา

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา  

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

 - 

 

62,881 

 

 

 - 

 

62,881 

บจก. โมดูลล่าซอฟทแ์วรเ์อ็กซเ์ปอรตี์ส 

ซึ่ ง เ ป็นบริษัทย่อย ได้ใ ห้บริ การให้

คําปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารงาน

โรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการท่ีระบุ

ตามสญัญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท

ย่อยภายใตเ้งื่อนไขกับท่ีบริษัทย่อยทาํ

กบัคู่สญัญาผูร้บับริการอ่ืน 

 

 บจก.  โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

 

3. รายไดจ้ากการขายยา 

 รายไดจ้ากการขายยา 

 

 

 - 

 

204,693 

 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ไดจ้าํหน่ายยา โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย และลักษณะ
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

เงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการคา้

ระหว่ า งกัน เ ป็นไปภายใ ต้เ งื่ อนไข

เดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติบุคคล

อ่ืนทั่วไป 

 

6. Weihai Welly Hospital 

Company Limited 

ความสัมพันธ ์

เป็นกิจการรว่มคา้  

(สิน้สดุความเป็นกิจการรว่มคา้ใน

เดือนมนีาคม พ.ศ. 2563) 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 1. รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ

คาํปรกึษา  

 รายได้จากการให้บริการ

และคาํปรกึษา  

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 เจา้หนีอ่ื้น 

 

 

 

 

 - 

 

 - 

 - 

 

 

 

 

 - 

 

 - 

 - 

 

 

บริษัทฯ ได้ให้คําปรึกษาแก่  Weihai 

Welly Hospital ใ น ส่ ว น ข อ ง ร ะ บ บ

บริหารงานโรงพยาบาล ซึ่งราคาและ

ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าว

เ ป็นไปตามสัญญา ท่ีตกลงร่วมกัน

ภายใตก้ารพิจารณาอย่างรอบคอบของ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ท่ี

จะไดร้ับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม

เ งื่ อนไข อันพึ งป ฏิบั ติ ใน ธุ รกิ จปกติ

โดยทั่วไป   

7. บมจ. โรงพยาบาลชมุเวช 

ความสัมพันธ ์

มีนายสธุน ศรียะพนัธ ์

เป็นกรรมการรว่มกนักบั

บริษัทย่อย 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 1.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 เงนิปันผลคา้งรบั 

 

 

272,492 

 - 

 

 

5,846,192 

4,954,400  

 

บริษัทฯ ไดร้ับเงินปันผลจากการลงทุน

ในหุน้สามัญของ บมจ. โรงพยาบาลชมุ

เวช ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

10,000 

10,700 

 

 

25,000 

 - 

บริษัทฯได้ใ ห้บริ การ ใ ห้คําปรึกษา

เกี่ยวกบัระบบคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

สําหรับโรงพยาบาล (PDPA) ในอัตรา

ค่าบริการท่ีระบตุามสญัญา ซึ่งเป็นราคา

ตลาดโดยทั่วไปและลักษณะเงื่อนไข

ระหว่างกนัดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาท่ี

ตกลงร่วมกันภายใตก้ารพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

3.  รายไดจ้ากการขาย 

 รายไดจ้ากการขายวคัซีน 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 เงินมดัจาํค่าวคัซีน 

 

 

 

 - 

 - 

  

-  

 

2,196,000 

296,100 

 

7,287,600 

 

บริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายวคัซีนและเวชภณัฑ์

ทางการแพทย ์โดยการกาํหนดราคาซือ้

ขาย และลกัษณะเงื่อนไข การใหเ้ครดิต

เทอมทางการค้าระหว่างกันเป็นไป

ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซือ้

ขายกบันิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 บจก. เมดแอคเซส 4.  รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑ์

ทั่วไป 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 

 

  

- 

 

 

25,000 

บจก. เมดแอคเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ได้จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

โดยการกําหนดราคาซื ้อขาย และ

ลักษณะเงื่อนไข การให้เครดิตเทอม

ทางการค้าระหว่างกันเป็นไปภายใต้

เงื่อนไขเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกบันิติ

บคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 5. รายไดอ่ื้น 

 กาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 รายไดจ้ากการขาย 

 

 

79,980 

 - 

 

 - 

64,200 

บ ริ ษั ท ฯ  มี ร า ย ไ ด้ อ่ื น จ า ก  1) ก า ร

จําหน่ายสินทรัพย์ทางการแพทยท่ี์ใช้

งานแล้ว  2)จําหน่ายสินค้าทางการ

แพทย์ ท่ีช่วยในการรักษาผู้ป่วย ซึ่ง

ราคาดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาท่ีตก

ลงร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบติัใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บจก.  โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

 

6. รายไดอ่ื้น 

 กาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 ลกูหนีอ่ื้น 

 

 

 - 

 - 

 

60,856 

      75,400

  

บจก. โรงพยาบาลธนบรุี บาํรุงเมือง ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ได้จําหน่ายสินทรัพย์

ทางการแพทย์ท่ีใช้งานแล้ว  ซึ่งราคา

ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง

ร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 7.  ค่าบริการวิชาชีพ 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 - 

 - 

 

1,442,980 

1,442,980 

บริษัทฯ ไดต้กลงจ่ายค่าบริการในการ

ฉีดวัคซีนให้แก่ บมจ. โรงพยาบาลชุม

เวช ซึ่ ง ราคาและลักษณะเงื่ อนไข

ระหว่างกันดงักล่าวเป็นไปตามท่ีตกลง

กนั 

8.  บจก. โรงพยาบาลสิโรรส 

ความสัมพันธ ์

มีบคุคลท่ีเป็นญาติสนิทของ

นายแพทยบ์ุญ      วนาสิน 

เป็นผูถ้ือหุน้ 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์

ยินดี  

 

1. รายไดจ้ากการขายเวชภณัฑ ์

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑ ์

 

 

329,303 

 

 

24,150 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี ซึ่งเป็น

บริษัทย่ อย  ได้จําหน่าย เ วชภัณ ฑ์

ทางการแพทยโ์ดยการกาํหนดราคาซือ้

ขาย และลกัษณะเงื่อนไข การใหเ้ครดิต

เทอมทางการค้าระหว่างกันเป็นไป

ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซือ้

ขายกบันิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 

 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

20,000 

21,400 

 

 

50,000 

 - 

บริษัทฯได้ให้บริการให้คําปรึกษา

เกี่ ยวกับระบบคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลสาํหรบัโรงพยาบาล (PDPA) ใน

อัตราค่าบริการท่ีระบุตามสัญญา ซึ่ง

ราคาและลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน

ดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาท่ี     ตกลง

ร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่าง

รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน

ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัอย่างเหมาะสม 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

 บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์

ยินดี  

3.รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดเ้งินปันผล 

 

 - 

 

 

 - 

 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี ได้รับ

เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญ

ของ บจก. โรงพยาบาลสิโรรส ตามท่ี

ประกาศจ่าย 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

4. รายไดอ่ื้น 

กาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 

19,999 

 

 - 

  

บริษัทฯได้จําหน่ายสินทรัพย์ทางการ

แ พ ท ย์ ท่ี ใ ช้ ง า น แ ล้ว ใ ห้ แ ก่   บ จ ก . 

โรงพยาบาลสิโรรส ซึ่งราคาดังกล่าว

เ ป็นไปตามสัญญา ท่ีตกลงร่วมกัน

ภายใตก้ารพิจารณาอย่างรอบคอบของ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ท่ี

จะไดร้ับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม

เ งื่ อนไข อันพึ งป ฏิบั ติ ใน ธุ รกิ จปกติ

โดยทั่วไป   

 บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์

ยินดี  

 

 

 

5. ค่าบริการอ่ืน 

 ค่ า วั ส ดุ สิ ้น เ ป ลื อ ง ท า ง

การแพทย ์

 ค่าเช่ารถตรวจสขุภาพ 

 

 

15,000 

 

- 

 

 

 - 

  

- 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี มีความ

จําเป็นต้องใช้สินค้า/บริการดังกล่าว

ประกอบการรักษาผู้ป่วย การกาํหนด

ราคาซื ้อขาย  และลักษณะเงื่อนไข

ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด 

เช่นเดียวกับการตกลงซื ้อขายกับนิติ

บคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 6.  ค่าบริการวิชาชีพ 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 - 

 - 

 

120,505 

120,505 

บริษัทฯ ไดต้กลงจ่ายค่าบริการในการ

ฉีดวัคซีนให้แก่ บมจ. โรงพยาบาลชุม

เวช ซึ่ ง ราคาและลักษณะเงื่ อนไข

ระหว่างกันดงักล่าวเป็นไปตามท่ีตกลง

กนั 

9. บจก. ธนบรุี เคหะภณัฑ ์

 ความสัมพันธ ์

บจก. ธนบรุี เวลบีอิง้ 1. ค่าเช่าสาํนกังาน 

 ค่าเช่า 

 

- 

 

                        - 

บจก. ธนบุรี เวลบีอิง้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ได้เช่าสาํนักงาน ในอัตราค่าเช่าและ
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

มี ดร. สวุดี พนัธุพ์านิชเป็น

กรรมการร่วมกันกับบริษัท

ย่อย 

 ค่าบริการ 

 เงินประกนัค่าเช่า 

 เจา้หนีอ่ื้น 

 สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้ สิ น ท รั พ ย์

  

 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่า 

 ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้

สินทรพัย ์

966,815 

3,521,555  

66,376 

8,301,820 

 

3,281,076 

5,534,547 

 

342,247 

3,521,555  

1,800,217 

 - 

 

 - 

1,875,993 

 

ค่าบริการท่ีระบุตามสัญญาเป็นราคา

ตลาดโดยทั่วไปและลักษณะเงื่อนไข

ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด 

เช่นเดียวกับการเช่ากับนิติบุคคลอ่ืน

ทั่วไป โดยบริษัทย่อยไดม้ีการบอกเลิก

สญัญาเช่า ณ สิน้ปี 2564 

 

 

 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 2. ค่าเช่าสาํนกังาน 

 ค่าเช่า 

 ค่าบริการ 

 เงินประกนัค่าเช่า 

 เจา้หนีอ่ื้น 

 สิทธิการใชสิ้นทรพัย ์

 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่า 

 ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้

สินทรพัย ์

 

 - 

 - 

                      - 

 - 

 - 

                      - 

 - 

 

 

                        - 

77,630 

75,718 

41,864 

1,759,387 

969,138 

879,693 

 

 

บริษัทฯ ได้เช่าสาํนักงาน ในอัตราค่า

เช่าและค่าบริการท่ีระบตุามสญัญาเป็น

ราคาตลาดโดยทั่ วไปและลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการเช่ากบันิติบคุคล

อ่ืนทั่วไป 

 

 

 

10.  บจก. ราชธานีพฒันาการ 

(2014) 

ความสัมพันธ ์

มีนางจารุวรรณ วนาสินเป็น

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  

 

 

บจก. โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

1 ค่าบริการอ่ืน 

 ค่าบริการอ่ืน 

 ค่านายหนา้ 

 เจา้หนีอ่ื้น 

 

 

 

 - 

 - 

224,700 

 

 

 - 

335,550 

224,700 

 บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014) ได้

ให้บริการว่าจ้างล่ามแปลภาษาจีนมา

ช่วยงานบริการในดา้นการตลาด และมี

การจัดหาผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการใน

โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง จึงมีการ

ให้ค่านายหน้าเป็นการตอบแทน โดย

อัตราค่าบริการดังกล่าวอยู่ในราคา

ตลาดทั่ ว ไป  แ ละลักษณะเงื่ อนไข

ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด 

เช่นเดียวกับการตกลงซื ้อขายกับนิติ

บคุคลอ่ืนทั่วไป 

11. บจก. โรงพยาบาลธนบรุ ี 

     โฮลดิง้ 

ความสัมพันธ ์

มีผูถ้ือหุน้เป็นกรรมการของ

บริษัทย่อย 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 1. รายไดค่้าท่ีพกั 

 รายไดค่้าท่ีพกั 

 รายไดอ่ื้น 

 ลกูหนีอ่ื้น 

 

14,400 

 - 

1,800,300  

 

 

 - 

 - 

1,800,300 

บริษัทฯ ไดใ้หบ้ริการท่ีพกัแก่กลุ่มแพทย์

ท่ีมาศึกษาดูงาน แก่ บจก. โรงพยาบาล

ธนบุรี โฮลดิง้ ซึ่งราคาเป็นไปตามอัตรา

ท่ีใหแ้ก่ลกูคา้ทั่วไป 

12. บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง  

 ความสัมพันธ ์

มีกรรมการรว่มกนั 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

 

1. รายไดจ้ากการขายยา 

 รายไดจ้ากการขายยา 

 

 

 - 

 

 

667,700 

 

บริษัทฯ  ได้จําหน่ายยาให้แก่บมจ. 

โรงพยาบาลรามคําแหง ซึ่งมีความ

จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว



สิ่งทีส่่งมาด้วย 12 

______________________________________________________________________________ 
 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565                    หนา้ 49 | 52 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

     ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกับ

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 

 บจก. ดีเอสออลล ์

(เดิมช่ือ บจก. ทนัตสยาม) 

 

2. รายไดจ้ากการขายเวชภัณฑ์

ทั่วไปเกี่ยวกบัวสัดทุนัตกรรม 

 ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

 

 - 

 

 - 

 

 

 

51,110 

 

5,380 

บจก. ดีเอสออลล ์ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้

จําหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดย

การกาํหนดราคาซือ้ขาย และลักษณะ

เงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการคา้

ระหว่ า งกัน เ ป็นไปภายใ ต้เ งื่ อนไข

เดียวกับการตกลงซือ้ขายกับนิติบุคคล

อ่ืนทั่วไป 

 บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ค่าใช้จ่ายจากการซือ้ยาและ

เวชภณัฑท์ั่วไปและซือ้อปุกรณ ์

 ต้นทุนจากการซือ้ยาและ

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ซือ้เครื่องมือแพทย ์ 

 ค่าซ่อมแซม 

 ค่าบริการอ่ืน 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 เจา้หนีอ่ื้น 

 เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์

 

 

14,732,687 

  

54,725,100 

77,253 

 - 

 - 

7,956,816 

46,100 

 - 

 

 

64,716,743 

 

20,417,300 

82,195 

62,000 

19,348,255 

27,854,848 

485,103 

17,918,500 

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ซื ้อ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ์  

เครื่องมือแพทย์ รวมถึงการใช้บริการ

ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์ซึ่งมีความ

จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว

ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกับ

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 

 บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์

ยินดี  

4. รายไดอ่ื้น 

กาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 

 - 

 

2,299,999 

  

บริษัทฯได้จําหน่ายสินทรัพยท์างการ

แพทย์ท่ีใช้งานแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าว

เ ป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน

ภายใตก้ารพิจารณาอย่างรอบคอบของ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชนท่ี์

จะไดร้บัอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่ อนไขอันพึ งปฏิบัติ ในธุรกิจปกติ

โดยทั่วไป   

 บจก.โรงพยาบาลธนบุรี  

บาํรุงเมือง 

5. ซื ้อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์  เ พื่ อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ต้นทุนจากการซือ้ยาและ

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ซือ้เครื่องมือแพทย ์ 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 

 

214,320 

 

 - 

 - 

 

 

1,549,000 

 

66,462,000 

4,944,650 

บจก.โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ไดซื้อ้ยาและเวชภัณฑ ์

เครื่องมือแพทย์ รวมถึงการใช้บริการ

ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์ซึ่งมีความ

จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว

ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการ
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

 ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์

 -

 - 

3,560 

5,865,660 

66,462,000 

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกับ

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บจก. ธนบรุี เวลบีอิง้ 6. ซื ้อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์  เ พื่ อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ต้นทุนจากการซือ้ยาและ

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ค่าบริการวิชาชีพ 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 

 

 - 

 

 - 

 - 

 

  

 

 

5,375,240 

 

5,320,100 

10,640,023 

บจก. ธนบุรี เวลบีอิง้ ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย 

ได้ซือ้ยาและเวชภัณฑ  ์รวมถึงการใช้

บริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์ซึ่งมี

ความจําเ ป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าว

ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกับ

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์

ยินดี 

7. ซื ้อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์  เ พื่ อ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ต้นทุนจากการซือ้ยาและ

เวชภณัฑท์ั่วไป 

 ซือ้เครื่องมือแพทย ์ 

 เจา้หนีก้ารคา้ 

 เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์

 

 

 - 

 

 - 

 - 

 

  

 

 

4,942,020 

 

32,183,000 

2,715,800 

29,470,000 

บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ได้ซื ้อยาและเวชภัณฑ์ 

รวมถึง เครื่องมือแพทย์ ซึ่ งมีความ

จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว

ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกับการ  ตกลงซือ้ขาย

กบันิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 

 บ จ ก .  ศู น ย์ หั ว ใ จ 

โรงพยาบาลธนบรุี 

8. ซื ้อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์  เ พื่ อ

ประกอบธุรกิจบริหารศนูยห์วัใจ 

 ซือ้เครื่องมือแพทย ์ 

 เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์

 

 

 

 - 

 - 

  

 

  

 

 

3,621,495 

3,875,000 

 

 

บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ได้ซือ้เครื่องมือแพทย ์

ซึ่งมีความจาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ดงักล่าว

ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกับ

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

13. บจก. สินแพทย ์เทพารกัษ์  

 ความสัมพันธ ์

มีกรรมการรว่มกนั 

 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

1. รายไดจ้ากการขายยา 

 รายไดจ้ากการขายยา 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 

 - 

 - 

 

 

 

100,000 

100,000 

 

บริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายยาใหแ้ก่ บจก. สิน

แพทย ์เทพารกัษ์ ซึ่งมีความจาํเป็นตอ้ง

ใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษา

ผู้ป่วย โดยการกําหนดราคาซื ้อขาย 

และลกัษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไป

ตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตก

ลงซือ้ขายกบันิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

14. บจก. โรงพยาบาลเสรรีกัษ ์ 

 ความสัมพันธ ์

มีกรรมการรว่มกนั 

 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

1. รายไดจ้ากการขายยา 

 รายไดจ้ากการขายยา 

 ลกูหนีก้ารคา้ 

 

 

 - 

 - 

 

 

 

581,215 

400,000 

บริษัทฯ  ได้จําหน่ายยาให้แก่ บจก. 

โ ร ง พ ย า บ า ล เ ส รี รัก ษ์  ซึ่ ง มี ค ว า ม

จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว

ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกับ

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

15. บจก. โรงพยาบาลวิภาราม-

ปากเกรด็ 

 ความสัมพันธ ์

มีกรรมการรว่มกนั 

 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

 

1. ค่าบริการ 

 ค่าบริการรถเอกซเรย ์

 

 

 - 

  

 

 

 

12,000 

 

บริษัทฯ  มีความจําเ ป็นต้องบริการ

ดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย การ

กําหนดราคาซื ้อขาย  และลักษณะ

เงื่อนไขระหว่างกนัเป็นไปตามเงื่อนไข

ตลาด เช่นเดียวกบัการตกลงซือ้ขายกับ

นิติบคุคลอ่ืนทั่วไป 

 

8.2. รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกตทิีไ่ม่มีเงือ่นไขทางการค้าทั่วไป 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

1.  บจก. ราชธานีพฒันาการ 

(2014) 

ความสัมพันธ ์

มีนางจารุวรรณ วนาสินเป็น

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  

 

บจก. ธนบรุีพฒันาท่ีดิน 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าเช่าท่ีดิน 

 รายไดค่้าเช่าท่ีดิน 

 ลกูหนีอ่ื้น 

 

รายไดอ่ื้น 

 ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

6,000,000 

34,000,000 

 

 

1,141,096 

1,141,096 

 

 

- 

- 

 

 

1,141,918 

- 

 

  

บจก. ธนบุรีพัฒนาท่ีดิน ยังไม่ได้นํา

ท่ีดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จึงได้

ปล่อยเช่าท่ีดินดังกล่าวแก่ บจก. ราช

ธานีพฒันาการ (2014)  ในอตัราค่าเช่า

ท่ีเทียบเท่ากับมูลค่าตลาด ซึ่งรายการ

ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ บ ริ ษั ท 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากมีการจ่ายชาํระ

ค่าท่ีดินล่าชา้ จึงมีการคิดอตัราดอกเบีย้

ซึ่ ง เ ป็นไปตามเงื่ อนไขตามสัญญา

ตามท่ีตกลง  และข้ออันพึงปฏิบัติใน

ธุรกิจปกติโดยทั่วไป   

2.  คณุหญิงส่องแสง เมฆสวรรค ์

ความสัมพันธ ์

เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป ค่าเช่าท่ีดิน 

 ค่าเช่าท่ีดิน 

 

 - 

 

  

                     - 

 

บริษัทฯ ได้เช่าท่ีดินจากคุณหญิงส่อง

แสง  เมฆสวรรค์ เพื่อใช้เ ป็นท่ีตั้ง ใน

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี  ซึ่ง

อัตราค่าเช่าดงักล่าวตํ่ากว่ามูลค่าตลาด

และรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ ์ บริษัทผู้เข้าทาํรายการ 
ลักษณะของรายการ 

ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2564 

3.  คณุอาษา เมฆสวรรค ์

ความสัมพันธ ์

เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ 

 

บมจ. ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป  สิทธิการใช้สินทรัพย ์

 สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้ สิ น ท รั พ ย์

  

 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่า 

 ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้

สินทรพัย ์

 

13,908,566 

 

11,862,533 

2,385,473 

 

- 

 

9,695,025 

2,385,473 

 

บริษัทฯ ไดเ้ช่าท่ีดินจากคุณอาษา เมฆ

สวรรค ์(การเปล่ียนสญัญาจากผูใ้ห้เช่า

เดิม คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค)์ เพื่อ

ใ ช้ เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ใ น ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ

โรงพยาบาลธนบุรี   ซึ่ งอัตราค่าเ ช่า

ดงักล่าวตํ่ากว่ามลูค่าตลาดและรายการ

ดงักล่าวเป็นประโยชนต่์อบริษัทฯ 

 

4. บจก. ราชพฒันา เรียลเอสเตท 

ความสัมพันธ ์

มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั 

 

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ธนบรุี 

1. รายไดค่้าเช่า 

 รายไดค่้าเช่า 

 ลกูหนีอ่ื้น 

 เงนิมดัจาํรบั 

 

 

2,226,682 

1,020,562 

1,000,000 

 

 

549,946 

549,946 

- 

 

บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย ไดท้าํสัญญาจะซือ้จะ

ขายท่ีดินกับบจก. ราชพัฒนา เรียล

เอสเตท ซึ่งราคาและลักษณะเงื่อนไข

ระหว่างกันเป็นไปตามสัญญาและ

ราคาตลาดโดยทั่วไป 

  

  2. รายไดอ่ื้น 

 ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 

 กาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 

 

          3,959,528 

3,612,720 

 -  

 

 

521,313 

521,313 

2,142,622 

บริษัทย่อยไดม้ีการคิดค่าเช่าท่ีดิน และ

ดอกเบีย้ เน่ืองจากมีการจ่ายชาํระค่า

ท่ีดินล่าช้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตาม

สญัญาตามท่ีตกลงและขอ้อนัพึงปฏิบติั

ในธุรกิจปกติโดยทั่วไป  

บริษัทย่อยดาํเนินการขายท่ีดินกบับจก. 

ราชพัฒนา เรียลเอสเตท ตามสัญญา

แลว้   

 

9. สรุปสาระสาํคัญของสัญญาทีส่าํคัญของบริษัทในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

-ไม่ม-ี 

 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะทีใ่ห้ผู้ถือเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชือ่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 

รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอชื่อให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะ 

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนงัสือเชิญประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

 


