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ท่ี THG 75/2564 

20 กนัยายน 2564 

เร่ือง แจง้เขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกัด ( มหาชน) (“THG”) ขอแจ้งให้ทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

8/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  20 กนัยายน 2564 มีมติอนุมติัใหล้งทุนในหุ้นสามญัของ ของ บริษทั โรงพยาบาลราชธานี 

จาํกดั (มหาชน) (“RJH”) เพิ่ม จาํนวน 6,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 26.77 บาท เป็นมูลค่ารวม 160.62 ลา้นบาท (หน่ึงร้อย

หกสิบลา้นหกแสนสองหม่ืนบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนจดทะเบียน โดยซ้ือจาก บมจ. โรงพยาบาล

รามคาํแหง จึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 

ดงัน้ี 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกดิรายการ และคู่สัญญา 

วนัเดือนปีท่ีทาํรายการ ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ผูจ้ะซ้ือ : บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (“THG”)   

ผูจ้ะขาย : บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง (“RAM”)   ถือหุ้น THG ร้อยละ 20.85 ของจาํนวนหุ้นท่ี

ออก และจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

2. ลกัษณะของสินทรัพย์ บริการ 

ขอ้มูลทัว่ไปของ RJH:  

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : จดัตั้งบริษทัเม่ือปี 2533 และนาํหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาท) 

ท่ีตั้งสาํนกังาน : 111 หมู่ท่ี 3 ถนนโรจนะ ตาํบลคลองสวนพลู อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ: โรงพยาบาลเอกชน โดยมีโรงพยาบาลท่ีเปิดใหบ้ริการ 2 แห่ง ไดแ้ก่  

โรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ  

กรรมการ : 1. นายแพทยเ์อ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิไลลกัษณ์  อญัมณีรัตน์  รองประธานกรรมการ  

3. นายศรัณย ์ สุภคัศรัณย ์ กรรมการอิสระ  

4. นายธีระศกัด์ิ  ณ ระนอง  กรรมการอิสระ 

5. นางสาวสุดธิดา  จิระพฒัน์สกุล  กรรมการอิสระ 

6. นายแพทยว์ชิระ  วุฒิกุลประพนัธ์  กรรมการ  
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7. แพทยห์ญิงพรทิพย ์ วุฒิกุลประพนัธ ์ กรรมการ  

8. นายแพทยสุ์รินทร์  ประสิทธ์ิหิรัญ  กรรมการ  

9. นางสาวพิชญร์ะพี  ประสิทธ์ิหิรัญ  กรรมการ  

10. นายจรูญศกัด์ิ  ศรีโภชน์สมบูรณ์  กรรมการ  

11. นายแพทยธ์นาธิป  ศุภประดิษฐ์  กรรมการ 

  

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ RJH :  ณ วนัท่ี 15/03/2564  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ก่อนทํารายการ 15/03/2564 หลงัทํารายการ 

จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. นาย สุรินทร์ ประสิทธ์ิหิรัญ 40,661,805 13.55   

2. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 23,815,039 7.94   

3. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 12,431,500 4.14   

4. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 12,100,000 4.03 6,100,000 2.03 

5. น.ส. พิชญร์ะพี ประสิทธ์ิหิรัญ 9,591,800 3.20   

6. น.ส. พิชญรํ์าไพ ประสิทธ์ิหิรัญ 9,327,800 3.11   

7. น.ส. พิชญรั์มภา ประสิทธ์ิหิรัญ 9,327,800 3.11   

8. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,220,745 3.07 15,220,745 5.07 

9. กองทุนเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 8,487,000 2.83   

10. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 7,542,765 2.51   
 

งบการเงินของ RJH    

งวดงบการเงิน 31/12/2560 31/12/2561 31/12/2562 31/12/2563 30/06/2564 

สินทรัพยร์วม 1,901.25   1,879.48   1,685.41   1,899.34   2,061.36   

หน้ีสินรวม 234.86   570.43   285.60   398.08   509.55   

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,590.99   1,305.72   1,395.82   1,496.14   1,545.70   

มูลค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 300.00   300.00   300.00   300.00   300.00   

รายไดร้วม 1,424.24   1,611.05   1,803.09   1,878.40   1,074.74   

กาํไรสุทธิ 231.24   254.54   395.89   412.49   244.31   

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.77   0.85   1.32   1.37   0.81  

 
***รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และงบการเงินของ RJH อา้งอิงขอ้มูลจาก 

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=rjh&language=th&country=TH  

 

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=RJH-R&language=en&country=US
https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=rjh&language=th&country=TH
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3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ท่ีใช้กาํหนดมูลค่ารวมของรายการ   

 3.1 การคาํนวณมูลค่ารายการตามเกณฑร์ายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 การลงทุนในหุ้นสามญัของ RJH เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทสินทรัพยแ์ละบริการ โดยใช้เกณฑ์

มูลค่าสูงสุดของส่ิงตอบแทน คือ ราคาซ้ือหุ้นสามญัของ RJH จาํนวน 6,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 26.77 บาท เป็น

มูลค่ารวม ของส่ิงตอบแทนเท่ากบั 160.62 ลา้นบาท ซ่ึง THG จะชาํระส่ิงตอบแทนเป็นเงินสด (การกาํหนดราคาซ้ือ

หุน้สามญัของ RJH ดูความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั)  

ขนาดรายการสะสม 6 เดือนยอ้นหลงั จาํนวน 43,595,632.47 บาท 

 มูลค่ารวมในการทํารายการเก่ียวโยงจึงเป็นเงิน 204,245,632.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของมูลค่า

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ THG โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสท่ี 2/2564 ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวโยงขนาดกลาง (มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ) ดาํเนินการโดยให้คณะกรรมการ THG เป็นผูอ้นุมติัรายการและเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

NTA* = สินทรัพยร์วม – สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - หน้ีสินรวม + หน้ีสินภาษเีงินไดร้อตดับญัชี - ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

     ณ วนัท่ี 30/6/2564 

สินทรัพยร์วม 20,609,444,638  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 224,363,724  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 179,058,783 

หน้ีสินรวม 12,631,633,597  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 280,068,333 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 405,127,321  

NTA 7,449,329,546   

 

 3.2 การคาํนวณมูลค่ารายการตามเกณฑร์ายการไดม้าจาํหน่ายไป (จากงบการเงิน 30/6/2564) 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าว บริษทัจะถือหุน้สามญัของ RJH เพิ่มขึ้น จาํนวน 6,000,000 หุน้คิดเป็นร้อยละ 2  

เกณฑ์ท่ีใช้ในการคํานวณ สูตรการคํานวณ ขนาดของรายการ  

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพยท่ี์

มีตวัตนสุทธิ  

(NTA ของ RJH x สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 / NTA ของ THG) 

 =  (1,484,309,000*0.02)*100 / 7,449,329,546   
ร้อยละ 0.40 

2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน  

(กาํไรสุทธิของ RJH x สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 / กาํไรสุทธิของ THG 

 =  (553,301,621.37*0.02)*100 / 237,799,467.00   

ร้อยละ 4.65 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบ

แทน  

(มูลค่ารายการท่ีจ่าย x 100) / สินทรัพยร์วมของบริษทั 

 = (160,620,000+396273175) x 100 / 20,609,444,638.00  

ร้อยละ 2.78 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนท่ีออก

เพ่ือชาํระค่าสินทรัพย ์ 

ไม่สามารถคาํนวณไดเ้น่ืองจากไม่มีการออกหุ้นเพ่ือชาํระค่าสินคา้  

 

- 
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ขนาดรายการสะสมไดม้า 6 เดือนยอ้นหลงั 396,273,175 บาท (สะสมช่วง 01/01/2564 – 30/6/2564) 

ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 4.65 ตามเกณฑก์าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน ซ่ึงขนาดรายการนอ้ย

กวา่ร้อยละ 15 การลงทุนดงักล่าวจึงไม่ตอ้งดาํเนินการตามเกณฑไ์ดม้าจาํหน่ายไป 

 

4. บุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัและลกัษณะความเกีย่วโยง 

 RAM THG และ RJH มีความสัมพนัธ์ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

***อา้งอิงขอ้มูลจากรายงาน 56-1 ปี 2563 ของ RJH ซ่ึงปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เน่ืองจากแสดง

รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

 

RJH 

RAM THG 

กรรมการ และผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 3.07 

กรรมการ และผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 20.85  

กรรมการ และผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 4.03 
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5. ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัในการเข้าทํารายการท่ีเกีย่วโยงน้ัน 

 การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง THG และ RAM โดย RAM เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ลาํดบัท่ี 1 

ของ THG (ร้อยละ 20.85) และมีตวัแทนจาก RAM มาเป็นกรรมการใน THG 2 ท่าน คือ นายเอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์

(ถือหุ้น THG ร้อยละ 2.08 ของจาํนวนหุ้นท่ีออก และจาํหน่ายได้แลว้ทั้งหมด) และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ 

(ไม่ไดถื้อหุ้น THG) ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทสินทรัพยแ์ละบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

 เม่ือพิจารณาคาํนวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ในประกาศท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ รายการ

ดงักล่าวมีขนาดของรายการท่ีเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนของ THG ตาม

รายงานงบการเงินรวมของ THG และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 THG จึงตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํ

รายการจากคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 

6. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าซ้ือสินทรัพย์ 

เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

 

7. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั 

กรรมการ ความเกี่ยวโยง 
ถือหุ้น THG 

ณ 5/8/64 

นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์  กรรมการและผูถื้อหุ้นของ THG 

 กรรมการและผูถื้อหุ้นของ RAM 

 ประธานกรรมการและผูถื้อหุน้ของ RJH 

17,673,500 หุ้น  

(ร้อยละ 2.08) 

นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์  กรรมการของ THG 

 กรรมการและผูถื้อหุ้นของ RAM 

- ไม่มี - 

นายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ์*  CEO กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และผูถื้อหุน้ของ THG 

 กรรมการของ RJH 

56,500 หุน้ 

(ร้อยละ 0.01) 

หมายเหตุ * RJH ไดแ้ต่งตั้งนายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ RJH ตั้งแต่เมษายน 2562 เป็นตน้มา โดยไม่ใช่กรรมการท่ี

มีอาํนาจลงนาม ไม่มีอาํนาจควบคุมกิจการ และไม่ไดถื้อหุ้นและใน RJH 

 ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณารายการ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจน

พิทกัษ ์นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์และนายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ์ จึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออก

เสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในวาระน้ี  

 



 

6/7 

8. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ท่ีผ่านมา RJH เป็นโรงพยาบาลท่ีมีผลการดาํเนินงานโดดเด่นใน Healthcare 

Sector มีการเติบโตของรายไดม้าตลอด โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียในช่วงปี 2560 - 2563 เท่ากบั 9.8% แมใ้นปี 2563 จะ

เผชิญกับวิกฤต COVID-19 แต่ยงัมีรายได้โตขึ้น 4.8% สวนทางกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ทั้งยงัสามารถบริหาร

จดัการตน้ทุนค่าใชจ่้ายไดดี้ขึ้น ทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิสูงขึ้นมาตลอด  และมีการจ่ายปันผลอยา่งต่อเน่ือง โดยจ่ายปัน

ผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของกาํไรสุทธิ ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา (RJH มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสารองตามกฎหมาย) จึงเหมาะสม

ท่ีจะลงทุนในระยะยาว ซ่ึงก่อนปี 2562 THG ได้ถือหุ้น RJH ร้อยละ 7.07 ต่อมาได้ขายไปบางส่วนเพื่อเพิ่มสภาพ

คล่องของบริษทัฯ ดงันั้นเม่ือทราบวา่ RAM จะปรับโครงสร้างการลงทุน และตอ้งการลดสัดส่วนการถือหุน้ใน RJH 

ลง จึงเป็นโอกาสท่ี THG จะขอซ้ือหุ้น RJH จาํนวน 6,000,000 หุ้น จาก RAM ซ่ึงจะทาํให้สัดส่วนการถือครองหุ้น 

RJH ของ THG เป็นดงัน้ี 

 จํานวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

ก่อน 27 มิถุนายน 2562 21,220,745  7.07 

ปัจจุบนั 9,220,745  3.07 

หลงัซ้ือเพิ่ม 6,000,000 หุน้ 15,220,745  5.07 
 

ในส่วนของการกาํหนดราคาซ้ือขายนั้น คณะกรรมการบริษทั พิจารณากลัน่กรองแลว้วา่ ควรใชร้าคาปิด ณ 

วนัท่ี 15 กนัยายน 2564 (วนัท่ีเจรจาต่อรองราคา) คือ 31.50 บาท หกัส่วนลดร้อยละ 15 เท่ากบัซ้ือในราคา 26.77 บาท 

เป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากราคาตลาดปัจจุบนัของ RJH มีความผนัผวนโดยสูงขึ้นอย่างจากรายการท่ีไม่ใช่

รายการปกติ คือ 1) รายไดท่ี้สูงขึ้นจากการรักษาผูป่้วย COVID-19 และ 2) การจ่ายปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงเป็นราคาท่ี

เจรจาต่อรองและการตกลงกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย คือ THG และ RAM ทั้งน้ี การเจรจาซ้ือขายน้ี เป็นประโยชน์

ต่อทั้ง THG RJH และ RAM ซ่ึงเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกนัมานาน RAM จะไดป้ระโยชน์จากการท่ีสามารถขายหุ้นได้

ทั้งจาํนวนในราคาท่ีไม่ตกลงมาก เพราะหาก RAM เทขายในกระดานจะทาํให้ราคา RJH ตกลงอย่างมีนัยสําคัญ 

นอกจากน้ี RJH ยงัไดป้ระโยชน์จากการไดพ้นัธมิตรเดิมท่ีรู้จกั และไดร่้วมมือกนัมานาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 20 กันยายน2564 จึงได้มีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสามัญของ RJH จาก 

RAM จาํนวน 6,000,000 หุ้น ในราคามูลค่ารวม 160.62 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนจดทะเบียน 

RJH ซ่ึงเม่ือคาํนวณขนาดของรายการแลว้ เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์นาดเลก็ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัสามารถ

อนุมติัรายการได ้แต่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขนาดกลาง จึงตอ้งปฏิบติัภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 

9. ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 

(นางสาวจินดา อริยพรพงศ)์ 

เลขานุการบริษทั 


