
 

 

ท่ี THG 27/2565 

 

        วนัท่ี 8 มีนาคม 2565 

  

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2565 เร่ือง การทาํรายการไดม้าและรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  รวมทัง้แกไ้ขเวลา และวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

             ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งเงินลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “THG”) ขอแจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 

4/2565  ประชุมเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ 

ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์  มิไดอ้อกเสียงเพ่ือลงมตใินวาระท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ท่ีประชมุไดม้ีมตอินมุตัิเร่ืองสาํคญั 3 รายการ ดงันี ้
 

1. อนุมัติให้เสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้เข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (รายการที ่1) 

โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (“โครงการฯ”) มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 2,700.00 ลา้นบาท โดย

โครงการฯ เป็นโรงพยาบาลประเภทตติยภูมิ จาํนวน 250 เตียง ซึ่งจะก่อสรา้งบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 

184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ซึ่งปัจจบุนัเป็นกรรมสิทธิ์

ของ THG  

ทัง้นี ้โครงการฯ จะดาํเนินงานภายใตบ้ริษัทร่วมทุนท่ีจะจดัตัง้ใหม่ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,700.00 ลา้นบาท 

โดยมีผูถื้อหุน้จาํนวน 4 รายซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษทัร่วมทนุ1/ จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“THG”) 8,100,000 30.00 

บรษิัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 

กลุ่มแพทย ์2/ 5,400,000 20.00 

บรษิัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 

หมายเหต ุ: 1/ ทนุจดทะเบียน 2,700.00 ลา้นบาท เป็นจาํนวนหุน้จดทะเบียนจาํนวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

2/  บคุคลในกลุ่มแพทย ์มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือ มิไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

การเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต เป็นการรว่มลงทนุในบรษิัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ รว่มกบันกัลงทนุ

อ่ืนตามตารางขา้งตน้ โดยมี RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และมีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วมทุนท่ีจะจัดตัง้ขึน้ อย่างไรก็ตาม 



หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

ถึงแม ้RAM ยังเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และเป็นบุคคลเก่ียวโยงของ THG แต่การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ไม่ถือเป็นรายการท่ี

เกี่ยวโยงกนั เน่ืองจากการลงทนุดงักล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทนุแต่ละ

รายลงทุนที่ราคาพารแ์ละไม่ไดม้ีผูถ้ือหุน้ใดไดร้บัหรือเสียประโยชนจ์ากการลงทุนใหแ้ก่ฝ่ายใด สาํหรบัการลงนาม

ร่วมกันในสัญญาขอ้ตกลงระหว่างผูร้่วมทุนทุกรายตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ของแต่ละบรษิัท ตามแต่ขอบเขตอาํนาจการอนมุตัแิละขนาดรายการ  ทัง้นี ้หากมีรายละเอียดความคบืหนา้

ของบรษิัทรว่มทนุเพ่ิมเติม บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที เมื่อได้

มีการลงนามในสญัญาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุ 

อน่ึง แหล่งท่ีมาของเงินทนุสาํหรบัเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต ของ THG มาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก ่

(1) THG จะจาํหน่ายท่ีดินของบริษัทฯ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม

จาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่บริษัทร่วมทุนเพ่ือใชช้าํระค่า

หุน้แทนเงินสด ซึ่งถือเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุนจดทะเบียนตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุน 

โดยมีมลูค่า 584.00 ลา้นบาท  

(2) THG จะใชเ้งินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ ชาํระค่าหุน้ของบริษัทร่วมทุนเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 226.00 ลา้น

บาท  

ดงันัน้ THG จะไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัรว่มทนุจาํนวนรวมทัง้สิน้ 8,100,000 หุน้ โดยมีมลูค่าท่ีตราไว ้100.00 บาท

ต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษัทร่วมทุน ส่งผลใหก้ารเขา้

ลงทุนดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลง

วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 

ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 9.19 ตามเกณฑ์

มลูค่าของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และเมื่อรวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ จะทาํใหม้ีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบั

ร้อยละ 10.65 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตันสุทธิ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ท่ีอยู่ภายใต้อํานาจอนุมัติของ

คณะกรรมการบรษิัท เน่ืองจากมีขนาดรายการนอ้ยกวา่รอ้ยละ 15.00 แต่เน่ืองจากรายการนีเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบั

การรายการจาํหน่ายท่ีดิน เพ่ือใชส้าํหรบัดาํเนินการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต (รายการท่ี 2) ซึ่งเป็นรายการ

เก่ียวโยงกันท่ีมีขนาดใหญ่ ตอ้งขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ ให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิรายการเขา้ลงทนุในโครงการฯ ไปในคราวเดียวกนันี ้

อย่างไรก็ตาม ถึงแมร้ายการดงักล่าวไม่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน แต่ในอนาคต อาจเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

เกิดขึน้ ซึ่งทางบรษิัทฯ มีมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกาํหนดเป็นนโยบายจากการดาํเนินงาน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการ

ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีจะเกิดจากการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมี

แนวทางสรุปมาตรการต่างๆ  ไดด้งันี ้



หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

(1) ใชสิ้ทธิในการเสนอชื่อกรรมการของบรษิัทฯ เพ่ือเป็นตวัแทนในการควบคมุดแูลการจดัการ และการ

ดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม  

(2) ติดตามฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และรว่มดาํเนินการใหม้กีารเปิดเผย

ขอ้มลูรายการเก่ียวโยงและรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยกาํหนด 

(3) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มทนุ ตอ้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนได้

เสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอาจคาดหมาย

ไดว้า่จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด (Conflict of Interest) โดยท่ีกรรมการและผูบ้รหิาร

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งไมม่ีส่วนรว่มในการอนมุตัใินเร่ืองท่ีตนเองมส่ีวนไดเ้สีย 

(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มทนุ จะกระทาํธุรกรรมได้

ต่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ตามแต่ขนาดรายการท่ีคาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่ เป็น

การทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการรคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิ�ชูนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั่วไป 

และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิไวแ้ลว้ 

 

สรุปขอ้มลูธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ บรษิัทรว่มทนุจะก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิตบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 

184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่ หรือ 8,000.8 

ตารางวา ท่ีตัง้อยู่ บรเิวณ โครงการ Jin Wellbeing County ตดิถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ 

กม.36+550 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ซึ่งปัจจบุนัท่ีดนิดงักล่าว

เป็นกรรมสิทธิ์ของ THG ทัง้นี ้บรษิัทรว่มทนุจะก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรีุรงัสิต เป็นอาคารสงู 

13 ชัน้ พืน้ท่ี 38,200 ตร.ม. โดยจะประกอบดว้ย  

 1) หอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 80 หอ้ง 

2) หอ้งพกัป่วยในจาํนวน 250 เตยีง 

3) หอ้งผ่าตดัจาํนวน 5 หอ้ง 

4) หอ้งผูป่้วยวิกฤตจาํนวน 25 เตยีง 

5) หอ้งแล็บจาํนวน 1 หอ้ง 

6) หอ้ง MRI จาํนวน 1 หอ้ง 

7) หอ้ง CT SCAN จาํนวน 1 หอ้ง 

อาคารจอดรถจาํนวน 215 คนั 

ท่ีตัง้โครงการ บรเิวณ โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.36+550 

ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอาํนาจใหก้รรมการของบริษัท 

และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ก) 

การกาํหนดขอ้กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว (ข) การเขา้เจรจา ทาํความ

ตกลง รวมทัง้แกไ้ขรายละเอียด และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทนุในโครงการฯ ดงักล่าว และ 

(ค) ลงนามในเอกสารคาํขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว ตลอดจน



หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

การติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีอาํนาจ

ในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว ขา้งตน้ตามท่ีเห็นสมควร อนัเป็นผล

ใหก้ารดาํเนินการต่างๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวกับการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าวบรรลผุลสาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และ

เพ่ือเป็นประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษัทฯ โดยตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ภายใตเ้งื่อนไขในกรณีท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิใหเ้ขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

 

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจําหน่ายที่ดิน เพื่อใช้สําหรับดําเนินการ

ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (รายการที ่2) 

สืบเน่ืองจากแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนในรายการท่ี 1 มาจากการจาํหน่ายท่ีดินของบริษัทฯ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่

บริษัทร่วมทุนท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ (“ธุรกรรมการจําหน่ายที่ดิน”) โดยการจาํหน่ายท่ีดินคราวนีค้ิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 

584.00 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจาํนวน 5,840,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้100.00 

บาทต่อหุน้ ส่งผลใหก้ารจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง่

สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมสงูสดุ

เท่ากับรอ้ยละ 2.71 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน (รวมรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นระยะเวลา 6 เดือนก่อน

หนา้นี)้ ซึ่งขนาดรายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดเล็ก ท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท เน่ืองจาก

มีขนาดรายการนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00  

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดิน เป็นการเขา้ทาํรายการกับ RAM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 21.02 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ โดยบริษัทฯ และ RAM มีกรรมการร่วมกนัสองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้

ชาติ กาญจนพิทกัษ ์และดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์บริษัทฯ ทาํใหธุ้รกรรมการจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีมลูค่าของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.63  

ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งมีขนาดรายการมากกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ และบรษิัทฯ ไม่มีการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันในระยะเวลา  6 เดือนก่อนหนา้นี ้ดังนั้น การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์บริษัทฯ จึงมี

หนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง

แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ และขออนมุตัิการทาํรายการจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการเขา้ทาํธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดินของ

บรษิัทฯ ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยไ์ปในคราวเดียวกันกบัการพิจารณา และอนมุตัิการเขา้ทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน รวมทั้งอนุมัติให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจให้กรรมการของบริษัท และ/หรือ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ก) การ

กาํหนดขอ้กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าว (ข) การเขา้เจรจา 

ทาํความตกลง รวมทั้งแกไ้ขรายละเอียด และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ทาํธุรกรรมการ



หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

จาํหน่ายท่ีดิน และ (ค) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการเขา้ทาํธุรกรรม

การจาํหน่ายท่ีดินดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการ

จาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ตามท่ีเห็นสมควร อนัเป็นผลใหก้ารดาํเนินการต่างๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวกับการเขา้ทาํธุรกรรม

การจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวบรรลุผลสาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเพ่ือเป็นประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษัทฯ 

โดยตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ภายใตเ้งื่อนไขในกรณีท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ

ใหเ้ขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

3. อนมุตัใิหแ้กไ้ขเวลา และเพ่ิมวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติอนมุตัิใหแ้กไ้ขเป็นดงันี ้

ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบุรี) เลขท่ี 64 ซอย

อิสรภาพ 44 แขวงบา้นชา่งหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 และกาํหนดใหว้นัท่ี 23 มีนาคม 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อ

หุน้ (Record Date) ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1  ประธานแจง้ท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรบัรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2565 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการใหล้งทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์

วาระท่ี 9  พิจารณาอนมุตัิขายท่ีดินท่ีรงัสิต ซึ่งเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

เน่ืองจากวาระท่ี 8 และ วาระท่ี 9 เป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ดังนั้นจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ ทั้ง 2 

วาระ ในคราวเดียวกนั จึงจะเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดท้ัง้สองรายการ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

นางสาวจินดา อรยิพรพงศ ์

เลขานกุารบรษิัท 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

______________________________________________________________________________ 
 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 22 หนา้ 

 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งเงนิลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต  

ของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (รายการที ่1) 

 

1. วัน/ เดอืน/ ปีทีท่าํรายการ 

ลงนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ภายใน 2 เดือน หลังจากไดร้บัอนุมัติการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ากท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซึ่งจะประชมุในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 โดยคาดวา่จะมีกาํหนดการในแต่ละขัน้ตอนดงันี ้

 

ลาํดับ  ข้ันตอนการดาํเนินการ กาํหนดการโดยประมาณ 

1.   ขออนมุตัิรายการจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ THG 28 เมษายน 2565 

2.   ลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ (“Shareholders’ Agreement”) ภายในมิถนุายน 2565 

3.   จดัตัง้บริษัทรว่มทนุ พรอ้มทัง้ดาํเนินการโอนที่ดิน และชาํระค่าหุน้ ภายในมิถนุายน 2565 

4.   
การออกแบบต่าง ๆ และดําเนินการเกี่ยวกับการยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(Environment Impact Assessment: EIA) และการขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร 
ภายในธันวาคม 2565 

5.   
การประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสรา้งอาคารงานระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคาร 
ภายในไตรมาสที่ 1/2566 

6.   

การดาํเนินการก่อสรา้ง รวมถึงงานเสาเข็มงานโครงสรา้งอาคารงานระบบวศิวกรรม

ประกอบอาคาร (โดยงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะเร่ิมก่อสรา้งในปี 2566) 

ตกแต่งภายใน และงานภมิูทศัน ์

ภายในมิถนุายน 2566 

7.   การขออนญุาตที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดใชอ้าคารและการเปิดใชส้ถานพยาบาล ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 

8.   การเตรียมความพรอ้มในการเปิดดาํเนนิการ ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 

9.   โรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต เปิดดาํเนินการ ภายในไตรมาส 2 ปี 2568 

 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

 

บรษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ขึน้ ประกอบดว้ยผูร้ว่มทนุจาํนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก ่

ผูร้ว่มลงทนุ : 1) บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“THG”) 

2) บรษิัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (“RAM”) 

3) กลุ่มแพทย ์1/ 

4) บรษิัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (“VIBHA”) 

หมายเหต ุ1/ บคุคลในกลุ่มแพทย ์มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือมิได้

เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ : RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ THG โดย RAM และ VIBHA มีกรรมการร่วมกันกบั THG จึง

ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั   
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ที่มา  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุน้ของบริษัท (ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2565) 

 

 

 
 

 

บุคคลเก่ียวโยง ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ณ วันที ่22 ก.พ. 65 

บริษัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ • มี RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และ RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญข่อง THG  - 

 • THG มีกรรมการรว่มกนักบั RAM และ VIBHA  

RAM • เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ในบริษัทรว่มทนุทีต่ัง้ใหม่ สดัส่วนรอ้ยละ 40 

• เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ THG 

• มีกรรมการรว่มกนักบั THG ไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 7.09 

178,489,544 หุน้  

รอ้ยละ 21.02 
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บุคคลเก่ียวโยง ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ณ วันที ่22 ก.พ. 65 

VIBHA • เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ สดัสว่นรอ้ยละ 10 

• มีกรรมการรว่มกนักบั THG หนึ่งรายไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจน

พิทกัษ์ 

- 

นพ. เอือ้ชาติ กาญจน

พิทกัษ์ 

• เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ THG 

• เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 0.95 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 1.29 

14,259,500 หุน้ 

รอ้ยละ 1.68 

นางสาวฤกขจี กาญจน

พิทกัษ์ 

• เป็นกรรมการของ THG  

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 1.76 

• เป็นกรรมการของ VIBHA โดยไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้ใน VIBHA 

- 

        ที่มา : สมดุบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2565 และ  www.set.or.th ณ วนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2565  

 

ถึงแม ้RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.02 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ โดยบรษิัทฯ และ 

RAM มีกรรมการร่วมกันสองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี

กรรมการร่วมกัน 1 รายกับ VIBHA ไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ไม่ถือเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจากการลงทนุดงักล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทร่วมทุนท่ีจะจดัตัง้ใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทุน

แต่ละรายลงทนุท่ีราคาพารแ์ละไม่ไดม้ีผูถื้อหุน้ใดไดร้บัหรือเสียประโยชนจ์ากการลงทนุใหแ้ก่ฝ่ายใด   

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ  

3.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเขา้ร่วมลงทุนในโครงการฯ  มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 2,700.00 ลา้นบาท โดยโครงการฯ เป็น

โรงพยาบาลประเภทตติยภูมิ จาํนวน 250 เตียง จะก่อสรา้งบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม

จาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ซึ่งปัจจบุนัเป็นกรรมสิทธิ์ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้โครงการฯ จะ

ดาํเนินงานภายใตบ้ริษัทรว่มทนุท่ีมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 2,700.00 ลา้นบาท โดยมีผูถื้อหุน้จาํนวน 4 ราย และสดัส่วนการถือ

หุน้ รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน/1 จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“THG”) 8,1000,00 30.00 

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 

กลุ่มแพทย์/2 5,400,000 20.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 

หมายเหต ุ: 1/ ทนุจดทะเบียน 2,700.00 ลา้นบาท เป็นจาํนวนหุน้จดทะเบียนจาํนวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

  2/ บุคคลในกลุ่มแพทย ์มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือมิไดเ้ป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
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บริษัทร่วมทุนจะจัดตัง้ขึน้ภายหลังจากการไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี ้การลงนาม

ร่วมกันในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูร้่วมทุน ผูร้่วมทุนทุกรายตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ตามแต่ขอบเขตอาํนาจการอนุมตัิและขนาดรายการ  อย่างไรก็ดี รายละเอียดความคืบหนา้ของบริษัทรว่มทนุ 

บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที เมื่อไดม้ีการลงนามในสญัญาหลกัท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ

เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิการใดๆ ของบรษิัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

อน่ึง แหล่งท่ีมาของเงินทุนสาํหรบัการเขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ของบริษัทฯ มาจาก 2 ส่วน 

ไดแ้กส่่วนที ่1 บรษิัทฯ จะจาํหน่ายท่ีดินของบรษิัทฯ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 

4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้กบ่รษิัทรว่มทนุ เพ่ือใชช้าํระค่าหุน้แทนเงินสด ซึ่งถือเป็นการ

แปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุจดทะเบียน เท่ากับมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุน มีมลูค่า 584.00 ลา้นบาท และบริษัทฯ จะไดหุ้น้

ของบริษัทร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนในจาํนวน 5,840,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ และส่วนที่ 2 บริษัทฯ จะใช้

เงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทฯ ชาํระค่าหุน้ของบริษัทรว่มทุนเพ่ิมจาํนวน 226.00 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัท

ร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนในจาํนวน 2,260,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ ทาํใหห้ลงัจากการเขา้ลงทุนในโครงการฯ 

บริษัทฯ จะไดม้าซึ่งหุ้นของบริษัทร่วมทุนจาํนวนรวมทั้งสิน้ 8,100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น

สัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษัทร่วมทุน ดังนั้น การเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะมี

มลูค่ารวมทัง้สิน้ 810.00 ลา้นบาท   

 

3.2 การคาํนวณขนาดของรายการ 

3.2.1 รายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม) 

การเขา้ลงทนุดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคัญท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง

การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 

ตลุาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจาํหน่ายไป”)  

การคาํนวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซึง่สินทรพัยม์ีรายละเอียดดงันี ้

 ขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทฯ (งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม (1) 23,798.73 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 336.14 

หนีส้ินรวม (3) 14,180.74 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ (4) 470.66 

สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 8,811.19 
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 ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในการเขา้ทาํรายการ  

การเขา้ทาํรายการฯ ในครัง้นี ้บรษิัทรว่มทนุจะตอ้งออกหุน้สามญัของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทฯ โดย

มีมลูค่าหุน้ท่ีจาํนวน 810.00 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของสดัส่วนโครงการฯ ทัง้จาํนวนท่ี 2,700.00 ลา้นบาท  

 

 การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑค์าํนวณเปรียบเทียบ  

เกณฑ ์ การคาํนวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

(NTA) 

(NTA ของโครงการฯ x สดัส่วนที่ไดม้า) x 100 / NTA ของ THG) 

=  (2,700,000,000*30%)*100 / 8,811,186,381   

9.19 

2. กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน  ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื่องจากบริษัทรว่มทนุจะจดัตัง้หลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากผูถ้ือหุน้ - 

3. มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มลูค่ารายการที่จ่าย x 100) / สินทรพัยร์วมของบริษัท 

= (810,000,000+239,848,532) x 100 / 23,798,727,636  

3.40 

4. มลูค่าหุน้ทนุทีบ่ริษัทจดทะเบียน

ออกเพ่ือชาํระค่าสินทรพัย ์

ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื่องจากไม่มีการออกหุน้เพ่ือชาํระค่าสินคา้ 

 

- 

หมายเหต:ุ  1/ งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ประจาํปี 2564  

 

โดยมีขนาดรายการรวมสงูสดุ เมื่อคาํนวณตามเกณฑม์ลูค่าของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ เท่ากับรอ้ยละ 9.19 อา้งอิง

ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก และเมื่อรวม

ขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ จะทาํใหม้ีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 10.65 

เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนัสทุธิ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท เน่ืองจากมี

ขนาดรายการนอ้ยกวา่รอ้ยละ 15.00  แต่ดว้ยรายการนีเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัการรายการจาํหน่ายท่ีดิน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

2) ซึ่งเป็นรายการเก่ียวโยงกนัขนาดใหญ่ท่ีตอ้งขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิัทจึงใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิรายการไปในคราวเดียวกนั 

 

3.2.2 การคาํนวนขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ถึงแม  ้RAM จะเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของ THG แต่การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ไม่ถือเป็น

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั เน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทรว่มทุนท่ีจะจดัตัง้ใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทนุ

แต่ละรายลงทุนที่ราคาพารแ์ละไม่ไดม้ีผูถ้ือหุน้ใดไดร้บัหรือเสียประโยชนจ์ากการลงทุนใหแ้ก่ฝ่ายใด สาํหรบัการลงนาม

รว่มกนัในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูร้ว่มทนุทกุรายตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัท รวมถึงท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ของแต่ละบรษิัท ตามแต่ขอบเขตอาํนาจการอนุมตัิและขนาดรายการ  ทัง้นี ้หากมีรายละเอียดความคืบหนา้ของบรษิัท

ร่วมทุนเพ่ิมเติม บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที เมื่อไดม้ีการลงนาม

ในสญัญาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุ 
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4. รายละเอียดของทรัพยส์นิทีจ่ะได้มา 

หุน้สามญัของบริษัทร่วมทุนท่ีจะจดัตัง้ขึน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 30.00 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนท่ีออก

และชาํระทั้งหมด จาํนวน 2,700.00 ลา้นบาท โดยบริษัทร่วมทุนจะลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ซึ่งมี

รายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 

 ขอ้มลูธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ บรษิัทรว่มทนุจะก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรีุรงัสิตบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 

184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 

ตารางวา ท่ีตัง้อยู่ บรเิวณ โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) 

บรเิวณ กม.36+550 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ซึ่งปัจจบุนั

ท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ THG ทัง้นี ้ บรษิัทรว่มทนุจะก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรีุ

รงัสิต เป็นอาคารสงู 13 ชัน้ พืน้ท่ี 38,200 ตร.ม. โดยจะประกอบดว้ย  

1) หอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 80 หอ้ง 

2) หอ้งพกัป่วยในจาํนวน 250 เตยีง 

3) หอ้งผ่าตดัจาํนวน 5 หอ้ง 

4) หอ้งผูป่้วยวิกฤตจาํนวน 25 เตยีง 

5) หอ้งแล็บจาํนวน 1 หอ้ง 

6) หอ้ง MRI จาํนวน 1 หอ้ง 

7) หอ้ง CT SCAN จาํนวน 1 หอ้ง 

8) อาคารจอดรถจาํนวน 215 คนั 

ท่ีตัง้โครงการ บรเิวณ โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.

36+550 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ทนุจดทะเบียน  2,700,000,000 บาท  

มลูค่าท่ีตราไว ้ 100.00 บาท/หุน้ 
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รูปภาพ 

 

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ีมกีารอนมุตัิเขา้ทาํรายการ ยงัไม่ไดม้ีการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุขึน้ เน่ืองจากการลงทนุจะมีขึน้ เมื่อบรษิัทฯ 

ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยสดัส่วนของการถือหุน้ของผูร้ว่มทนุจะเป็นไปตามท่ีปรากฏในหวัขอ้ 3.1 เช่นเดียวกบั

จาํนวนกรรมการท่ีคณะกรรมการของบรษิัทรว่มทนุ จะมีการจดัสรรจากตวัแทนของผูร้ว่มทนุแต่ละราย ซึง่ประกอบไปดว้ย THG, 

RAM, VIBHA และ กลุ่มแพทย ์ซึ่งสดัส่วนจาํนวนกรรมการจะแบ่งตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุ ดงันี ้ 

ผู้ร่วมทุน สัดส่วนจาํนวนกรรมการ (ร้อยละ) 

1. RAM 40 

2. THG 30 

3. กลุ่มแพทย ์ 20 

4. VIBHA 10 
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อย่างไรกต็าม ภายหลงัการไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ใหท้าํรายการแลว้ หากมีการดาํเนินการในการลงนามสญัญารว่ม

ทนุ และรายละเอียดเก่ียวกบัความคืบหนา้ของโครงการฯ บรษิัทฯ จะรีบแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทาง Website ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกบั

การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิการใดๆ ของบรษิัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

การเขา้ลงทนุครัง้นี ้บรษิัทฯ จะชาํระค่าตอบแทน สาํหรบัการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นจาํนวนเงิน 810.00 ลา้น

บาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินจากการจาํหน่ายท่ีดินจาํนวน 584.00 ลา้นบาท และเงินเพ่ิมทนุอีกจาํนวน 226.00 ลา้นบาท โดย

บรษิัทฯ จะโอนท่ีดินไปยงับรษิัทรว่มทนุก่อน ภายหลงัการลงนามในสญัญารว่มทนุเสรจ็สมบรูณ ์ และไดม้ีการจดัตัง้บรษิัทรว่ม

ทนุแลว้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ไม่เกนิ 2 เดือนนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการเขา้ทาํรายการ 

 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มาและเกณฑท์ีใ่ช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การกาํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนของการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของจาํนวน

หุน้ทั้งหมดท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบจากมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการฯ จาํนวน 

2,700.00 ลา้นบาท ซึ่งเป็นทนุจดทะเบียนตามมลูค่าท่ีตราไวข้องบรษิัทรว่มทนุเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดมลูค่ายตุิธรรมของ

หุน้สามญัของบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ  จะชาํระค่าหุน้ในบริษัทร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนตามมลู

ค่าท่ีตราไวข้องบรษิัทรว่มทนุ ซึ่งเท่ากบั 810.00 ลา้นบาท  และบรษิัทฯ จะไดส่ิ้งตอบแทนเป็นหุน้ในบรษิัทรว่มทนุในสดัส่วนรอ้ย

ละ 30.00 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทรว่มทนุ โดยมีมลูค่า 810.00 ลา้นบาท  

 

7. แหล่งทีม่าของเงนิทนุ 

แหล่งเงินทนุสาํหรบัการเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต จาํนวน 810.00 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายท่ีดินของบรษิัทฯ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม

จาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหบ้รษิัทรว่มทนุเพ่ือใชช้าํระค่าหุน้แทนเงินสด ซึง่ถือเป็น

การแปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุจดทะเบียนเท่ากบัมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้บรษิัทรว่มทนุ โดยมมีลูค่า 584.00 ลา้นบาท และบรษิัทฯ จะ

ไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจาํนวนมลูคา่ 584.00 ลา้นบาท และ 

2) เงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ จาํนวน 226.00 ลา้นบาท  

จากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบประจาํปี 2564 ของบรษิัทฯ ปรากฏรายการของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

เป็นจาํนวน 1,482 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิัทฯ ยงัมีสภาพคล่องของเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจท่ีดี ถึงแมจ้ะใชเ้งนิสดจาํนวนดงักล่าว

ในการลงทนุส่วนหน่ึง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธเ์พ่ือการเติบโตในระยะยาวของบรษิัทฯ  

 

8. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัทฯ 

1) ทาํใหบ้รษิัทฯ มีโอกาสขยายการเติบโตในธุรกจิโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ไดใ้นอนาคต 
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2) เป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนและประสานความร่วมมือท่ีดีในเชิงธุรกิจกับพันธมิตรใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือทาํใหเ้กิดความช่วยเหลือ และส่งเสริมกันในทางธุรกิจการแพทย ์รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3) โครงการฯ ตัง้อยู่ในทาํเลท่ีดี อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน จึงคาดว่าการลงทุนในครัง้นี ้จะสรา้งผลตอบแทนท่ีดีให้แก่

บรษิัทฯ ในอนาคต และส่งผลดตี่อมลูค่าหุน้ของบรษิัทฯ    

4) การเข้าลงทุนในโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ จะเป็นการยกระดับ

ชื่อเสียงของบรษิัทฯ จากการเปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลในเขตรงัสิต ท่ีสามารถดแูลรกัษาผูป่้วยจากโรคท่ีมีความ

ซบัซอ้น ซึ่งในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงนัน้ มีโรงพยาบาลไม่ก่ีแห่งท่ีมีศกัยภาพในการรกัษาดงักล่าว 

5) เพ่ิมมลูคา่ และความน่าสนใจใหโ้ครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นโครงการท่ีพกัอาศยัของผูส้งูอาย ุโดยจะ

เป็นปัจจยัสาํคญัใหป้ระชาชนเลือกซือ้หอ้งชดุของโครงการ 

 

9. ความเสี่ยงการทาํรายการ 

1) ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้ไม่อนมุตักิารเขา้ทาํรายการ  

2) ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของตน้ทนุการก่อสรา้ง 

3) ความเส่ียงจากความล่าชา้ในการเปิดใหบ้รกิาร 

4) ความเส่ียงจากผลตอบแทนของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5) ความเส่ียงจากโรงพยาบาลคูแ่ข่งขนัในบรเิวณใกลเ้คียงท่ีเปิดดาํเนินการมาก่อน 

6) ความเส่ียงจากแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทยม์ีไม่เพียงพอ 

 

10. เงือ่นไขการเข้าทาํรายการ 

เน่ืองจากการเขา้ทาํรายการนี ้เป็นการไดม้าซึ่งเงินลงทุนโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 

ภายใตเ้งื่อนไขว่า บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือขอมติรายการจาํหน่ายท่ีดินบนโฉนดเลขท่ี 184903, 

184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ใหบ้ริษัทร่วมทุนในราคา 584.00 ลา้นบาท รายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและเก่ียวเน่ือง

กัน ดังนั้น บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกันจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งสองรายการ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ในบริษัทร่วมทุนตอ้งปฎิบัติตามเงื่อนไขขอ้บังคบัก่อนใน

สญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ใหเ้สรจ็สิน้จึงจะสามารถเขา้ทาํรายการได ้

 

 สรุปรา่งสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ 

คู่สญัญา 1. บริษัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน 

2. บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน 

3. กลุ่มแพทย ์

4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัทรว่มทนุ คู่สญัญาจะรว่มกนัจดัตัง้บริษัทจาํกดัตามกฎหมายไทย ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้  โดยมีทนุจด

ทะเบียนและชาํระแลว้ จาํนวนเงิน 2,700,000,000 บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยลา้นบาท)  โดยแบ่งเป็นจาํนวนหุน้สามญั

จาํนวน  27,000,000 หุน้ มลูค่าต่อหุน้ที่ 100 บาท สดัส่วนการเขา้รว่มทนุของคู่สญัญาจะเป็นไปตามนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“THG”) 8,1000,00 30.00 

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 

กลุ่มแพทย ์ 5,400,000 20.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 
 

วตัถปุระสงค ์ (ก) คู่สญัญาประสงคเ์ขา้รว่มลงทนุก่อตัง้โรงพยาบาลแห่งใหม่ สาํหรบัการขยายการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาล และเครือข่ายการใหบ้ริการของคู่สญัญาแตล่ะฝ่ายในเขตรงัสติ ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลธนบรีุรงัสิต” 

(“โครงการ” หรือ“บริษัท” หรือ "บริษัทรว่มทนุ") บนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 

รวมจาํนวน 4 โฉนด เป็นเนือ้ที่รวมเท่ากบั 8,000.8 ตารางวา ที่ตัง้อยู่กม. 36+550 ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

ขอบเขตการรว่มลงทนุ ภายใตเ้ง่ือนไขการบงัคบัก่อนของสญัญานี ้  การรว่มลงทนุของคู่สญัญาเป็นการรว่มกนัดาํเนินการผ่าน บริษัทรว่ม

ทนุ ในการก่อสรา้งโครงการ บนที่ดิน รวมพืน้ที่ใชส้อยประมาณ  38,200 ตารางเมตร โดยประกอบดว้ย หรือใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ตกลงของคู่สญัญา และบริษทัรว่มทนุ 

(ก) หอ้งตรวจผูป่้วยนอกจาํนวน 80 หอ้ง  

(ข) หอ้งพกัผูป่้วยใน จาํนวน 250 เตียง  

(ค) หอ้งผ่าตดั จาํนวน 5 หอ้ง 

(ง) หอ้งผูป่้วยวิกฤต จาํนวน 25 เตียง 

(จ) หอ้งแล็บ จาํนวน 1 หอ้ง 

(ฉ) หอ้ง MRI จาํนวน 1 หอ้ง  

(ช) หอ้ง CT SCAN จาํนวน 1 หอ้ง 

ทัง้นีจ้าํนวนหอ้งตรวจ หอ้งปฏิบตัิการตา่งๆ หอ้งพกัผูป่้วยใน สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

การมีส่วนรว่มและความรว่มมือ

ของคู่สญัญากบับริษัทรว่มทนุ 

ภายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญา และเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้ คูส่ญัญาตกลงจดัการและ/หรือจดัหา และ/หรือ

กระทาํการดงัต่อไปนี ้ เพ่ือเป็นการเขา้รว่มลงทนุ และ จดัตัง้บริษัทรว่มทนุ โดยมีสดัส่วนการลงทนุในบริษัทรว่มทนุ 

และรายละเอียดดงัต่อไปนี:้ 

1) THG จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจาํนวน 8,100,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียน

และชาํระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ THG 

- จะโอนที่ดิน ใหแ้ก่บริษัทรว่มทนุเพ่ือชาํระค่าหุน้แทนเงินสด โดยที่ดินคดิเป็นมลูค่า 584 ลา้นบาท ซึ่ง THG 

จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิง่ตอบแทนจาํนวน 5,840,000 หุน้ที่มลูค่าที่ตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

และ 

- จะชาํระค่าหุน้สว่นทีเ่หลือเป็นเงินสดจาํนวนไม่เกิน 226 ลา้นบาท โดย THG จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่ม

ทนุเป็นสิ่งตอบแทนจาํนวน 2,226,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  

2) RAM จะเขา้ถือหุน้ในบริษทัรว่มทนุจาํนวน 10,800,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียน

และชาํระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ RAMจะชาํระค่าหุน้เป็นเงินสดจาํนวนไม่เกิน 1,080 ลา้นบาท โดย RAM

จะไดร้บัหุน้ของบริษทัรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจาํนวน 10,800,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  
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3) กลุ่มแพทย ์จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุรวมจาํนวน 5,400,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของทนุ

จดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ กลุ่มแพทยจ์ะชาํระค่าหุน้เป็นเงินสดจาํนวนไม่เกิน 540 ลา้น

บาท โดยกลุ่มแพทยจ์ะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิง่ตอบแทนจาํนวน 5,400,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 

บาทต่อหุน้  

4) VIBHA จะเขา้ถือหุน้ในบริษทัรว่มทนุจาํนวน 2,700,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน

และชาํระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ VIBHA จะชาํระค่าหุน้เป็นเงินสดจาํนวนไม่เกิน 270 ลา้นบาท โดย VIBHA 

จะไดร้บัหุน้ของบริษทัรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจาํนวน 2,700,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  

เง่ือนไขบงัคบัก่อน การรว่มลงทนุ และการจดัตัง้จะมีผลบงัคบัใชใ้นกรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาฉบบันีเ้ป็นอนัสาํเรจ็ หรือไดร้บั

การยกเวน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากคูส่ญัญาทัง้หมดของสญัญาฉบบันี ้

1) การอนมุตัิภายในของคู่สญัญา 

คู่สญัญาแตล่ะฝ่ายไดร้บัการอนมุตัิจากมติที่ประชมุกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั

หรือขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ในการเขา้ทาํและ ปฏิบตัิหนา้ที่ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี ้  

2) ประชมุกรรมการและผูถ้ือหุน้  

ก่อน หรือในวนัที่มีการรว่มลงทนุ ไดมี้การอนมุตัิโดยคณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ THG และคู่สญัญาฝ่ายอ่ืน ถา้

จาํเป็น ในวาระดงัต่อไปนีท้กุเร่ือง   

ก. การอนมุตัิโอนและจาํหน่ายไปซึ่งที่ดินเพ่ือการรว่มลงทนุในโครงการ   

ข. การอนมุตัเิขา้ทาํนิติกรรม และเขา้รว่มในสญัญาฉบบันี ้ 

ค. การอนมุตัิการเขา้ทาํนิติกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนักบัคู่สญัญา หรือบคุคลที่เกี่ยวโยงกบั THG อนั

เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาฉบบันี ้

ง. การอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทรว่มทนุ และการไดม้าในหุน้ของบริษัทรว่มทนุ  

จ. การอนมุตัิในวาระ และ เร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และจาํเป็นต่อคูส่ญัญาในการเขา้ทาํสญัญา และรว่มลงทนุ

ในโครงการตามสญัญาฉบบันี ้

เง่ือนไขบงัคบัหลงั หนา้ที่หลงั

จดัตัง้ (Conditions 

Subsequent) 

1) ภายหลงัจากลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ผูร้ว่มลงทนุทกุรายตกลงจะไม่ดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลรวมถึงจะไม่รว่มลงทนุกบันกัลงทนุหรือสถานพยาบาลรายอ่ืนในระยะรศัมี 9 กิโลเมตร นบั

จากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบรีุรงัสิตเวน้แต่โรงพยาบาลธนบรีุรงัสิตมิไดด้าํเนนิการก่อสรา้งและเปิดกิจการ

ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัทีล่งนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรจากคูส่ญัญาทกุฝ่าย 

2) หากบริษัทรว่มทนุมิไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรีุรงัสิต หรือไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ ไม่ว่า

จะดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ภายในระยะเวลาที่กาํหนด ภายหลงัจากที่บริษัทรว่มทนุรบัโอนที่ดินเพ่ือใชก้่อสรา้ง

โรงพยาบาลธนบรีุรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลงโอนคืนที่ดิน โดยใหบ้ริษทัรว่มทนุจดัการโอนที่ดินดงักล่าว

กลบัคืนแก่ THG โดยภาระค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งจากการโอนคืนที่ดิน บริษัทรว่มทนุตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด 

กรรมการและคณะกรรมการ 1) คู่สญัญารบัทราบว่าการเสนอช่ือและการแต่งตัง้กรรมการทัง้หมดตอ้งมาจากคู่สญัญาตามสดัส่วนสงูสดุตาม

การถือหุน้ 

2) หากตาํแหน่งคณะกรรมการว่างลงไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ฝ่ายที่เสนอช่ือกรรมการที่ออกไปจะมีสิทธิเสนอช่ือ

กรรมการคนใหม่แทนในตาํแหน่งดงักล่าวได ้ สาํหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทนที่ไดร้บัการเสนอช่ือตามสดัส่วน

ที่กาํหนดไวต้ามการถือหุน้ 
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเขา้ทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ถึงแมก้ารเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการของบรษิัทฯ คือ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ อย่างไรก็ตาม 

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากการลงทนุดงักล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิัทรว่มทุนท่ี

จะจัดตัง้ใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทุนแต่ละรายลงทุนท่ีราคาพารแ์ละไม่ไดม้ีผูถื้อหุน้ใดไดร้บัหรือเสียประโยชนจ์ากการลงทุน

ใหแ้ก่ฝ่ายใด นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต มีเงื่อนไขและราคาท่ี

เหมาะสมและมีความสมเหตสุมผลในเชิงธุรกิจ อีกทัง้เป็นการสรา้งการเติบโตในธุรกจิทางการแพทย ์ท่ีเป็นธุรกจิหลกัของบรษิัท

ฯ ไดใ้นอนาคต ซึ่งในปัจุบนัการแข่งขนัธุรกิจของโรงพยาบาลมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ ดงันัน้ การไดร้่วมลงทุนกับพนัธมิตรใน

ธุรกิจเดียวกันท่ีมีชื่อเสียง จะเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ โดยในการ

พิจารณาอนมุตัิรายการเขา้ลงทนุในโครงการฯ กรรมการทัง้สองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์และนางสาวฤกขจี กาญ

จนพิทกัษ์ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงในวาระนี ้

 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทตามขอ้ 10) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษิัทฯ ขา้งตน้  

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

 

................................................. 

นางสาวจินดา อรยิพรพงศ ์

เลขานกุารบรษิัท 
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สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์(ทีด่นิ) และรายการเกี่ยวโยง 

ของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (รายการที ่2) 
 

1. วัน/ เดอืน/ ปีทีท่าํรายการ 

ภายในระยะเวลา 2 เดือน หลงัจากไดร้บัอนมุตักิารเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ท่ีดิน) และรายการเก่ียวโยง 

จากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซึ่งจะประชมุในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 
 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูซ้ือ้ : บรษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ขึน้ ประกอบดว้ยผูร้ว่มทนุจาํนวน 4 ราย ไดแ้ก ่

1) บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“THG”) 

2) บรษิัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (“RAM”) 

3) กลุ่มแพทย์1/ 

4) บรษิัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (“VIBHA”) 

หมายเหตุ 1/ บุคคลในกลุ่มแพทย ์มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือมิได้

เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ผูข้าย : บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ : RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ THG โดย RAM และ VIBHA มีกรรมการร่วมกันกบั THG จึง

ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั   

 

ที่มา  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุน้ของบริษัท (ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565) 
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บุคคลเก่ียวโยง ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ณ วันที ่22 ก.พ. 65 

บริษัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ • มี RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และ RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญข่อง THG  - 

 • THG มีกรรมการรว่มกนักบั RAM และ VIBHA  

RAM • เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ในบริษัทรว่มทนุทีต่ัง้ใหม่ สดัส่วนรอ้ยละ 40 

• เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ THG 

• มีกรรมการรว่มกนักบั THG ไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 7.09 

178,489,544 หุน้  

รอ้ยละ 21.02 

VIBHA • เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ สดัสว่นรอ้ยละ 10 

• กรรมการรว่มกนักบั THG หนึ่งรายไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจน

พิทกัษ์ 

- 

นพ. เอือ้ชาติ กาญจน

พิทกัษ์ 

• เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ THG 

• เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 0.95 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 1.29 

14,259,500 หุน้ 

รอ้ยละ 1.68 

นางสาวฤกขจี กาญจน

พิทกัษ์ 

• เป็นกรรมการของ THG  

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 1.76 

• เป็นกรรมการของ VIBHA และไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้ 

- 

ที่มา : ที่มา : สมดุบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2565 และ  www.set.or.th ณ วนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2565 

 

เน่ืองจาก RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.02 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ โดยบรษิัทฯ 

และ RAM มีกรรมการรว่มกนัสองรายไดแ้ก ่นพ. เอือ้ชาต ิกาญจนพิทกัษ ์และนางสาวฤกขจ ีกาญจนพิทกัษ ์นอกจากนีบ้รษิัทฯ 

มีกรรมการร่วมกัน 1 รายกับ VIBHA ไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์ จึงทาํให้ธุรกรรมการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ท่ีดิน)

ดงักล่าว เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ  

3.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บรษิัทฯ จะจาํหน่ายท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 

20-0-0.8 ไร ่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหบ้รษิัทรว่มทนุเพ่ือใชส้าํหรบัดาํเนินการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต 

(“ธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดิน”)  การจาํหน่ายท่ีดินในครัง้นี ้เพ่ือใชช้าํระคา่หุน้แทนเงินสด ซึ่งถือเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุจด

ทะเบียนเท่ากบัมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้บรษิัทรว่มทนุ มีมลูคา่ 584.00 ลา้นบาท และบรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิง

ตอบแทนในจาํนวน 5,840,000 หุน้ มีมลูค่าท่ีตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้  หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทนุจดทะเบียน

ชาํระแลว้จาํนวน 2,700.00 ลา้นบาท ของบรษิัทรว่มทนุ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ในบรษิัทรว่ม

ทนุ ซึ่งสดัส่วนการถือหุน้อีกจาํนวนรอ้ยละ 8.37 จะมาจากเงินสดจาํนวน 226.00 ลา้นบาท ท่ีบรษิัทฯ ชาํระเพ่ิม  

 

3.2 การคาํนวณขนาดของรายการ 

3.2.1 รายการจาํหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์(ท่ีดิน) 

การจาํหน่ายท่ีดินคราวนีค้ิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 584.00 ลา้นบาท ทาํใหก้ารจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการ

ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และ

ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของ

บริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือ

จาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมสงูสดุเมื่อคาํนวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน เท่ากับรอ้ยละ 2.45 อา้งอิงตาม

งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

โดยการคาํนวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซึ่งสินทรพัยม์ีรายละเอียดดงันี ้

 ขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทฯ (งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

  

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม (1) 23,798.73 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 336.14 

หนีส้ินรวม (3) 14,180.74 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ (4) 470.66 

สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 8,811.19 

 

 ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในการเขา้ทาํรายการ  

การเขา้ทาํรายการฯ ในครัง้นีบ้รษิัทรว่มทนุจะตอ้งออกหุน้สามญัของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทฯ คิด

เป็นหุน้จาํนวน 5,840,000 หุน้ มีมลูค่าท่ีตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้  มีมลูค่าหุน้เท่ากบัราคาท่ีดินคือจาํนวน 584.00 ลา้นบาท  

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.63 ของทนุท่ีออกและชาํระแลว้ของบรษิัทรว่มทนุจาํนวน 2,700.00 ลา้นบาท  
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 การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑค์าํนวณเปรียบเทียบ  

เกณฑ ์ การคาํนวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

(NTA) 

ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื่องจากเป็นการจาํหน่ายที่ดินเพ่ือชาํระค่าหุน้บริษัทรว่มทนุ - 

2. กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน  

(4 ไตรมาสล่าสดุ) 

ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื่องจากบริษัทรว่มทนุจะจดัตัง้หลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากผูถ้ือหุน้ - 

3. มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (584) x 100 

 / สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ (23,798.73) 1/ 

2.45 

 

4. มลูค่าหุน้ทนุทีบ่ริษัทจดทะเบียน

ออกเพ่ือชาํระค่าสินทรพัย ์

ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื่องจากไม่มีการออกหุน้เพ่ือชาํระค่าสินคา้ 
 

- 

หมายเหต:ุ  1/ งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ประจาํปี 2564  

 

รวมขนาดรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ จะทาํใหข้นาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบั

รอ้ยละ 2.71 ของมลูค่ารวมส่ิงตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท 

เน่ืองจากมีขนาดรายการนอ้ยกวา่รอ้ยละ 15.00 

 

3.2.2 การคาํนวนขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เน่ืองจาก RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.02 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัทฯ โดย

บรษิัทฯ และ RAM มีกรรมการรว่มกนัสองรายไดแ้ก ่นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์และนางสาวฤกขจ ีกาญจนพิทกัษ ์นอกจากนี้

บริษัทฯ มีกรรมการร่วมกัน 1 รายกับ VIBHA ไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ดงันัน้ การเขา้ทาํรายการฯ ดงักล่าวจึงเขา้

ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎิบตัิการของบริษัท

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดคิดเป็นรอ้ยละ 6.63 ของมลูค่าสินทรยัพท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ 

อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เกณฑ ์ การคาํนวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูคา่สินทรพัย ์ มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (584.00) 

/NTA ของบริษัทฯ (8,811.19) 1/ 

6.63 

 

ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไม่มีรายการเก่ียวโยงอ่ืนใดท่ีเกดิขึน้ใน 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการในครัง้นีท่ี้ยงัไม่ไดร้บั

อนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เป็นผลใหข้นาดรายการมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 6.63  ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของ

บรษิัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิทัฯ ดงันัน้ การเขา้ทาํรายการ

ไดม้าซึง่สินทรพัย ์บรษิัทฯ จงึมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัติามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่

กาํหนดใหบ้รษิัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้ง 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

______________________________________________________________________________ 
 

หนา้ท่ี 17 ของจาํนวน 22 หนา้ 

 

1) จดัทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจาํหน่ายไปซึง่สินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ต่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

2) แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนดในประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพรอ้มกบั

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ในการนี ้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“IFA” หรือ “ท่ี

ปรกึษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”)  เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้

ในการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพ่ืออนมุตัริายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว 

โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 

4. รายละเอียดของทรัพยส์นิทีจ่าํหน่าย 

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-00.8 ไร ่หรือ 

8,000.8 ตารางวา ท่ีตัง้อยู่ บรเิวณ โครงการ Jin Wellbeing Country ตดิถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.36+550 ตาํบล

คลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้

 ขอ้มลูสินทรพัยท่ี์จะจาํหน่าย 

ประเภททรพัยสิ์น ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าเป็นท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง (ประเมินมูลค่าเฉพาะท่ีดิน) 

ประกอบดว้ย โฉนดท่ีดินเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 

4 โฉนดท่ีดิน เนือ้ท่ีรวมเท่ากับ 20-0-00.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา พรอ้มส่ิงปลูก

สรา้ง ไดแ้ก ่ 

1. อาคารตกึสาํนกังานชัน้เดียว 

2. แปลงปลกูผกัปลอดสารพิษ 

3. บ่อนํา้ขนาดประมาณ 45.00 x 58.00 เมตร ลกึประมาณ 1.00 เมตร 

4. บ่อนํา้ขนาดประมาณ 18.00 x 63.00เมตร ลกึประมาณ 1.00 เมตร 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 184906 เนือ้ท่ี 5-1-17.0 ไร ่หรือ 2,117.0 ตารางวา มีสภาพเป็นถนน

โครงการ Jin Wellbeing County และไดม้ีการจดทะเบียนภาระจาํยอมบางส่วนใหก้บั

ท่ีดินแปลงอ่ืนๆ 

(ทางภาระจาํยอม) คิดเป็นเนือ้ท่ีประมาณ 2-3-35.0 ไร ่หรือ 1,135.0 ตารางวา 

เนือ้ท่ีโฉนดแต่ละแปลง โฉนดเลขท่ีดิน 184903  เนือ้ท่ี 5 ไร ่2 งาน 79.2 ตารางวา 

โฉลดเลขท่ีดิน 184904 เนือ้ท่ี 6 ไร ่2 งาน 3.2 ตารางวา 

โฉลดเลขท่ีดิน 184905 เนือ้ท่ี 2 ไร ่2 งาน 1.4 ตารางวา 
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โฉลดเลขท่ีดิน 184906 เนือ้ท่ี 5 ไร ่1 งาน 17.0 ตารางวา 

ท่ีตัง้โครงการ บรเิวณโครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.

36+550 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

การใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดินใน

ปัจจบุนั 

พืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นท่ีดินเปล่า มีส่ิงปลกูสรา้งไดแ้ก ่

1.อาคารตกึสาํนกังานชัน้เดียว 

2.แปลงปลกูผกัปลอดสารพิษ 

3.บ่อนํา้ขนาดประมาณ 45.00 x 58.00 เมตร ลกึประมาณ 1.00 เมตร 

4.บ่อนํา้ขนาดประมาณ 18.00 x 63.00เมตร ลกึประมาณ 1.00 เมตร 

ลกัษณะพืน้ท่ีใกลเ้คยีงและ

สภาพแวดลอ้มทั่วไป 

สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปบรเิวณรมิถนนพหลโยธินช่วงบรเิวณทาํเลท่ีตัง้ใกลเ้คียงท่ีตัง้

ทรพัยสิ์น นับว่าเป็นทาํเลท่ีมีความเจริญมากแห่งหน่ึง เป็นย่านพาณิชยกรรม, ท่ีอยู่

อาศยั และอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย โครงการท่ีอยู่อาศยั ,รา้นคา้, อาคารพาณิชย,์ 

รา้นอาหาร, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โชว์รูมรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรม, 

ป๊ัมนํ้ามัน, ตลาด,อาคารสํานักงาน, ธนาคาร, มหาวิทยาลัยสนามกอล์ฟ, ท่ีตั้ง

หน่วยงานราชการ และท่ีดินว่างเปล่า เป็นตน้ การพฒันาท่ีดินทาํโครงการต่างๆมีมาก

พอสมควร โดยส่วนมากจะใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินดา้นพาณิชยกรรมและดา้นท่ีอยู่อาศยั 

นับว่าเป็นทาํเลท่ีดี ติดถนนสายหลักการคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนของ

ภาครฐัรองรบั ความเจรญิในอนาคต ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ – รงัสิต) และ

ทางด่วนยกระดบัโทลลเ์วย ์ทาํใหใ้นอนาคต การคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึน้ และความ

เจรญิจะมีมากขึน้ตามลาํดบั 

การคมนาคมไปยงัพืน้ท่ี การเดินทางเขา้สู่ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ใชถ้นนพหลโยธิน (ทล.1) เป็นเสน้ทางถนนสายหลกั

โดยเดินทางมาจากทางดา้นแยกรังสิตมุ่งหน้าตรงไปทางดา้นแยกบางขัน (คลอง

หลวง) ผ่านซอยคลองหลวง 21 (ซอยหงสกุล) ถึงจุดบริเวณ กม.36+550 จะพบ

ทรพัยสิ์นตัง้อยู่ทางดา้นซา้ยมือ ชื่อโครงการ Jin Wellbeing County ถนนสายหลัก

และถนนผ่านหน้า ท่ีตั้งทรัพย์สิน  ได้แก่  ถนนพหลโยธิน  (ทล .  1)  เ ป็น  ทาง

สาธารณประโยชน ์สภาพเป็นทางลาดยางและทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 10 

ช่องทาง ไป – กลบัดา้นละ 5 ช่องทาง มีเกาะคั่นกลาง ถนน ผิวจราจรกวา้งประมาณ 

60.00 เมตร มีไฟฟ้าถนน , ทางเดินเทา้ และ ท่อระบายนํา้ 

เจา้ของสิทธิตามกฏหมาย THG 

ภาระผกูพนัและภาระจาํนอง ปลอดภาระผกูพนัและภาระจาํนอง 

ติดภาระจาํยอม เนือ้ท่ีดินส่วนท่ีเป็นถนนภาระจาํยอม ของโฉนดเลขท่ี 184906 รวมเนือ้ท่ี 2-3-35 ไร ่

หรือ 1,135.00 ตารางวา 
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รูปภาพ 

 

 
 

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการไดร้บัอนุมัติจากผูถื้อหุน้ใหท้าํรายการแลว้ หากมีการดาํเนินการในการลงนามสัญญา

ระหว่างผูถื้อหุน้ในการร่วมทุน และรายละเอียดเก่ียวกบัความคืบหนา้ของโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต บริษัทฯ จะรีบแจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทาง Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิการใด ๆ ของบรษิัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

 

5. รายละเอียดของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน และขอบเขตสว่นได้เสยีในรายการ 

RAM เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.02 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษิทัฯ และมี

กรรมการรว่มกนักบับรษิัทฯ คือ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์ 

VIBHA มีกรรมการรว่มกนักบับรษิัทฯ คือนางสาวฤกขจ ีกาญจนพิทกัษ ์

 โดยการจาํหน่ายท่ีดินใหก้บับรษิทัรว่มทนุครัง้นี ้ มีขนาดของรายการเก่ียวโยงเป็นรายการขนาดใหญ่เท่ากบัรอ้ยละ 

6.63 ของมลูคา่สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบประจาํปี 2564 ดงันัน้ บรษิัทฯ จะตอ้ง

อนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

 

กรรมการ ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ* 

นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ • เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ THG 

• เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 0.95 
14,259,500 หุน้ 

รอ้ยละ 1.68 

นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ • เป็นกรรมการของ THG  - 
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กรรมการ ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ* 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 1.76 

• เป็นกรรมการของ VIBHA  

ที่มา  : สมดุบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2565 และ  www.set.or.th ณ วนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2565 

 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ในการจาํหน่ายท่ีดินครัง้นี ้บรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจาํนวน 5,840,000 หุน้ โดยมีมลูค่าท่ี

ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 2,700.00 ลา้นบาท ของบรษิัท

รว่มทนุ ซึง่ THG จะโอนท่ีดินไปยงับรษิัทรว่มทนุภายหลงัการลงนามในสญัญารว่มทนุเสรจ็สมบรูณ ์ และไดม้ีการจดัตัง้บรษิัท

รว่มทนุแลว้ ซึง่คาดวา่จะเกดิขึน้ไม่เกิน 2 เดือนนบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการเขา้ทาํรายการ 

 

7. มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่าํหน่ายไปและเกณฑท์ีใ่ช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูค่าของสินทรพัยท่ี์จาํหน่ายไป มีราคาเท่ากบั 584.00 ลา้นบาท หรือตีเป็นราคาเท่ากบัมลูค่าหุน้ท่ีราคาพารข์อง

บรษิัทรว่มทนุ ท่ีจะลงทนุจากโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต ซึ่งประเมินมลูคา่ท่ี 584.00 ลา้นบาท สาํหรบัเกณฑใ์นการ

พิจารณากาํหนดขึน้จากการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย รว่มกบัการใชว้ิธีอา้งอิงหลกัเกณฑก์ารกาํหนดมลูคา่ตลาด 

ดว้ยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพ่ือประเมินมลูค่าทางตลาดของท่ีดินจาก เงื่อนไข กรรมสิทธิ์ ความ

เหมาะสมของการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน หรือนาํไปพฒันา การเติบโตของสภาพแวดลอ้มรอบท่ีดิน ซึ่งมลูคา่ท่ีจาํหน่ายดงักล่าวมี

มลูค่าสงูกวา่ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองรายซึ่งไดแ้ก ่บรษิัท ทรีทรี แอพไพรซลั จาํกดั และบรษิัท พาวเวอร์

แลนด ์พลสั แอพไพรซลั จาํกดั  โดยมีมลูคา่ท่ีดินอยู่ระหวา่ง 556.13 – 562.99 ลา้นบาท  

 

8. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการจาํหน่ายทรัพยส์ิน 

เงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายท่ีดินของบริษัทฯ จาํนวน 584.00 ลา้นบาท จะถูกนาํไปใชใ้นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุน

จดทะเบียน ท่ีมีมูลค่าตราไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุนเท่ากับมลูค่า 584.00 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทุน

เป็นสิ่งตอบแทนในจาํนวน 5,840,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งโครงการฯ ดงักล่าว บริษัทฯ จะตอ้งใชเ้งินสด

ของบรษิัทฯ เพ่ิมจาํนวน 226.00 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทนุ 810.00 ลา้นบาท     

 

9. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัท 

1) จาํหน่ายท่ีดินไดใ้นราคาสงูกว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ 

2) นาํทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่ และไม่ไดม้ีการใชป้ระโยชนเ์ต็มท่ีมาต่อยอด และสรา้งประโยชนท์างธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ  

3) ช่วยใหบ้รษิัทฯ ประหยดัเงินสดในการลงทนุทางธุรกจิ และทาํใหบ้รษิัทฯ รกัษาสภาพคล่องท่ีดีไดใ้นอนาคต  

4) คาดว่าการลงทนุในครัง้นี ้จะสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่บรษิัทฯ ในอนาคตและส่งผลดีแก่มลูคา่หุน้ของบรษิัทฯ    

 

10. ความเสี่ยงจากการเข้าทาํรายการ 

1) ความเส่ียงจากการเสียโอกาสนาํท่ีดินไปสรา้งผลตอบแทนท่ีดีกว่า 
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2) ความเส่ียงของผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการฯ ต่อธุรกิจบรษิัทฯ ท่ีดาํเนินการอยูใ่นพืน้ท่ี 

3) ความเส่ียงจากการจาํหน่ายท่ีดินโดยไม่ไดร้บัเงินสด  

 

11. เงือ่นไขการเข้าทาํรายการ 

การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ท่ีดิน) ใหก้ับบริษัทร่วมทุน เพ่ือใชเ้ป็นเงื่อนไขส่วนหน่ึงของโครงการลงทนุ

โรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต ท่ีมีเงื่อนไขสาํคญัคือ บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ่งการลงทนุในหุน้ของบรษิัท

ร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ไปพรอ้มกัน ดงันัน้ หากรายการใดรายการหน่ึงไม่ผ่านการอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่า

วาระทั้งสองรายการเป็นอันยกเลิก และเน่ืองจากทั้งสองรายการเป็นรายการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน โดยมีรายการไดม้าซึ่ง

สินทรพัยเ์ป็นรายการเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จึงตอ้งไดร้บัอนุมตัิการเขา้ทาํรายการจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วน

ไดเ้สีย   

ทัง้นี ้การจาํหน่ายท่ีดินจะมีเงื่อนไขเบือ้งตน้ตามสรุปรา่งสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินดงันี ้

สรุปรา่งสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน 

คู่สญัญา 1. บริษัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน 

2. บริษัทรว่มทนุที่จะจดัตัง้ขึน้ตามรายการที่ 1 

ที่ดินที่จะซือ้จะขาย ที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากบั 20-0-00.8 ไร่ หรือ 

8,000.8 ตารางวา ที่ตัง้อยู่ บริเวณ โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+550 

ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

ราคาซือ้ขาย คู่สญัญาตกลงซือ้ขายที่ดนิตามสญัญานีใ้นราคาเหมารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 584,000,000. บาท (หา้รอ้ยแปดสิบสี่ลา้น

บาทถว้น) โดยราคาดงักลา่วไดร้วมถึงคา่ธรรมเนียมค่าโอน ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบั

การโอน 

การชาํระราคาทีด่ิน จะซือ้ตกลงชาํระราคาที่ดิน ใหแ้กผู่จ้ะขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดนิตามสญัญานี ้ภายในระยะเวลาที่ผูจ้ะ

ซือ้เห็นสมควรแจง้ใหผู้จ้ะขายทราบ โดยชาํระราคาเป็นหุน้ตามราคาพารข์องบริษัทรว่ทนุ มลูค่า 584,000,000.- 

บาท (หา้รอ้ยแปดสบิสีล่า้นบาทถว้น) 

ค่าภาษีอากรและอ่ืนๆ ผูจ้ะขายตกลงชาํระค่าธรรมเนียมโอนและคา่อากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได ้และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเขา้ทาํรายการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความเห็นว่า ถึงแมก้ารเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่และ

กรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ แต่บรษิัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็น

ว่าการจาํหน่ายท่ีดิน โดยไดร้บัส่ิงตอบแทนเป็นหุน้ของบรษิัทรว่มทนุ ในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต มีความคุม้ค่าต่อการ

ลงทนุ ทัง้ในดา้นราคาขายท่ีดิน เป็นจาํนวนเงิน 584.00 ลา้นบาท สงูกว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 2 ราย 

ท่ีปรากฏราคาประเมินระหว่าง 556.13 – 562.99 ลา้นบาท และทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถนาํสินทรพัยท่ี์มีอยู่และไม่ไดม้ีการใช้

ประโยชนไ์ดอ้ย่างเต็มท่ีมาสรา้งประโยชนใ์นการต่อยอดทางธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได ้ในขณะท่ีการขยายความร่วมมือทาง

ธุรกิจดา้นโรงพยาบาลกับพันธมิตรในธุรกิจเดียวกัน จะทาํใหเ้กิดความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี และ

ส่งผลดีในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้บรษิัทฯ      
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13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทตามขอ้ 10) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษิัทขา้งตน้  

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

 

................................................. 

นางสาวจินดา อรยิพรพงศ ์

เลขานกุารบรษิัท 
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