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ค าย่อ 
ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 

บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : บริษัทฯ หรือ กิจการ หรือ THG หรือ ผูจ้ะขาย 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  : RAM 
กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช  : กลุ่มแพทยฯ์ 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) : VIBHA 

โครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต : โครงการฯ  
นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ : นพ. เอือ้ชาติ 
นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ : นางสาวฤกขจี 
การเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต  : รายการท่ี 1 

การจ าหน่ายท่ีดิน เพื่อใชส้  าหรบัด าเนินการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต : รายการท่ี 2 
บริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อลงทุนในโครงการฯ โดยจะทุนจะมีจดทะเบียน 2,700.00 ลา้นบาท เป็น
จ านวนหุน้จดทะเบียนจ านวน 27,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ ซึ่งมีรายละเอียดผู้
ถือหุน้ดงันี ้

ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วม
ทุน 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ) 
THG 8,100,000 30.00 
RAM 10,8000,000 40.00 
กลุ่มแพทยฯ์ 5,400,000 20.00 
VIBHA 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 
 

: บริษัทรว่มทนุ 

การจ าหน่ายท่ีดินของบริษัทฯ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม
จ านวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่บริษัทรว่มทนุเพื่อใชช้ าระ
ค่าหุน้แทนเงินสด ซึ่งถือเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุนจดทะเบียนตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบริษัท
รว่มทนุ โดยมีมลูค่า 584.00 ลา้นบาท  

: ธุรกรรมการจ าหน่ายท่ีดิน 

เป็นการบริการท่ีใชแ้พทยเ์ฉพาะทางต่อยอดในการรกัษาผูป่้วย และใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยข์ั้นสูง
กว่าทติุยภมูิในการรกัษาโรคท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก 

ระดับการบริการตติยภูมิ  และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
(Tertiary Care and Excellent Center) 

เป็นการบริการรกัษาโรคทั่วไป จนถึงระดบัผูป่้วยใน ใหบ้ริการรกัษาโรคเฉพาะทางสาขา 
หลกัและสาขารอง และใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยใ์นระดบัท่ีสงูขึน้กว่าระดบัปฐมภมูิ 

ระดบัการบริการทติุยภมูิ (Secondary Care) 

บริษัท ทรีทรี แอพไพซลั จ ากดั : TT 

บริษัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลสั แอพไพรซลั จ ากดั : PPA 
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา2019  : COVID-19 
บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั : ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย:์ : ส านกังาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย : ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ SET 
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ : mai  
พระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 : พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง 
ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ : AGM 

สญัญาผูถ้ือหุน้ : SHA 
องคก์ารอนามยัโลก : WHO 
มาตรการป้องกนัและสกดักัน้การน าเชือ้เขา้สูพ้ืน้ท่ี และมาตรการการยบัยัง้การระบาดภายในพืน้ท่ี  : Lock Down 
การกกักนัโรค  : Quarantine 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 
ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

: ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน 
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ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทารายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546  

: ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

สมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย  : VAT 
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ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 
ของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
   17 มีนาคม 2565 

ที่ IMAPDM060/2022 
 
เรื่อง: ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการเก่ียวโยง 

ของบรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน: คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูถื้อหุน้บรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ:  

1) สรุปขอ้มลูของ บรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

2) สรุปขอ้มลูของ บรษิัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  

3) สรุปขอ้มลูของ บรษิัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

4) สรุปขอ้มลูการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่ดินของ THG จดัท าโดย บรษิัท ทรีทรี แอพไพซลั จ ากดั  

5) สรุปขอ้มลูการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่ดินของ THG จดัท าโดย บรษิัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลสั แอพไพรซลั จ ากดั  

6) สรุปการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จดัท าโดย THG 

 
อา้งถงึ:           

1) มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 4/2565 วนัท่ี 8 มนีาคม 2565 

2) สารสนเทศรายการไดม้าซึง่เงินลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ของบรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

3) สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) และรายการเก่ียวโยงของบรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

4) รา่งแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

5) รา่งรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-2) ของบรษิัทฯ 

6) งบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 

2564  

7) รายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ THG จดัท าโดย บรษิัท ทรีทรี แอพไพซลั จ ากดั ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2565 

8) รายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ THG จดัท าโดย บรษิัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลสั แอพไพรซลั จ ากดั ลงวนัท่ี 18 

กมุภาพนัธ ์2565 

9) รา่งสญัญาผูถื้อหุน้ในโครงการโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิต 

10) เอกสารสญัญาอื่นๆ และการสมัภาษณ ์เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ 
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ขอบเขตและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบ (Disclaimers) 
 

1.  ผลการศึกษาของ บริษัท ดิสคัฟเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “Discover”) ในรายงาน
ฉบบันี ้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูและสมมติฐานท่ีไดร้บัจากบรษิัทฯ และขอ้มลูที่บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเปิดเผย
ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และขอ้มูลที่ประกาศต่อสาธารณะอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งขอ้มูลจากการ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิารของบรษิัทฯ  

2. ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท าการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มั่นอยู่บนพืน้ฐานเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ อย่างไรก็ดี ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัผิดชอบต่อผลก าไรหรือขาดทุน และผลกระทบต่างๆ 
อนัเกิดจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้และ 

3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้มูลที่สามารถรบัรูไ้ดใ้นปัจจุบัน หาก
สถานการณแ์ละขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ  

4. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองคก์ารอนามัยโลก (“WHO”) ได้
ประกาศให้การระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อาจส่งผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดต้ัง้สมมติฐานเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารของกิจการ  ณ ปัจจุบนัสมมติฐานดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงได ้ซึ่งการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ ์COVID-19 อาจส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตในอนาคตได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.set.or.th/
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ตามที่ บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในรูปแบบใหบ้รกิารธุรกิจดา้นการแพทย ์และธุรกิจโรงพยาบาลครบวงจรมายาวนาน โดย
โรงพยาบาลของบรษิัทฯ และโรงพยาบาลในเครือ ตัง้กระจายในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั รวมจ านวน 8 แห่ง
และโรงพยาบาลร่วมทุนในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งครอบคลมุการรกัษาตัง้แต่ระดบัทุติยภูมิ ระดบัตติยภูมิ และโรงพยาบาลฟ้ืนฟผูู้
สงูวยัโดยมีรายละเอียดดงัตารางดา้นล่าง 

 

โรงพยาบาล ทีต่ั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นของ 

THG (ร้อยละ) 
จ านวนเตียงจด

ทะเบียน 
ระดับการรักษา 

โรงพยาบาลธนบรุี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 100.00 435 ตติยภมิู1/ 
โรงพยาบาลธนบรุี 2 เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 100.00 95 ก าลงัพฒันาไปสู่ระดบัตติยภมิู 
โรงพยาบาลธนบรุี บ ารุงเมือง เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 99.99 47 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

โครงการ Jin Wellbeing County 
99.99 55 โรงพยาบาลฟ้ืนฟผููส้งูวยั 

โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 56.91 196 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลอบุลรกัษ์ ธนบรุี อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 34.52 100 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบรุี อ าเภอเมืองจนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี 31.92 90 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลธนบรุี ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 51.12 50 ทตุิยภมิู2/ 
ARYU International Hospital สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 40.00 96 ทตุิยภมิู2/ 

หมายเหต ุ:  1/ ระดบัการบริการตติยภมิู และศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent Center) เป็นการบริการที่ใชแ้พทยเ์ฉพาะทางต่อ 
ยอดในการรกัษาผูป่้วย และใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยข์ัน้สงูกว่าทตุิยภมิูในการรกัษาโรคที่มีความสลบัซบัซอ้นมาก 
2/ ระดบัการบริการทตุิยภมิู (Secondary Care) เป็นการบริการรกัษาโรคทั่วไป จนถึงระดบัผูป่้วยใน ใหบ้ริการรกัษาโรคเฉพาะทางสาขา 
หลกัและสาขารอง และใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยใ์นระดบัที่สงูขึน้กว่าระดบัปฐมภมิู 

 
อย่างไรก็ดี ในพืน้ที่บริเวณอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ด  าเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลในระดบัตติภูมิที่สามารถรกัษาผูป่้วยโรคที่มีความซบัซอ้นและเฉพาะทางได ้เวน้แต่มีโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรฐัและเป็นโรงเรียนแพทยเ์ท่านัน้ ที่มีระดบัความสามารถในการรกัษาผูป่้วยในระดบัตติยภูมิได ้กอปร
กับบริษัทฯ มีที่ดินเปล่าจ านวน 20-00-0.8 ไร่ ที่ตัง้อยู่บริเวณโครงการ Jin Wellbeing County (เป็นโครงการคอนโดมิเนียมพรอ้ม 
Wellness Center ภายใตก้ารดูแลและบริหารงานของ THG ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  มีแพทยแ์ละ
พยาบาลดแูลตลอด 24 ชม.) ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ซึ่ง ณ ปัจจบุนัท่ีดินดงักล่าวยงัมิได้
ใชม้ีการงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ โดยแรกเริ่มบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในบรเิวณดงักล่าว ตัง้แต่เริ่ม
ลงทุนใน โครงการ Jin Wellbeing County แต่การลงทุนโรงพยาบาลระดบัตติยภูมินัน้ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ใชเ้ครื่องมือทาง
การแพทยท์ี่มีเทคโนโลยีขัน้สงู ตอ้งมีระบบการจดัการบรหิารโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอ้งพึ่งพาบคุคลากรทางการแพทยท์ี่มี
ความรูค้วามสามารถเฉพาะทางสูงกว่าโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิทั่วไป ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงไดห้ารือร่วมกับผู้บริหารของ
โรงพยาบาลอื่นที่เป็น`บรษิัทชัน้น าในการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งไดแ้ก่ RAM (มีโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิในเครือ) และ VIBHA 
ถึงโอกาสในการจดัตัง้โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ในเขตรงัสิตและปทุมธานี เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และฐานลกูคา้ใน
บริเวณพืน้ที่ดังกล่าว เพิ่มความสามารถในดา้นการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นโรงพยาบาลรายอื่น เนื่องจากพืน้ที่ในบริเวณดังกล่าวมี
จ านวนประชากรอยู่ในระดบัท่ีหนาแน่น ทัง้ยงัมีมหาวิทยาลยัหลายแห่งตัง้อยู่โดยรอบ มีธุรกิจอตุสาหกรรมเกิดขึน้หลายแห่งและมีการ
คมนาคมที่สะดวก นอกจากนี ้การไดร้่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจเดียวกันที่มีชื่อเสียง จะเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูบ้ริหารของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรในการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรี 
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รงัสิต ขึน้ ทัง้นี ้THG RAM และ VIBHA ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาในการจดัหาหาบคุคลาการทางการแพทยเ์ขา้ท างานในโครงการฯ ใหม่ที่
จะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต เนื่องจากปัจจบุนัประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบคุคลากรทางการแพทย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์
เฉพาะทาง  ดงันัน้ THG RAM และ VIBHA จึงไดเ้สนอใหก้ลุ่มแพทยฯ์ ที่มิไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบั THG  เขา้รว่มลงทนุกบัโครงการ
โรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ดว้ย เพื่อเป็นแรงจูงใจ และเป็นส่วนส าคญัที่จะสามารถดึงดูดแพทยท์ี่มีความสามารถเขา้มาร่วมงานกับ
โครงการฯ ได ้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2565  ประชุมเมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สียไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์  มิไดอ้อกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งที่
ประชมุฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อขออนมุตัิรายการดงัต่อไปนี ้ 

1) มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต (“รายการที่ 1”) โดย
โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ภายใตบ้ริษัทร่วมทุน มีมลูค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,700.00 ลา้นบาท เป็น
การก่อสรา้งโรงพยาบาลประเภทตติยภูมิ จ านวน 250 เตียง ซึ่งจะก่อสรา้งบนที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 
184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็น
กรรมสิทธ์ิของ THG และ 

2) มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายที่ดินเพื่อใชส้ าหรบัด าเนินการลงทุนใน
โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (“รายการที่ 2”) ในราคา 584.00 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองรายการเป็นรายการที่
เก่ียวเนื่องกนั 

 
โครงการฯ จะด าเนินงานภายใตบ้รษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ใหม่ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 2,700.00 ลา้นบาท มีผูถื้อหุน้จ านวน 

4 กลุ่ม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน1/ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“THG”) 8,100,000 30.00 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 
กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 2/ (“กลุ่มแพทยฯ์”) 5,400,000 20.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 
หมายเหต ุ: 1/ ทนุจดทะเบียน 2,700.00 ลา้นบาท เป็นจ านวนหุน้จดทะเบียนจ านวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

     2/  บคุคลในกลุ่มแพทยฯ์ มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือ มิไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ 
รายการที่เกี่ยวโยงกนั 
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การเขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต เป็นการร่วมลงทุนในบริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ร่วมกับนักลงทุนรายอื่น
ตามตารางขา้งตน้ โดยมี RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และมีอ านาจควบคมุในบริษัทร่วมทนุที่จะจดัตัง้ขึน้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม  ้RAM ยัง
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันกับ THG แต่การเขา้ท ารายการในครั้งนี ้ไม่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากการ
ลงทุนดงักล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทุนแต่ละรายลงทุนในหุน้สามัญของบริษัท
ร่วมทุนที่ราคาพารโ์ดยไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Share premium) และไม่ไดม้ีผูถ้ือหุน้ใดไดร้ ับหรือเสียประโยชนจ์ากการลงทุน
ใหแ้ก่ฝ่ายใด จึงถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ที่มีขนาดเล็ก  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากสารสนเทศรายการ
ไดม้าซึ่งเงินลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี  รงัสิต ของบริษัทฯ) อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการที่ 1 ร่วมกับ RAM ซึ่งถือ
เป็นบุคคลที่มีความขดัแยง้ในครัง้นี ้ (RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ขอบริษัทฯ และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทร่วมทุนที่สัดส่วนรอ้ยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียน) บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความจ าเป็นและจะก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมที่คุม้ค่าต่อบริษัทฯ ดังนี ้ 

(1) ช่วยรกัษาสภาพคล่องของบริษัทฯ และท าใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งมีภาระหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ : เนื่องจากการ
ลงทุนในโครงการฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวน 2,700 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนในโครงการฯ 
ทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว  (ณ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,482 ลา้นบาท) ซึ่งท าให้บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งกูเ้งินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้อีก
จ านวนมาก และจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งแบกรบัภาระหนีสิ้น้และดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ 

(2) บรษิัทฯ สามารถเจรจาเงื่อนไขการเขา้ลงทนุในโครงการฯ ไดม้ากกว่าการท ารายการกบับคุคลอื่น : การเขา้ท ารายการท่ี 1 มี
เงื่อนไขเก่ียวโยงกับรายการที่ 2 โดย THG สามารถเจรจาเงื่อนไขการเขา้ท ารายการทัง้สองรายการกับ RAM และผูถื้อหุน้
รายอื่นโดยไดร้บัเงื่อนไขที่ดีคือ สามารถขายที่ดินในราคาที่สงูกว่าราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทั้งสอง
ราย และหากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินโครงการสรา้งโรงพยาบาลธนบุรี  รงัสิตได ้ บริษัทฯ ก็สามารถรบัโอนที่ดินคืน
จากผูร้ว่มทนุตามเงื่อนไขของรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ 

(3) THG และ RAM เป็นพันธมิตรที่ดีช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกันตลอดมา : แมว้่าทั้งสองบริษัท จะประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันแต่มิใช่คู่แข่งกันโดยตรง เนื่องจากมีท าเลที่ตัง้ของโรงพยาบาลอยู่ห่างกันและปัจจุบนัไม่มี
จงัหวดัใดที่มีโรงพยาบาลในเครือแข่งขนัหรืออยู่ในพืน้ที่ใกลเ้คียงกนั ส่วนใน กทม. THG มีโรงธนบุรีบ ารุงเมือง (กลุ่มลกูคา้
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ชาวต่างชาติ) และ RAM มีโรงพยาบาลมเหสักข์ (กลุ่มลูกคา้ประกันสังคม) ที่อยู่ใกลเ้คียงกันแต่มีกลุ่มลูกคา้แตกต่างกัน 
นอกจากนี ้ในเงื่อนไขในสญัญาผูถื้อหุน้ของโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ยงัระบไุวว้่า  ผูถื้อหุน้ผูร้ว่มลงทนุทกุรายตกลง
จะไม่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรวมถึงจะไม่ร่วมลงทุนกับนักลงทุนหรือสถานพยาบาลรายอื่นในระยะ
รศัมี 10 กิโลเมตร นับจากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิตเวน้แต่โรงพยาบาลธนบุรีรงัสิตมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้  ทั้งนี ้เงื่อนไขดังกล่าวน่าจะช่วยขจัดปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้

(4) บริษัทฯ ไดผู้ร้ ่วมลงทุนเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีความพรอ้มของเงินทุนและประสบการณใ์นการ
บริการงาน  : RAM เป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลที่มีความพรอ้มทั ้งดา้นเงินลงทุน  และประสบการณจ์ากการ
บริหารงานโรงพยาบาลมานาน อีกทั้งเป็นผูบ้ริหารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กัดี  มีบุคลากรทาง
การแพทยท์ี่จะสามารถใหก้ารสนับสนุนซึ่งกันและกันไดใ้นกรณีฉุกเฉิน  

(5) โครงการฯ จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการรกัษาในระดับตติยภูมิในเขตรงัสิต : การเขา้ลงทุนในโครงการฯ 
ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยมีการรกัษาในระดับตติยภูมิ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดบัชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการ
เปิดใหบ้ริการในเขตรงัสิต ที่สามารถดูแลผูป่้วยจากโรคที่มีความซับซอ้นได ้

(6) จะช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจในโครงการ Jin Wellbeing Country : โดยโครงการดงัการเป็นโครงการที่พกั
ส าหรบัผูสู้งอายุ ทั้งนี ้การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสติ จะช่วยเสริมความน่าสนใจและดึงดูดใหป้ระชาชน
เลือกซือ้หอ้งชุดของโครงการ Jin Wellbeing Country 
 
ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ท าใหก้ารเขา้ท ารายการที่ 1 ร่วมกับ RAM ในครัง้นี ้จะก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสูงสุดแก่บริษัทฯ   

อย่างไรก็ตาม จากการร่วมทุนครัง้นี ้ในฐานะที่ RAM เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่และมีกรรมการ่วมกัน บริษัทฯ จะด าเนินงานภายใต้
การใหค้วามส าคัญต่อการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งการท า
รายการใดที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ  ตอ้งผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ก่อนด าเนินการ และไดก้ าหนดเป็นนโยบายจากการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict 
of Interest) ที่จะเกิดจากการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีแนวทางสรุปมาตรการต่างๆ ไดด้ังนี ้

1) ใชส้ิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลการจัดการ และการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

2) ติดตามฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และร่วมด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลรายการ
เกี่ยวโยงและรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์่อบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ตอ้งเปิดผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกรรมใด  ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดว้่าจะก่อใหเ้กิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (Conflict of Interest) โดยที่กรรมการและผูบ้ริหารที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่มีส่วนร่วม
ในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย 

4) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน จะกระท าธุรกรรมไดต่้อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่ค  านวณ
ไดต้ามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน เวน้แต่ เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการรคา้ใน
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ล ักษณะเดียวกับที ่ว ิญญูชนจะพึงกระท าก ับคู ่ส ัญญาทั่วไป  และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที ่ไดร้บัอน ุมตั ิจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไวแ้ลว้  

 
ส าหรบัการลงนามร่วมกนัในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูร้ว่มทุนทกุรายตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท รวมถึงที่ประชุมผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษัท ตามแต่ขอบเขตอ านาจการอนุมตัิและขนาดรายการ  ทัง้นี ้หากมีรายละเอียดความ
คืบหนา้ของบริษัทร่วมทุนเพิ่มเติม หรือรายละเอียดของการลงนามในสัญญาหลักที่เก่ียวขอ้งกับการจัดตัง้บริษัทร่วมทุน บริษัทฯ 
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที  

อนึ่ง แหล่งที่มาของเงินทนุส าหรบัเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ของ THG มาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
(1) THG จะจ าหน่ายที่ดินของบรษิัทฯ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 

โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุเพื่อใชช้ าระค่าหุน้แทนเงนิสด ซึ่ง
ถือเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุนจดทะเบียนตามมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุน โดยมีมลูค่า 584.00 ลา้น
บาท (“ธุรกรรมการจ าหน่ายทีด่ิน”) 

(2) THG จะใชเ้งินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทฯ ช าระค่าหุน้ของบรษิัทรว่มทนุเพิ่มเติมอีกจ านวน 226.00 ลา้นบาท  
 

สืบเนื่องจากแหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการฯ มาจากการจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 

184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่บริษัทร่วมทุนที่จะ

จดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยการจ าหน่ายที่ดินคราวนีค้ิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 584.00 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทุนเป็นส่ิง

ตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทร่วมทุน ส่งผลให้การจ าหน่ายที่ดินดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 

ตลุาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ส าหรบัขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้มีขนาดรายการรวม

สงูสดุ เมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 2.45 อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แต่เมื่อรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้นี ้จะมีขนาดรายการรวม

สูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 2.71 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ขนาดรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดเล็ก ที่อยู่ภายใต้

อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท เนื่องจากมีขนาดรายการนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00  

อย่างไรกต็าม ธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดินเป็นการเขา้ท ารายการกบั RAM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 

21.06 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ โดยบรษิัทฯ และ RAM มีกรรมการรว่มกนัสองรายไดแ้ก ่นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ

นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ท าใหธุ้รกรรมการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั โดยมีมลูคา่ของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.63  ของมลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ อา้งอิง

ตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมขีนาดรายการมากกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูค่า

สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิทัฯ และบรษิัทฯ ไม่มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในระยะเวลา  6 เดือนก่อนหนา้นี ้ดงันัน้ การเขา้ท า

รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัติามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และประกาศรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และขออนมุตัิการท ารายการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
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เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี

มีส่วนไดเ้สีย 

อย่างไรก็ตาม รายการที่ 1 เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่มีขนาดเล็ก และไม่ไดเ้ป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้

ขอบเขตอ านาจอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริษัทฯ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากสารสนเทศรายการไดม้าซึ่งเงินลงทุนใน

โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ของบริษัทฯ) แต่เนื่องจาก เป็นรายการที่เก่ียวเนื่องกันกับธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดิน ดังนั้น 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ ใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ควบคู่กับการ

พิจารณาอนุมัติ รายการที่ 2 ซึ่งเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยแ์ละรายการที่เก่ียวโยง ไปในคราวเดียวกันนี ้โดยการเขา้ท า

รายการตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ 2 รายการในคราวเดียวกนั จึงจะเขา้ท ารายการดงักล่าวไดท้ัง้สองรายการ อย่างไรก็

ตาม เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องประกาศเรื่องไดม้าและจ าหน่ายไป    และหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยง ทีป่รึกษาทางการ

เงินอิสระจะให้ความเห็นต่อการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์นรายการที่ 2 เพียงรายการเดียวเท่าน้ัน แต่การให้

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาถึงความจ าเป็น และความเก่ียวขอ้งของรายการทัง้สอง มาประกอบการน าเสนอ

ความเห็นของรายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้

Discover ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาขอ้มลูและเอกสารที่
เก่ียวขอ้งกับการท าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการเก่ียวโยง รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการก าหนด
ราคา และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ ประกอบกับพิจารณาถึง
ประโยชน ์ผลกระทบ ปัจจยัเส่ียง ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีดงันี:้ 
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ข้อดีของการท ารายการ 
1. บรษิัทฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการลงทนุในรายการท่ี 1 ทัง้หมด 

จากการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต  ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของมลูค่าโครงการทัง้หมด บริษัทฯ จะตอ้งใชเ้งิน

ลงทุนทั้งหมด 810 ลา้นบาท ซึ่งการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้นมูลค่า 584 ลา้นบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของการลงทุน โดย

บริษัทฯ จะใช้เงินสดในการลงทุนส่วนที่เหลือจ านวน 226 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงิน 584 ล้านบาท ไปใช้จัดหา

ผลประโยชนใ์นการลงทุนและต่อยอดธุรกิจทางอื่นได ้ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่จ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้และเลือกใชเ้งินสดในการลงทุน

โครงการดงักล่าวทัง้หมด อาจท าใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินลดลงอย่างมีนยัส าคญั หรือหากบริษัทฯ เลือกใชก้ารกูเ้งินจาก

สถาบนัการเงินเพื่อลงทนุในโครงการฯ จะท าใหบ้รษิัทฯ มีภาระหนีสิ้นเพิ่มขึน้และค่าใชจ้่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้  

 
2. เป็นการน าที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ มาลงทนุเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ  

เนื่องจากปัจจุบันที่ดินของบริษัทฯ เนือ้ที่รวม 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.08 ตารางวา บริเวณบนถนนพหลโยธิน ย่านรงัสิต 

ไม่ไดม้ีการใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยที่ดินดงักล่าวเป็นที่ตัง้ของอาคารส านกังาน 1 หลงั และบริษัทฯ มีการน าพืน้ที่บางส่วนของ

ที่ดินใชป้ลกูผกัไรส้ารพิษ ซึ่งไม่ไดส้รา้งผลตอบแทนหรือผลประโยชนท์ี่มีนยัส าคญัใดๆ แก่บริษัทฯ ในขณะที่ตัง้ของที่ดินดงักล่าว ถือ

เป็นแหล่งที่มีความเจรญิทัง้ทางพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม ดงันัน้ การน าที่ดินมาเพื่อใชล้งทนุและก่อสรา้งโครงการท่ีมีศกัยภาพ

ในดา้นบริการทางการแพทย ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ น่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนจ์ากการใชท้ี่ดินไดคุ้ม้ค่ากว่าการใชท้ี่ดินโดยไม่

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และไม่ตรงกับวตัถปุระสงคข์องการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

 
3. ราคาจ าหน่ายที่ดินเป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 

จากขอ้มลูของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 ราย ไดแ้ก่ TT และ PPA ซึ่งทัง้สองรายไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผู้
ประเมินคา่ทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบรษิัทประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นในตลาดทนุและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. โดยราคาประเมินมลูคา่ตลาดจาก TT ซึง่ประเมินไวว้นัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์ 2565 มีราคาประเมินอยู่ที่ 
563.00 ลา้นบาท (82,000 บาทต่อตารางวา) และ ส าหรบั PPA ซึ่งประเมินไวว้นัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์ 2565 ในท่ีดินเดียวกนั มีราคา
ประเมินอยู่ที่ 556.13 ลา้นบาท (81,000 บาทต่อตารางวา)  ดงันัน้ การจ าหน่ายที่ดินของ THG ในครัง้นีต้ามรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทรว่มทนุนัน้ THG จะขายที่ดินในราคา 584.00 ลา้นบาท (85,059 บาทต่อตารางวา) ซึง่ราคาดงักล่าว เป็นราคาที่สงูกวา่ราคา
ประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองราย 

 
4. เป็นการจ าหน่ายที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุมีการใชป้ระโยชน ์เพื่อลดภาระภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 

จากอตัราการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562  บรษิัทฯ ถกู
เรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งจากกรมที่ดิน 1.27 ลา้นบาทตอ่ปี ดงันัน้ การจ าหน่ายที่ดินที่ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างเหมาะสม จะ
ช่วยใหบ้รษิัทฯ ลดภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้ซึ่งจะเป็นประโยชนก์บับรษิัทฯ มากกวา่การถือ
ครองที่ดินเปล่าโดยไม่ไดใ้ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
5. ช่วยสง่เสรมิโครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นโครงการของบรษิัทฯ ใหม้ีความสมบรูณแ์บบมากขึน้ 

โครงการ Jin Wellbeing County เป็นโครงการภายใตก้ารลงทนุและบรหิารงานของบรษิัทฯ ซึ่งภายในโครงการประกอบดว้ย
คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 7 ชัน้ จ านวน 5 อาคาร รวมทัง้หมด 494 ยนูิต, Wellness Center และโรงพยาบาลฟ้ืนฟผููส้งูวยั ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 55 เตียง และเนน้การรกัษาฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูวยั (มกีลุ่มลกูคา้ที่แตกตา่ง
จากโครงการฯ ที่จะลงทนุในครัง้นี)้ ซึ่งหากบรษิัทฯ มีการจ าหน่ายที่ดินบรเิวณหนา้โครงการเพื่อกอ่สรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ใน
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อนาคตก็จะเป็นการยกระดบัความเจรญิ ใหแ้ก่พืน้ท่ีของโครงการ Jin Wellbeing County มากยิ่งขึน้ ทัง้ยงัเพิม่ความเชื่อมั่นใหก้บั
ผูส้งูอายทุี่อาศยัในโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผูอ้ยู่อาศยั หรือลกูคา้ที่จะตดัสินใจเขา้มาอาศยัในอนาคต ดงันัน้ การขาย
ที่ดินในครัง้นี ้จะส่งผลดีต่อการสนบัสนนุซึ่งกนัและกนักบัธุรกิจเดมิของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้แมว้่าในสญัญาผูถื้อหุน้ไดร้ะบวุ่าผูร้ว่มลงทนุในบรษิัทรว่มทนุทกุรายจะไม่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
รวมถึงจะไม่ร่วมลงทุนกับนักลงทุนหรือสถานพยาบาลรายอื่นในระยะรศัมี 10 กิโลเมตร นับจากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิต  
อย่างไรก็ดี THG มีโรงพยาบาลในเครือที่ตั้งอยู่ในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร จากบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต นั้นคือ 
โรงพยาบาลธนบรุีบูรณา แต่โรงพยาบาลดงักล่าวมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างจากโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต อย่างชดัเจน ดงันัน้ บริษัทฯ 
และผูร้ว่มทนุในโครงการฯ จึงเห็นว่าโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตและโรงพยาบาลธนบรุีบรูณาจะไม่เป็นคู่แข่งกนัโดยตรง 

 
6. ขยายกลุ่มลกูคา้ในเขตรงัสิต เป็นการเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั และสนบัสนนุโรงพยาบาลในเครือ 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือท่ีเปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2563 ในบรเิวณเดยีวกบัท่ีดินที่จะจ าหน่าย คอื 
โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา เป็นโรงพยาบาลขนาด 
55 เตียง และเนน้การรกัษาฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูวยั (มีกลุ่มลกูคา้ที่แตกตา่งจากโครงการฯ ที่จะลงทนุในครัง้นี)้ ดงันัน้ การขายที่ดนิ
เพื่อลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง จะท าให ้THG เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจโรงพยาบาลในเขตรงัสิต 
ปทมุธานี ไดอ้ยา่งครบวงจร และเมื่อรวมกบัการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลธนบรุีบรูณาที่เปิดใหบ้รกิารรกัษาเนน้ผูส้งูวยัอยู่ที่มีอยู่กอ่น
แลว้ จะท าใหบ้รษิัทฯ เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนังานบรกิารโรงพยาบาลในเขตดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เป็นการขยาย
กลุ่มลกูคา้ในพืน้ท่ีเขตรงัสิต ซึง่จากเดิมที่จะเป็นผูป่้วยเฉพาะกลุ่มที่มาใชบ้รกิารโรงพยาบาลธนบรุีบรูณา และสามารถรกัษาไดเ้ฉพาะ
โรคของผูส้งูวยั และไมซ่บัซอ้น  

 
7. บรษิัทฯ สามารถรบัรูก้  าไรทางบญัชี จากการจ าหน่ายท่ีดินได ้ณ วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 

การจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุแห่งใหม่ ในราคาจ าหน่ายมมีลูค่า 584.00 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถรบัรูก้  าไร
ทางบญัชี จากการจ าหน่ายสินทรพัยก์่อนหกัภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนเงิน 36.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรสทุธิทางบญัชีจากการ
จ าหน่ายสินทรพัยภ์ายหลงัการหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย จ านวน 7.33 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 รายการ  ล้านบาท  
มลูค่าสิ่งตอบแทนที่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 584.00 
หกั มลูค่าทางบญัชีที่ดนิ 547.96 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 36.04 
หกั ประมาณการค่าธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจ าหนา่ยสินทรพัย์1/ 22.87 
หกั ประมาณการภาษีเงินไดน้ติิบคุคลของบริษัทฯ  5.84 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยภ์ายหลังจากการเข้าท ารายการที่ 2 7.33 
หมายเหต ุ1/ประกอบดว้ย ค่าโอนรอ้ยละ 2 จากราคาประเมินราชการเท่ากบั 3.60 ลา้นบาท และคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะรอ้ยละ 3.3 ของราคา 

         ขายเท่ากบั 19.27  ลา้นบาท 
ที่มา : บริษัทฯ 

 
8. บรษิัทฯ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุ ในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ในระยะยาว 
การจ าหน่ายที่ดินเพื่อลงทุนในโครงการฯ ครัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่าโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต จะสามารถสรา้งผลตอบแทนในระยะ

ยาวที่ดีใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้โดยหากพิจารณาจากประมาณการผลตอบแทนจากโครงการฯ ที่จัดท าโดยบริษัทฯ จะพบว่าการลงทุน
โครงการฯ ในครัง้นี ้จะมีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ  (Project IRR) อยู่ที่รอ้ยละ 16.88 อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อ



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 15/84 
 

หุ้น (Equity IRR) อยู่ที่รอ้ยละ 17.13 และมี NPV ของโครงการที่รอ้ยละ 30.00 ตามการถือหุ้นของ THG ในบริษัทร่วมทุนอยู่ที่  
1,418.39 ลา้นบาท และมี NPV ของผูถื้อหุน้ท่ีรอ้ยละ 30.00 ตามการถือหุน้ของ THG ในบรษิัทรว่มทนุอยู่ที่  1,366.01 ลา้นบาท  

 
9. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงค ์และแผนกลยทุธ ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบรษิัทฯ 

ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท า
ใหบ้รษิัทฯ ตระหนกัถึงการแขง่ขนัทางธุรกิจการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ ที่อาจรุนแรงขึน้อย่างมีนยัส าคญัในอนาคต ดงันัน้ 
วตัถปุระสงคห์ลกัในการเขา้ท ารายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 ในครัง้นี ้จะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถขยายศกัยภาพธุรกิจการใหบ้รกิารทาง
การแพทย ์ที่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างแข็งแกรง่ขึน้  จะสามารถเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจใหก้บับรษิัทฯ ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดใีน
ระยะยาว นอกจากนี ้การท่ีบรษิัทฯ รว่มลงทนุกบักลุ่มพนัธมิตรทีมคีวามพรอ้มทัง้ในดา้นชื่อเสียง  และฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ จะ
ท าใหก้ารรว่มลงทนุในโรงพยาลแห่งใหมค่รัง้นี ้มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมั่นคงไดใ้นระยาว ซึง่น่าจะท าใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไร
ที่ยั่งยืนในอนาคต ส่งผลดีโดยตรงต่อผูถื้อหุน้ 

 
ข้อด้อยของการท ารายการ 

1. อาจเสียโอกาสไดร้บัผลตอบแทน ในการใชป้ระโยชนข์องที่ดินทัง้หมดแตเ่พียงผูเ้ดียว 
หากบรษิัทฯ จ าหน่ายที่ดินไปใหบ้รษิัทรว่มทนุ ตามเงื่อนไขการเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะท าใหบ้รษิัท

ฯ หมดสิทธ์ิความเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดยีวในท่ีดิน และจะไม่สามารถน าที่ดินไปพฒันาธุรกิจที่เป็นของบรษิัทฯ โดยตรงไดใ้นอนาคต 
โดยเฉพาะหากในอนาคตบรษิัทฯ เห็นโอกาสท่ีดีจากการใชท่ี้ดินดงักล่าวเพ่ือน าไปพฒันาหรือลงทนุภายใตก้รรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ ก็จะ
ท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนเต็มจ านวนจากความเป็นเจา้ของที่ดินแต่เพยีงผูเ้ดียว ในขณะที่การจ าหน่ายที่ดินเขา้บรษิัทรว่มทนุใน
ครัง้นี ้ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีบรษิัทฯ ไดก้ลบัมาจะมีสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุ 

 
2. อาจเสียโอกาสในการขายที่ดินในราคาที่สงูขึน้ในอนาคต 

เนื่องจากที่ดินดงักล่าวมีท าเลที่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีที่มีความหนาแน่นของประชากร มีความเจรญิเติบโตจากในอดตีอย่างชดัเจน 
เนื่องจากอยู่ใกลท้ัง้ หา้งสรรพสินคา้ มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล สนามบิน ทางดว่น โรงงานและนิคมอตุสาหกรรม ประกอบกบัการเขา้
มาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ก าลงัจะเปิดใชบ้ริการในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้ หากในอนาคต ราคาที่ดินแห่งนีม้กีารปรบัตวัสงูขึน้
กว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองรายอาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสในการขายที่ดินในราคาที่สงูขึน้ อยา่งไรก็
ดี เนื่องจากที่ดินมีขนาดใหญ่ และตอ้งใชเ้งินทนุสงูในการซือ้ ดงันัน้ บรษิัทฯ อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา และอาจมคี่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ในการ
จดัหาผูล้งทนุท่ีสนใจจะซือ้ที่ดินในอนาคต 

 
3. หากโครงการฯ ไม่สามารถด าเนนิการได ้จะท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งเสียค่าโอนท่ีดิน และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแบบสญูเปล่า 

จากเงื่อนไขในรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ของบรษิัทรว่มทนุ ระบไุวว้า่ หากบรษิัทรว่มทนุมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี
รงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากที่บรษิัทรว่มทนุรบัโอนท่ีดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลง
โอนคืนท่ีดิน โดยใหบ้รษิัทรว่มทนุจดัการโอนท่ีดินดงักล่าวกลบัคนืแก่ THG โดยภาระคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งจากการโอนคืนท่ีดิน บรษิัท
รว่มทนุตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด และเนื่องจากบรษิัทฯ มีสดัส่วนการลงทนุในบรษิัทรว่มทนุท่ีรอ้ยละ 30 ดงันัน้ ในกรณีนี ้บรษิัทฯ  จะตอ้ง
เสียค่าใชจ้่ายการโอนท่ีดินและคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง ตามสดัส่วนดว้ยเช่นกนั เพิ่มเติมจากค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการโอนท่ีดิน ในขั้นตอน
การจ าหน่ายของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุท่ีบรษิัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4. ในกรณีตอ้งซือ้ที่ดินมาพฒันาธุรกิจในอนาคต อาจตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีสงูขึน้ 
ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุแลว้จะท าใหบ้รษิัทฯ ไม่มีที่ดินในขนาดและท าเลที่เหมาะสมต่อการ

ลงทนุในโครงการท่ีตอ้งใชพ้ืน้ท่ีขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ที่ติดถนนหลกัในบรเิวณรงัสิต ดงันัน้ หากบรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งการใช้
ที่ดินเพื่อก่อสรา้งโครงการของตนเองในอนาคต อาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัหาที่ดินผืนใหม่ที่มคีวามเหมาะสมทัง้ดา้นราคา ขนาด และ
ท าเลไดย้าก ซึ่งการหาซือ้ที่ดินแห่งใหม่ อาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีสงูขึน้กว่าเดิม ตามระยะเวลาและความเจรญิของที่ดิน
บรเิวณนัน้ๆ  

 
5. เสียโอกาสในการน าเงิน 226 ลา้นบาท ไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นอื่น 

เนื่องจากการท ารายการท่ี 1 บรษิัทฯ ตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวยีนภายในบรษิัทฯ จ านวน 226.00 ลา้นบาทเพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุ อยา่งไรก็ตาม หากไมม่ีการลงทนุในโครงการฯ บรษิัทฯ สามารถน าเงินสด
ดงักล่าวไปใชใ้นการต่อยอดพฒันาธุรกิจหรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวยีนในธุรกจิหรือใชช้ าระคืนเงินกูแ้ก่สถาบนัการเงินเพิ่มลดค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้ได ้ 

 
6. บรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัเงินสด จากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้

เนื่องการเขา้ท ารายการท่ี 2 การจ าหน่ายที่ดิน บรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ 
โดยมีมลูคา่ที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ โดยคิดเป็นมลูคา่รวม 584.00 ลา้นบาท ซึ่งหากบรษิัทฯ เสนอขายที่ดินแปลงดงักล่าวในมลู
ค่าที่เทา่กนั บรษิัทฯ อาจจะไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงินสดทนัทีภายหลงัจากาการจ าหน่าย ซึ่งบรษิทัฯ สามารถน าเงินสดดงักล่าวไปใช้
ต่อยอดพฒันาธุรกจิหรือลงทนุในโครงการอื่นๆ ตามที่บรษิัทฯ ตอ้งการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอผลตอบแทนจากการด าเนินงานของ
โครงการฯ ที่จะเริ่มรบัรูร้ายไดอ้ีก 3 – 4 ปีขา้งหนา้ 
 
ข้อดีของการไม่ท ารายการ 

1. ท่ีดินยงัเป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ สามารถใชท้ี่ดินก่อสรา้งหรือใชล้งทนุในอนาคตได ้
กรณีไม่ท ารายการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้บรษิัทฯ จะยงัมีสิทธิในการตดัสินใจใชป้ระโยชนจ์ากที่ดินของบรษิัทฯ แต่เพียงผูเ้ดยีว 

โดยหากบรษิัทฯ ตอ้งการน าที่ดินไปลงทนุในธุรกิจทางการแพทย ์หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในอนาคต หรือ
แมแ้ต่จะจดัสรรท่ีดินบางส่วนเพื่อการลงทนุ หรือจ าหน่ายก็สามารถด าเนินการไดเ้อง ต่างจากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีถ้งึแมบ้รษิัทฯ 
จะยงัมีความเป็นเจา้ของตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 30 แต่บรษิัทฯ จะไม่สามารถตดัสินใจต่อการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินไดด้ว้ย
ตนเองทัง้หมด  

 
2. ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

หากบริษัทฯ ไม่เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุ ซึ่งถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ อาจมีโอกาส
ในการจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บุคคลภายนอกไดใ้นอนาคต ซึ่งการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยก์ับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะไม่
ตอ้งปฏิบตัิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการ
กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ทัง้ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เป็นธุรกิจที่ด  าเนินงานคลา้ยกันและแข่งขนักนั หรือแมแ้ต่ในอนาคตหากมี
การก าหนดเงื่อนไขให ้บรษิัทฯ เสียประโยชน ์ก็จะท าใหเ้กิดขอ้สงสยัต่อผูถื้อหุน้ได ้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ และผูร้ว่มทนุทัง้ RAM และ  
VIBHA ที่มีกรรมการร่วมกนั ต่างเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งแต่ละรายมีนโยบายและแนวทางการป้องกนัการเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วเ้ป็นหลกัในการปฏิบตัิ เช่น ในส่วนของบรษิัทฯ จะมีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบรษิัท
ร่วม การก าหนดใหก้รรมการและผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ้งน าส่งขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สียของตนเองใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบ  การ
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งดออกเสียงของกรรมการและผูบ้ริหารที่มีส่วนไดเ้สีย การมีคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีโอกาสในการพิจารณา
อนมุตัิรายการ โดยขึน้อยู่กบัความส าคญัและขนาดของรายการตามขอ้บงัคบัและแนวปฏิบตัิเรื่องรายการเก่ียวโยง เป็นตน้ 

 
3. ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการโอนท่ีดิน 

ตามรา่งสญัญาการซือ้ขายท่ีดิน ระบวุ่า ส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกดิจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ณ วนัท่ีมีการจ าหน่าย บรษิัทฯ จะ
เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยจะมีค่าใชจ้่ายประมาณ 28.71 ลา้นบาท นอกจากนี ้ การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีเ้ป็นการท า
รายการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต หากการลงทนุไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ได ้ หรือมี
การยกเลิกการลงทนุในภายหลงัตามที่ระบไุวใ้นสญัญาผูถื้อหุน้ บรษิัทรว่มทนุตอ้งโอนท่ีดินที่มีการจ าหน่ายในครัง้นี ้ กลบัคืนใหแ้ก่
บรษิัทฯ โดยใหผู้ร้ว่มทนุทกุรายรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการโอนท่ีดนิกลบัใหแ้ก่บรษิัทฯ  ตามสดัส่วนที่มีการถือหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ มีสดัส่วน
การถือหุน้รอ้ยละ 30 ท าใหใ้นกรณีนี ้ บรษิัทฯ จะมคี่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ ดงันัน้ หากไม่มีการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้ บรษิัทฯ ก็จะไมต่อ้งเสีย
ค่าใชจ้า่ยดงักลา่ว 

 
ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

1. เสียโอกาสในการลงทนุโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต 
เนื่องจากที่ดินของบรษิัทฯ เป็นที่ดินที่มีความเหมาะสมดา้นท าเลที่ตัง้ส าหรบัโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ดงันัน้ ถา้ไม่

จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นี ้จะท าใหผู้ร้ว่มทนุไม่ลงทนุในโครงการฯ เช่นกนั เนื่องจากที่ดินถือเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ผูท้ี่จะ
มาใชบ้รกิารของโรงพยาบาล ซึง่จะมีผลต่อความสามารถในการสรา้งรายได ้ ดงันัน้ ถา้ตอ้งหาที่ดนิแห่งใหม่ จะท าใหแ้ผนงานของ
โครงการฯ เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุของผูร้ว่มทนุทกุรายที่จะด าเนินโครงการฯ ถา้เป็นเชน่นัน้ 
จะท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสในการลงทนุต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ โดยเฉพาะภายใตส้ภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั 
การลงทนุโดยบรษิัทฯ เพียงผูเ้ดยีว เพื่อสรา้งโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูิจะตอ้งใชเ้งินลงทนุจ านวนมาก ดงันัน้ โอกาสในการลงทนุกบัผู้
รว่มทนุท่ีมีประสบการณใ์นธุรกจิและการบรหิารจดัการโรงพยาบาลที่ยาวนาน นอกจากจะลดภาระของการลงทนุแลว้ ยงัลดความ
เส่ียง และเป็นการเสรมิสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจใหม้ศีกัยภาพในการแข่งขนัมากขึน้อีก 

 
2. เสียโอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ ใหแ้ก่ธุรกจิของบรษิัทฯ ในบรเิวณพืน้ท่ีดงักล่าว 

การลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต บนพืน้ท่ีดินที่จะจ าหน่ายไปคราวนี ้ นอกจากจะมเีป้าหมายในการดงึ
ผูใ้ชบ้รกิารทางการแพทยจ์ากบรเิวณเขตรงัสิตและจงัหวดัปทมุธานีแลว้ ยงัเป็นทางเลือกและเพิ่มความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร
ทางการแพทยแ์ก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ดว้ย เนื่องจาก ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการคอนโดมเินียมดงักลา่ว เป็นกลุม่
บคุคลที่มีฐานะปานกลางถึงสงูที่มีศกัยภาพในการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยการลงทนุในโครงการฯ ดงักล่าว จึง
เปรียบเสมือนการต่อยอดในธุรกจิของบรษิัทฯ เช่นกนั ดงันัน้ หากไม่มีการลงทนุในโครงการธนบรุ ี รงัสิตครัง้นี ้ ก็จะท าใหบ้รษิัทฯ เสีย
โอกาส ในการเจาะกลุ่มลกูคา้เปา้หมายที่เป็นลกูคา้ของบรษิัทฯ โดยตรงไป 

 
3. บรษิัทฯ จะตอ้งเสียภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง บนพืน้ท่ีที่ไม่ไดถ้กูใชง้านใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ ต่อไป 

การไม่จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอ้งรบัภาระภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งจากกรมที่ดิน 1.27 ลา้น
บาทต่อปี (อา้งอิงจากแบบแสดงการค านวณภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งของ THG) ต่อไป ซึ่งเป็นค่าใชจ้า่ยที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผลแก่บรษิัทฯ เนื่องจากที่ดินดงักล่าวเป็นท่ีดินที่ไม่ไดถ้กูใชง้านใหก้่อประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัทฯ 
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ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั เม่ือเทยีบกบับุคคลภายนอก  
1. บรษิัทฯ ยงัคงมคีวามเป็นเจา้ของที่ดินในรูปแบบผูถื้อหุน้ 

การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการใชท้ี่ดินเป็นส่วนหน่ึงของการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยที่ บรษิัท
ฯ ยงัคงความเป็นเจา้ของที่ดินในฐานะผูร้ว่มทนุ  จงึเปรียบเสมือนว่าบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิบนที่ดนิของตนเองอยู่ โดยไม่ไดจ้ าหน่าย
ขายขาดออกไป ซึ่งหากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หแ้ก่บคุคลภายนอก โดยส่วนใหญ่บคุคลภายนอกจะน าไปใชป้ระโยชนส์ าหรบั
โครงการของตนเองทัง้หมด ดงันัน้ ในอนาคต หากบรษิัทฯ มีฐานะการเงินท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัผูร้ว่มทนุรายอื่นตอ้งการ
ลดสดัส่วนการลงทนุลง บรษิัทฯ ก็อาจขยายสดัส่วนการลงทนุในโครงการฯ เพิ่มขึน้ได ้

 
2. สามารถเจรจาเงื่อนไขการจ าหน่ายไดม้ากกว่าเมื่อเทียบกบับคุคลภายนอก 

การเจรจาระหว่างผูบ้รหิาร RAM และผูบ้รหิารบรษิัทฯ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง สามารถตดิต่อประสานงาน เจรจาและตกลง
ไดร้วดเรว็และคล่องตวัมากกวา่การติดต่อประสานงานกบับคุคลภายนอก โดยไดเ้งื่อนไขที่ดีคือ การใหร้าคาที่ดินในราคาที่สงูกว่า
ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองราย และไดม้ีส่วนรว่มในการลงทนุ หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตได ้ บรษิัทฯ ก็สามารถรบัโอนท่ีดินคืนจากผูร้ว่มทนุตามเงื่อนไขของรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ 

 
3. บรษิัทฯ ยงัสามารถคงสภาพแวดลอ้มที่ดินบรเิวณโครงการ Jin Wellbeing Country เป็นศนูยก์ารแพทยค์รบวงจรตาม

แผนงาน 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการที่ 2 เกิดขึน้กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความรูค้วามเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจการแพทยเ์ป็นอย่างดี และที่ดินที่จะจ าหน่ายไปคราวนีจ้ะถกูน าไปพฒันาเป็นโรงพยาบาล ซึ่งเป็นลกัษณะธุรกิจที่สอดคลอ้งกบั
การใชท้ี่ดินของบริษัทฯ ในบริเวณติดกันท่ีถกูน าไปใชเ้ป็นโครงการ Jin Wellbeing Country ซึ่งตามแผนงานเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ 
ต้องการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวทั้งหมดเป็นศูนยก์ารแพทยค์รบวงจรในเขตรังสิต ทั้งนี ้ หากบริษัทฯ จ าหน่ายที่ดินให้แก่
บคุคลภายนอก บคุคลภายนอกอาจจะน าที่ดินแปลงดงักล่าวไปพฒันาเป็นโครงการอื่นๆ เช่น โรงงาน หา้งสรรพสินคา้ หรืออื่นๆ ที่ไม่
สอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิัทฯ และอาจจะส่งผลกระต่อภาพลกัษณข์องโครงการ  Jin Wellbeing Country ได ้

 
ข้อดอ้ยของการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน เม่ือเทยีบกับบุคคลภายนอก 

1. อาจเกิดขอ้สงสยัวา่เป็นช่องทางการถา่ยเทผลประโยชนไ์ปยงับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยทั่วไปอาจเกิดขอ้สงสยัว่าเป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชนไ์ปยงับคุคลที่เก่ียว
โยงกัน หรือท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ใจกฎเกณฑ ์และตระหนกัถึงผลกระทบของการท ารายการกับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันเป็นอย่างดี โดยจะไม่ท ารายการใดๆ ที่ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัทฯ หรือเป็นการท ารายการที่มี ราคาไม่เหมาะสม 
เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายย่อย จึงมีการเจรจา และก าหนดเงื่อนไขในสญัญาการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หเ้กิดประโยชน์
สงูสดุกบับรษิัทฯ 

 
2. เกิดคา่ใชจ้า่ยและความล่าชา้ในการท ารายการ เนื่องจากตอ้งขอมติต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้คิดเป็นมลูค่าจ าหน่ายที่ราคา 584.00 ลา้นบาท เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งมีขนาดรายการรอ้ย
ละ 6.56 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึ่งสงูกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ท าให้
รายการนีเ้ป็นรายการขนาดใหญ่ที่จะตอ้งขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โดยจะท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใน
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การจดัประชุมผูถื้อหุน้ ค่าสถานที่ ค่าจดัเตรียมเอกสาร ค่าจา้งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และค่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 
เป็นตน้ 

 
ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

1. ผูถื้อหุน้จะตัง้สมมติฐานว่าเป็นการท ารายการท่ีโปรง่ใส 

การท ารายการกบับคุคลภายนอก ผูถื้อหุน้จะตัง้สมมติฐานวา่การเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ เป็นการท ารายการท่ีโปรง่ใส 
และไม่มีการการถา่ยเทผลประโยชนอ์อกจากบรษิัทฯ เนื่องจากคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไม่มีความเก่ียวโยงกนั ดงันัน้ในการเจรจาต่อรอง
ทัง้ผูซ้ือ้ และผูข้ายนา่จะรกัษาผลประโยชนข์องตนเองมากที่สดุ 

 
ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

1. อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และอาจมีเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มขึน้ 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการกบับคุคลภายนอกนัน้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตอ้งพยายามเจรจาต่อรองเพื่อจะรกัษาผลประโยชน์
ของตน เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชนท์ี่ดีที่สดุแก่ฝ่ายตนเอง จึงอาจท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งใชร้ะยะเวลา ค่าใชจ้่าย และทรพัยากรต่างๆ เพิ่มมาก
ขึน้ ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการส าเรจ็ลลุ่วง 

 
ความเสี่ยง 

1. ความเส่ียงจากการเสียโอกาสน าที่ดินไปสรา้งผลตอบแทนที่ดีกว่า 
การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีไ้ดท้ี่ราคา 584.00 ลา้นบาท ซึง่ที่ดินดงักล่าวมเีนือ้ที่รวม 20-0-0.008 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา 

ที่ตัง้อยู่ตดิถนนพหลโยธิน รงัสิต ปทมุธานี โดยเป็นท าเลที่มคีวามเจรญิ เป็นแหล่งชมุชนท่ีมีผูอ้าศยัหนาแน่น การคมนาคมสะดวก 
ดงันัน้ ในอนาคตที่ดินดงักล่าว น่าจะมมีลูค่าที่สงูขึน้เรื่อยๆ ตามการขยายตวัของความเจรญิที่มากขึน้ ซึ่งการจ าหน่ายที่ดินดงักลา่ว
ในตอนนี ้ อาจท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนจากที่ดินที่นอ้ยกว่าในอนาคตได ้ อย่างไรก็ตาม จากเศรษฐกจิที่อยูใ่นภาวะของการ
ชะลอตวั การจ าหน่ายที่ดินในราคาที่สงูมาก อาจไม่สามารถด าเนินการไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ อาจท าใหก้ารจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้
สรา้งผลตอบแทนในธุรกจิโรงพยาบาลไดคุ้ม้ค่าในระยะยาวไดม้ากกวา่กเ็ป็นได ้

 
2. ความเส่ียงของผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการฯ ต่อธุรกิจบรษิัทฯ ที่ด  าเนินการอยู่ในพืน้ท่ี 

การจ าหน่ายที่ดินดงักล่าว คาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 36-40 เดอืน ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของการ

ก่อสรา้ง เป็นเรื่องปกติที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบจากการก่อสรา้งในพืน้ท่ีโดยรอบบรเิวณใกลเ้คียงไม่มากก็นอ้ย และเนื่องจากพืน้ท่ี

บรเิวณดงักล่าว มีโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู่ของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ Jin Wellbeing County ซึง่เป็นคอนโดฯ ที่พกัอาศยัของกลุ่ม

ประชากรผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ และเป็นท่ีตัง้ของโรงพยาบาลธนบรุี บรูณา ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอยู่ในพืน้ท่ีโครงการ Jin 

Wellbeing County เพื่อใหบ้รกิารดแูลฟ้ืนฟรูกัษาผูป่้วยที่เป็นผูส้งูอาย ุดงันัน้ ในระหวา่งการก่อสรา้งโรงพยาบาลในพืน้ท่ีดงักล่าว อาจ

ส่งผลท าใหผู้ท้ี่อาศยัอยู่อาจเกิดความไม่สะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อขัน้ตอนการด าเนินงานใหม้ีผลกระทบ

ต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ และจะมีการวางแผนการก่อสรา้งโดยใชร้ะยะเวลาที่นอ้ยที่สดุ บรษิัทฯ คาดวา่จะมีผลกระทบที่นอ้ยและ

เป็นระยะเวลาสัน้เทา่นัน้ 
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3. ความเส่ียงจากการจ าหน่ายที่ดินโดยไม่ไดร้บัเงินสด 
เนื่องจาก ณ วนัท่ีมีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิการท ารายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ยงัไม่ไดม้ีการ

ลงนามในสญัญารว่มทนุ รวมถึงยงัไม่ไดม้ีการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุ เนื่องจากผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนใน
สญัญาผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีความเส่ียงหากในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว มีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่
คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินการหรือการก่อสรา้งของโครงการฯ จะท าใหบ้รษิัทฯ มีความเส่ียงในการ
จ าหน่ายที่ดิน ซึง่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม ในสญัญารว่มลงทนุ ระบวุ่า หากโครงการฯ ดงักลา่วไม่สามารถเกดิขึน้
ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิัทรว่มทนุจะด าเนินการโอนท่ีดินที่ซือ้ไปกลบัคืนใหแ้ก่บรษิัทฯ 

 
4. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอน ที่ยงัไม่มีการลงนามในสญัญา 

ตามเงื่อนไขของรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ระหวา่งผูร้ว่มทนุ และรา่งสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน เพื่อ
ด าเนินโครงการฯ นัน้ ผูร้ว่มทนุทกุรายจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิการท ารายการเขา้ลงทนุจากคณะกรรมการบรษิัท และผูถื้อหุน้ของตนเอง 
ตามขอบเขตและอ านาจการอนมุตัิรายการของแต่ละฝ่าย โดยเพิม่เติมของบรษิัทฯ ในรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ (ที่ดิน) ที่ตอ้ง
ผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ อีกรายการ เมื่อผ่านเงื่อนไขดงักล่าว จึงมีการลงนามในสญัญาผูถื้อหุ้น และสญัญา
จะซือ้จะขายที่ดินต่อไป ซึ่งคาดวา่จะเกิดขึน้ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงยงัมีความเส่ียงจากความไมแ่น่นอนของการ
ลงทนุในโครงการฯ รวมทัง้อาจมกีารเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขบางรายการ ที่จะเกิดขึน้ก่อนการลงนามในสญัญาได ้ 

อย่างไรกต็าม การลงนามสญัญาผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) และสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ดงักล่าว เป็นไปตาม
แนวปฏิบตัิทั่วไปของการท ารายการท่ีมีความส าคญั ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหก้รรมการบรษิัทฯ เป็น
ตวัแทนในการพิจารณาการแกไ้ขรายละเอียดดงักล่าวแลว้ ซึ่งหากมีประเด็นที่มคีวามส าคญัต่อการท ารายการ บรษิัทฯ จะเปิดเผยใหผู้้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ ทราบในทนัที 
 

5. ความเส่ียงที่อาจก่อใหเ้กคิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
จากการท ารายการในครัง้นี ้ซึ่งมี RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน รวมถึงบริษัทฯ มีกรรมการ

ร่วมกันกับ VIBHA ท าใหก้ารท ารายการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้เป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน และเนื่องจากรายการจ าหน่ายที่ดินมีความ
เก่ียวเนื่องกนักบัรายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ถึงแมร้ายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะไม่เป็น
รายการเก่ียวโยงกัน แต่เนื่องจาก RAM ถือเป็นบุคคลที่มีความขัดแยง้ในครัง้นี ้ท าใหก้ารจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการลงทนุของโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ที่เป็นรายการเก่ียวเนื่องกนัในอนาคตได ้   

อย่างไรก็ตาม การลงทุนร่วมกับ RAM ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความขดัแยง้ในครัง้นี ้ บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การลงทนุ
ดงักล่าว จะก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมที่คุม้ค่าต่อบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนของโครงการฯ ทัง้หมดตอ้งใชเ้งินลงทุนสงูถึง 2,700 
ลา้นบาท หากบรษิัทฯ ลงทนุแต่เพียงรายเดียวทัง้หมด จะท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งหาแหล่งเงินทนุจากการกูย้มืเพิ่มขึน้จ านวนมาก เนื่องจาก 
ณ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,482 
ลา้นบาท   ซึ่งจะก่อใหเ้กิดภาระหนีสิ้นแก่บริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดย RAM และ THG เป็นพนัธมิตรที่ดีกนัมาอย่างยาวนาน ซึ่งช่วยใหบ้รษิัท
ฯ สามารถเจรจาเงื่อนไขการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ไดม้ากกว่าการท ารายการกับบุคคลอื่น  นอกจากนี ้ RAM เป็นผูป้ระกอบการ
โรงพยาบาลที่มีความพรอ้มทัง้ดา้นเงินลงทุน และประสบการณจ์ากการบรหิารงานโรงพยาบาลมานาน อีกทัง้เป็นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้กัดี มีบคุลากรทางการแพทยท์ี่จะสามารถใหก้ารสนบัสนนุกนัและกนัไดใ้นกรณีฉกุเฉิน ท าใหก้ารลงทนุครัง้นี ้
ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสูงสุดแก่บริษัทฯ จากการร่วมทุนกับ RAM ภายใตก้ารใหค้วามส าคญัต่อการป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งการท ารายการใดที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัทฯ ตอ้งผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก่อนด าเนินการ และได้ก าหนดเป็นนโยบาย
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จากการด าเนินงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) ของบรษิัทฯ เพื่อ
เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่จะเกิดจากการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนักบับริษัทฯ ดงันัน้ จาก
นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่บรษิัทฯ มีและด าเนินการอยู่ จะท าใหบ้รษิัทฯ ด าเนินงานต่างๆ ภายใตก้ารรกัษา
ผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ความเส่ียงดงักล่าว จึงอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการท่ีบรษิัทฯ ควบคมุได  ้
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ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 

จากการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมของที่ดินที่บรษิัทฯ จะจ าหน่ายไป โดยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าทีด่ินตาม
วิธีการประเมิน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าส่ิงตอบ
แทนทีไ่ด้รับ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าส่ิงตอบแทน 
สูงกว่า/(ต ่ากว่า) วิธีการประเมิน 

(ล้านบาท) 

สูงกว่า/(ต ่ากว่า) 
ร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าทรพัยส์ินตามบญัชี  547.96 584.00 36.04 6.58% 
2) วิธีมลูค่าตลาด 
 - ราคาประเมินโดย TT 563.00 584.00 21.00 3.73% 
 - ราคาประเมินโดย PPA 556.13 584.00 27.87 5.01% 

 
การประเมินมลูค่าที่ดินโดยวิธีต่างๆ นัน้ มีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยที่แตกต่างกนั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การ

ประเมินมลูค่าที่ดินดว้ยวิธีมลูค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมลูค่าที่ดินที่บริษัทฯ จะ
จ าหน่ายไป เนื่องจากเป็นการค านึงถึงมลูค่าของสินทรพัยใ์นอดตี และไม่ไดค้  านึงถึงราคาของที่ดินในสภาวะตลาด ณ ปัจจบุนั จึงอาจ
ส่งผลใหม้ลูค่าตามบัญชีไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าที่เหมาะสมของที่ดินได ้ในขณะที่วิธีมลูค่าตลาด (Market Value Approach) จะ
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 2 รายซึ่งไดแ้ก่ PPA และ TT (PPA ประเมินสินทรพัยเ์มื่อวนัที่ 18 ก.พ. 65 และ TT ประเมิน
สินทรพัยเ์มื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 โดยมีวัตถุประสงคส์าธารณะ) โดยทั้ง 2 เป็นผูป้ระเมินไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ระเมินค่า
ทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นผูม้ีความเชี่ยวชาญทางดา้นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยเฉพาะ ทัง้นี ้การประเมินมลูค่าที่ดินผูป้ระเมิน
ราคาทรพัยสิ์นอิสระ จะพิจารณามลูค่าตามราคาตลาดของที่ดนิท่ีน ามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะค านึงถึงท าเลที่ตัง้ของที่ดิน สภาพแวดลอ้ม 
สภาพคล่องในการซือ้ขาย และศักยภาพของที่ดินภายใตส้ภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมลูค่า
ตลาด (Market Value Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมลูค่าที่ดินของ THG ในครัง้นี ้ซึ่งมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 556.13-
563.00 ลา้นบาท โดย THG จะไดร้บัส่ิงตอบแทนเป็นหุน้ในบริษัทร่วมทุนที่มูลค่า 584.00 ลา้นบาท (มูลค่าหุน้ที่บริษัทฯ จะไดร้บั
เป็นไปตามมลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทร่วมทนุ โดยไม่มีส่วนเกินมลูค่าหุน้ หรือ Share premium เกิดขึน้) ซึ่งสงูว่าราคาตลาดที่ประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระอยู่ 21.00 – 27.87ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย ละ 3.73 - 5.01 ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่ามลูค่าส่ิงตอบแทนที่บรษิัทฯ จะไดร้บัการจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 

 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล และเงื่อนไขการท ารายการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท า
รายการ  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากรายการนีม้ีความ
เก่ียวเนื่อง กับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซึ่งมีความตอ้งการน าที่ดินของบริษัทฯ ใช้ในการก่อสรา้ง โดยเมื่อ
พิจารณาจากเงื่อนไขในการท ารายการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หก้บับริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ใหม่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไข
ส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกติทั่วไป เป็นการลงทนุในธุรกิจปกติทั่วไป และมิไดม้ีเงื่อนไขที่จะท าใหบ้รษิัทฯ หรือ ผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ เสียผลประโยชน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากที่บรษิัทรว่มทนุรบัโอนท่ีดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลงใหบ้รษิัทรว่ม
ทุนจัดการโอนที่ดินดังกล่าวกลับคืนแก่ THG  และภาระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจากการโอนคืนที่ดิน บริษัทร่วมทุนตอ้งรบัผิดชอบ
ทัง้หมด 
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โดยสรุป ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) ใหแ้ก่บรษิัท
รว่มทนุ ซึ่งเป็นบคุคเก่ียวโยงกนั โดยบรษิัทฯ จะไดหุ้น้สามญัของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนจ านวน 5,840,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 100.00 บาท รวมเป็นมลูค่า 584.00 ลา้นบาท ซึ่งหุน้ของบริษัทรว่มทนุที่บริษัทฯ ไดร้บัเป็นส่ิงตอบแทนตามมลูค่าที่ตราไวโ้ดย
ไม่มีการช าระค่าหุ้นในราคาส่วนเกินของมูลค่าหุ้นสามัญจดทะเบียน หรือ Share premium และจากราคาของมูลค่าที่ดินที่จะ
จ าหน่ายในครัง้นีม้ีมลูค่า 584.00 ลา้นบาท เป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระจ านวน 2 ราย ซึ่งไดร้บั
ความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนและผู้
ประเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ PPA และ TT  โดยราคาประเมินของทัง้ 2 รายอยู่ระหว่าง 556.13 - 
563.00 ลา้นบาท ซึ่งท าใหร้าคาเขา้ท ารายการที่ 2 เป็นราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาถึงเหตผุล และเงื่อนไขในจ าหน่าย
ที่ดินในครัง้นีใ้หก้ับบริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ใหม่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกติทั่วไป 
สอดคลอ้งกบัการลงทนุในธุรกิจปกติ และมิไดม้ีเงื่อนไขที่จะท าใหบ้รษิัทฯ หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียผลประโยชน ์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเงื่อนไขในกรณีที่บรษิัทรว่มทนุมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากที่บรษิัทรว่มทุน
รบัโอนที่ดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิตจาก THG คู่สัญญาตกลงใหบ้ริษัทร่วมทุนจัดการโอนที่ดินดังกล่าวกลับคืนแก่ 
THG ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ช่วยปกป้องผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยหากพิจารณาจากเหตุผล มูลค่าการเข้า
ท ารายการ เงื่อนไข ความเหมาะสมในการเข้าท ารายการและพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่
ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการในคร้ังนี ้  

 
การเข้าท ารายการในคร้ังนียั้งมีความเสี่ยงทีผู้่ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากความเสี่ยงดังกล่าว

อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าท ารายการขึน้อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในคร้ังนีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมตไิดอ้ย่างเหมาะสม โดยรายละเอียด
ประกอบความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ มีดังต่อไปนี ้
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1. รายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
1.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการเข้าท ารายการ  

ตามที่ บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในรูปแบบใหบ้รกิารธุรกิจดา้นการแพทย ์และธุรกิจโรงพยาบาลครบวงจรมายาวนาน โดย
โรงพยาบาลของบรษิัทฯ และโรงพยาบาลในเครือ ตัง้กระจายในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั รวมจ านวน 8 แห่ง 
และโรงพยาบาลร่วมทุนในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งครอบคลมุการรกัษาตัง้แต่ระดบัทุติยภูมิ ระดบัตติยภูมิ และโรงพยาบาลฟ้ืนฟผูู้
สงูวยัโดยมีรายละเอียดดงัตารางดา้นล่าง 

 

โรงพยาบาล ทีต่ั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นของ 

THG (ร้อยละ) 
จ านวนเตียงจด

ทะเบียน 
ระดับการรักษา 

โรงพยาบาลธนบรุี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 100.00 435 ตติยภมิู1/ 
โรงพยาบาลธนบรุี 2 เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 100.00 95 ก าลงัพฒันาไปสู่ระดบัตติยภมิู 
โรงพยาบาลธนบรุี บ ารุงเมือง เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 99.99 47 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

โครงการ Jin Wellbeing County 
99.99 55 โรงพยาบาลฟ้ืนฟผููส้งูวยั 

โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 56.91 196 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลอบุลรกัษ์ ธนบรุี อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 34.52 100 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบรุี อ าเภอเมืองจนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี 31.92 90 ทตุิยภมิู2/ 
โรงพยาบาลธนบรุี ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 51.12 50 ทตุิยภมิู2/ 
ARYU International Hospital สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 40.00 96 ทตุิยภมิู2/ 

หมายเหต ุ:  1/ ระดบัการบริการตติยภมิู และศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent Center) เป็นการบริการที่ใชแ้พทยเ์ฉพาะทางต่อ 
ยอดในการรกัษาผูป่้วย และใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยข์ัน้สงูกว่าทตุิยภมิูในการรกัษาโรคที่มีความสลบัซบัซอ้นมาก 
2/ ระดบัการบริการทตุิยภมิู (Secondary Care) เป็นการบริการรกัษาโรคทั่วไป จนถึงระดบัผูป่้วยใน ใหบ้ริการรกัษาโรคเฉพาะทางสาขา 
หลกัและสาขารอง และใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยใ์นระดบัที่สงูขึน้กว่าระดบัปฐมภมิู 

 
อย่างไรก็ดี ในพืน้ที่บริเวณอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ด  าเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลในระดบัตติภูมิที่สามารถรกัษาผูป่้วยโรคที่มีความซบัซอ้นและเฉพาะทางได ้เวน้แต่มีโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ
เกียรติซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรฐัและเป็นโรงเรียนแพทยเ์ท่านัน้ที่มีระดบัความสามารถในการรกัษาผูป่้วยในระดบัตติยภูมิได ้กอปร
กับบริษัทฯ มีที่ดินเปล่าจ านวน 20-00-0.8 ไร่ ที่ตัง้อยู่บริเวณโครงการ Jin Wellbeing County (เป็นโครงการคอนโดมิเนียมพรอ้ม 
Wellness Center ภายใตก้ารดูแลและบริหารงานของ THG ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  มีแพทยแ์ละ
พยาบาลดแูลตลอด 24 ชม.) ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ซึ่ง ณ ปัจจบุนัท่ีดินดงักล่าวยงัมิได้
ใชม้ีการงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ โดยแรกเริ่มบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในบรเิวณดงักล่าว ตัง้แต่เริ่ม
ลงทุนใน โครงการ Jin Wellbeing County แต่การลงทุนโรงพยาบาลระดบัตติยภูมินัน้ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ใชเ้ครื่องมือทาง
การแพทยท์ี่มีเทคโนโลยีขัน้สงู ตอ้งมีระบบการจดัการบรหิารโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอ้งพึ่งพาบคุคลากรทางการแพทยท์ี่มี
ความรูค้วามสามารถเฉพาะทางสูงกว่าโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิทั่ วไป ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงไดห้ารือร่วมกับผู้บริหารของ
โรงพยาบาลอื่นที่เป็นบริษัทชัน้น าในการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งไดแ้ก่ RAM (มีโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิในเครือ) และ VIBHA 
ถึงโอกาสในการจดัตัง้โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ในเขตรงัสิตและปทุมธานี เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและฐานลกูคา้ใน
บริเวณพืน้ที่ดังกล่าว เพิ่มความสามารถในดา้นการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นโรงพยาบาลรายอื่น เนื่องจากพืน้ที่ในบริเวณดังกล่าวมี
จ านวนประชากรอยู่ในระดบัท่ีหนาแน่น ทัง้ยงัมีมหาวิทยาลยัหลายแห่งตัง้อยู่โดยรอบ มีธุรกิจอตุสาหกรรมเกิดขึน้หลายแห่งและมีการ
คมนาคมมีความสะดวก นอกจากนี ้การไดร้่วมลงทุนกับพนัธมิตรในธุรกิจเดียวกันที่มีชื่อเสียง จะเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกรง่
ทางธุรกิจโรงพยาบาลของบรษิทัฯ ใหด้ียิ่งขึน้ ดว้ยเหตผุลดงักล่าวผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จึงเห็นสมควรในการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี 
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รงัสิต ขึน้ ทัง้นี ้THG RAM และ VIBHA ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาในการจดัหาหาบคุคลาการทางการแพทยเ์ขา้ท างานในโครงการฯ ใหม่ที่
จะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต เนื่องจากปัจจบุนัประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบคุคลากรทางการแพทยโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์
เฉพาะทาง  ดงันัน้ THG RAM และ VIBHA จึงไดเ้สนอใหก้ลุ่มแพทยฯ์ ที่มิไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบั THG  เขา้รว่มลงทนุกบัโครงการ
โรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ดว้ย เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถดึงดูดแพทยท์ี่มีความสามารถเขา้มาร่วมงานกับ
โครงการฯ ได ้

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565  ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดย
กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์  มิไดอ้อกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งที่ประชมุฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อขออนมุตัิรายการดงัต่อไปนี ้ 

1) มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต (“รายการที่ 1”) โดย
โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ภายใตบ้ริษัทร่วมทุน มีมลูค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,700.00 ลา้นบาท เป็น
การก่อสรา้งโรงพยาบาลประเภทตติยภูมิ จ านวน 250 เตียง ซึ่งจะก่อสรา้งบนที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 
184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็น
กรรมสิทธ์ิของ THG และ 

2) มีมตอินมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายที่ดินเพื่อใชส้ าหรบัด าเนินการลงทุนใน
โครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต (“รายการท่ี 2”) ในราคา 584.00 ลา้นบาท ซึ่งทัง้สองรายการเป็นรายการท่ีเก่ียวเนื่อง
กนั 

โครงการฯ จะด าเนินงานภายใตบ้รษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ใหม่ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 2,700.00 ลา้นบาท มีผูถื้อหุน้จ านวน 
4 กลุ่ม ดงัรายละเอียดดงันี ้

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน1/ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“THG”) 8,100,000 30.00 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 
กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 2/ (“กลุ่มแพทยฯ์”) 5,400,000 20.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 
หมายเหต ุ: 1/ ทนุจดทะเบียน 2,700.00 ลา้นบาท เป็นจ านวนหุน้จดทะเบียนจ านวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

     2/  บคุคลในกลุ่มแพทยฯ์ มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือ มิไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ 
รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

การเขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต เป็นการร่วมลงทุนในบริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ร่วมกับนักลงทุนรายอื่น
ตามตารางขา้งตน้ โดยมี RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และมีอ านาจควบคมุในบริษัทร่วมทนุที่จะจดัตัง้ขึน้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม  ้RAM ยัง
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันกับ THG แต่การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ไม่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากการ
ลงทุนดงักล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทุนแต่ละรายลงทุนในหุน้สามัญของบริษัท
ร่วมทุนที่ราคาพารโ์ดยไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Share premium) และไม่ไดม้ีผูถ้ือหุน้ใดไดร้บัหรือเสียประโยชนจ์ากการลงทุน
ใหแ้ก่ฝ่ายใด จึงถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ที่มีขนาดเล็ก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากสารสนเทศรายการ
ไดม้าซึ่งเงินลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี  รงัสิต ของบริษัทฯ) อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการที่ 1 ร่วมกับ RAM ซึ่งถือ
เป็นบุคคลที่มีความขดัแยง้ในครัง้นี ้ (RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ขอบริษัทฯ และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทร่วมทุนที่สัดส่วนรอ้ยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียน) บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความจ าเป็นและจะก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมที่คุม้ค่าต่อบริษัทฯ ดังนี ้ 
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(1) ช่วยรกัษาสภาพคล่องของบริษัทฯ และท าใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งมีภาระหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ : เนื่องจากการ
ลงทุนในโครงการฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวน 2,700 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนในโครงการฯ 
ทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว  (ณ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,482 ลา้นบาท) ซึ่งท าให้บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งกูเ้งินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้อีก
จ านวนมาก และจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งแบกรบัภาระหนีสิ้น้และดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ  

(2) บรษิัทฯ สามารถเจรจาเงื่อนไขการเขา้ลงทนุในโครงการฯ ไดม้ากกว่าการท ารายการกบับคุคลอื่น : การเขา้ท ารายการท่ี 1 มี
เงื่อนไขเก่ียวโยงกับรายการที่ 2 โดย THG สามารถเจรจาเงื่อนไขการเขา้ท ารายการทัง้สองรายการกับ RAM และผูถื้อหุน้
รายอื่นโดยไดร้บัเงื่อนไขที่ดีคือ สามารถขายที่ดินในราคาที่สงูกว่าราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทั้งสอง
ราย และหากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินโครงการสรา้งโรงพยาบาลธนบุรี  รงัสิตได ้ บริษัทฯ ก็สามารถรบัโอนที่ดินคืน
จากผูร้ว่มทนุตามเงื่อนไขของรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ 

(3) THG และ RAM เป็นพันธมิตรที่ดีช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกันตลอดมา : แมว้่าทั้งสองบริษัท จะประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันแต่มิใช่คู่แข่งกันโดยตรง เนื่องจากมีท าเลที่ตัง้ของโรงพยาบาลอยู่ห่างกันและปัจจุบนัไม่มี
จงัหวดัใดที่มีโรงพยาบาลในเครือแข่งขนัหรืออยู่ในพืน้ที่ใกลเ้คียงกนั ส่วนใน กทม. THG มีโรงธนบุรีบ ารุงเมือง (กลุ่มลกูคา้
ชาวต่างชาติ) และ RAM มีโรงพยาบาลมเหสักข ์(กลุ่มลูกคา้ประกันสังคม) ที่อยู่ใกลเ้คียงกันแต่มีกลุ่มลูกคา้แตกต่างกัน 
นอกจากนี ้ในเงื่อนไขในสญัญาผูถื้อหุน้ของโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ยงัระบไุวว้่า  ผูถื้อหุน้ผูร้ว่มลงทนุทกุรายตกลง
จะไม่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรวมถึงจะไม่ร่วมลงทุนกับนักลงทุนหรือสถานพยาบาลรายอื่น ในระยะ
รศัมี 10 กิโลเมตร นับจากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิตเวน้แต่โรงพยาบาลธนบุรีรงัสิตมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้  ทั้งนี ้เงื่อนไขดังกล่าวน่าจะช่วยขจัดปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้

(4) บริษัทฯ ไดผู้ร้ ่วมลงทุนเป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีความพรอ้มของเงินทุนและประสบการณใ์นการ
บริการงาน  : RAM เป็นผูป้ระกอบการโรงพยาบาลที่มีความพรอ้มทั ้งดา้นเงินลงทุน  และประสบการณจ์ากการ
บริหารงานโรงพยาบาลมานาน อีกทั้งเป็นผูบ้ริหารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กัดี  มีบุคลากรทาง
การแพทยท์ี่จะสามารถใหก้ารสนับสนุนซึ่งกันและกันไดใ้นกรณีฉุกเฉิน  

(5) โครงการฯ จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการรกัษาในระดับตติยภูมิในเขตรงัสิต : การเขา้ลงทุนในโครงการฯ 
ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยมีการรกัษาในระดับตติยภูมิ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดบัชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการ
เปิดใหบ้ริการในเขตรงัสิต ที่สามารถดูแลผูป่้วยจากโรคที่มีความซับซอ้นได้ 

(6) จะช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจในโครงการ Jin Wellbeing Country : โดยโครงการดงัการเป็นโครงการที่พกั
ส าหรบัผูสู้งอายุ ทั้งนี ้การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสติ จะช่วยเสริมความน่าสนใจและดึงดูดใหป้ระชาชน
เลือกซือ้หอ้งชุดของโครงการ Jin Wellbeing Country 
ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ท าใหก้ารเขา้ท ารายการที่ 1 ร่วมกับ RAM ในครัง้นี ้จะก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสูงสุดแก่บริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม จากการร่วมทุนครัง้นี ้ในฐานะที่ RAM เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่และมีกรรมการ่วมกัน บริษัทฯ จะด าเนินงานภายใต้
การใหค้วามส าคัญต่อการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งการท า
รายการใดที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ  ตอ้งผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ก่อนด าเนินการ และไดก้ าหนดเป็นนโยบายจากการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict 
of Interest) ที่จะเกิดจากการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีแนวทางสรุปมาตรการต่างๆ ไดด้ังนี ้
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1) ใชส้ิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลการจัดการ และการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

2) ติดตามฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และร่วมด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลรายการ
เกี่ยวโยงและรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์่อบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ตอ้งเปิดผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกรรมใด  ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดว้่าจะก่อใหเ้กิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (Conflict of Interest) โดยที่กรรมการและผูบ้ริหารที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่มีส่วนร่วม
ในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย 

4) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน  จะกระท าธุรกรรมไดต้่อเมื่อ
ธุรกรรมดังกล่าวไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่
ค  านวณไดต้ามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  เวน้แต่ เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลง
ทางการรคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไป และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไดร้บัอนุมติั
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไวแ้ลว้  

 
ส าหรบัการลงนามร่วมกนัในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูร้ว่มทุนทกุรายตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท รวมถึงที่ประชุมผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษัท ตามแต่ขอบเขตอ านาจการอนุมตัิและขนาดรายการ  ทัง้นี ้หากมีรายละเอียดความ
คืบหนา้ของบริษัทร่วมทุนเพิ่มเติม หรือรายละเอียดของการลงนามในสญัญาหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัตัง้บริษัทร่วมทุน, สญัญาจะ
ซือ้จะขายทีดิน บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่าน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที  

อนึ่ง แหล่งที่มาของเงินทนุส าหรบัเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ของ THG มาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
(1) THG จะจ าหน่ายที่ดินของบรษิัทฯ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 

โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุเพื่อใชช้ าระค่าหุน้แทนเงนิสด ซึ่ง
ถือเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุนจดทะเบียนตามมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุน โดยมีมลูค่า 584.00 ลา้น
บาท (“ธุรกรรมการจ าหน่ายทีด่ิน”) 

(2) THG จะใชเ้งินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทฯ ช าระค่าหุน้ของบรษิัทรว่มทนุเพิ่มเติมอีกจ านวน 226.00 ลา้นบาท  
สืบเนื่องจากแหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการฯ มาจากการจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 

184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่บริษัทร่วมทุนที่จะ

จดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยการจ าหน่ายที่ดินคราวนีค้ิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 584.00 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทุนเป็นส่ิง

ตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทร่วมทุน ส่งผลให้การจ าหน่ายที่ดินดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 

ตลุาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ส าหรบัขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้มีขนาดรายการรวม

สงูสดุ เมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 2.45 อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แต่เมื่อรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้นี ้จะมีขนาดรายการรวม
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สูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 2.71 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ขนาดรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดเล็ก ที่อยู่ภายใต้

อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท เนื่องจากมีขนาดรายการนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00  

อย่างไรกต็าม ธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดินเป็นการเขา้ท ารายการกบั RAM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 

21.06 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ โดยบรษิัทฯ และ RAM มีกรรมการรว่มกนัสองรายไดแ้ก ่นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ

นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ท าใหธุ้รกรรมการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั โดยมีมลูคา่ของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.63  ของมลูคา่สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ อา้งอิง

ตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมขีนาดรายการมากกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูค่า

สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิทัฯ และบรษิัทฯ ไม่มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในระยะเวลา  6 เดือนก่อนหนา้นี ้ดงันัน้ การเขา้ท า

รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัติามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และประกาศรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และขออนมุตัิการท ารายการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี

มีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ซึ่ง

เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยไ์ปในคราวเดียวกันกับการพิจารณา และอนุมตัิการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้

อนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหก้รรมการของบริษัท และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือ

บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการบรหิารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ก) การก าหนดขอ้ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอืน่ๆ 

ที่เก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดินดังกล่าว (ข) การเขา้เจรจา ท าความตกลง รวมทั้งแกไ้ขรายละเอียด และลงนามใน

เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดิน และ (ค) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และ

หลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดินดังกล่าว ตลอดจนการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต 

เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและ

สมควรเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวขา้งตน้ตามที่เห็นสมควร อนัเป็นผลใหก้ารด าเนินการต่างๆ ของบรษิัทท่ี

เก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวบรรลผุลส าเรจ็เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และเพื่อเป็นประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้

และบริษัทฯ โดยตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป ภายใตเ้งื่อนไขในกรณีที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้

อนมุตัิใหเ้ขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

อย่างไรกต็าม รายการท่ี 1 เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่มขีนาดเล็ก และไม่ไดเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอยู่ภายใต้

ขอบเขตอ านาจอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบรษิัทฯ (ดรูายละเอยีดเพิ่มเติมไดจ้ากสารสนเทศรายการไดม้าซึง่เงินลงทนุใน

โครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ของบรษิัทฯ) แต่เนื่องจาก เป็นรายการท่ีเก่ียวเนื่องกนักบัธุรกรรมการจ าหน่ายที่ดิน ดงันัน้ 

คณะกรรมการบรษิัทจึงมมีติ ใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ควบคู่กบัการ

พิจารณาอนมุตัิ รายการท่ี 2 ซึ่งเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง ไปในคราวเดียวกนันี ้ โดยการเขา้ท า

รายการตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ 2 รายการในคราวเดียวกนั จงึจะเขา้ท ารายการดงักล่าวไดท้ัง้สองรายการ อยา่งไรก็

ตาม เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องประกาศเรื่องไดม้าและจ าหน่ายไป    และหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยง ทีป่รึกษาทางการ

เงนิอสิระจะให้ความเหน็ตอ่การท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพยใ์นรายการที ่ 2 เพยีงรายการเดียวเท่าน้ัน แต่การให้

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจะพิจารณาถึงความจ าเป็น และความเก่ียวขอ้งของรายการทัง้สอง มาประกอบการน าเสนอ

ความเห็นของรายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในครัง้นีด้ว้ย 
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1.2. วัน เดือน ปีทีเ่กิดรายการ 
ภายในระยะเวลา 2 เดือน หลงัจากไดร้บัอนมุตักิารเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) และรายการเก่ียวโยง จาก

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 
 

1.3. คู่สัญญาและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 
 

ผูจ้ะซือ้ : บรษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ขึน้ ประกอบดว้ยผูร้ว่มทนุจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ 

1) THG 
2) RAM 
3) กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช1/  
4) VIBHA 

หมายเหตุ 1/ บุคคลในกลุ่มแพทยฯ์ ไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือ
ไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ผูจ้ะขาย : THG 

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

ถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั   
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ที่มา  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัท (ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565) 

 

บุคคลเก่ียวโยง ความเก่ียวโยง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ 
ณ วันที ่23 มี.ค. 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 21.06 

VIBHA • เป็นผูถ้ือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ สดัสว่นรอ้ยละ 10 

• กรรมการรว่มกนักบั THG หนึ่งรายไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจน
พิทกัษ์ 

- 

นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ • เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ THG 

• เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 0.95 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 1.29 

14,259,500 หุน้ 
รอ้ยละ 1.68 

นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ • เป็นกรรมการของ THG  

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 1.76 

• เป็นกรรมการของ VIBHA  

- 

ที่มา : สมดุบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 23 มีนาคม 2565 และ  www.set.or.th ณ วนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2565 

 
เนื่องจาก RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.06 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ โดยบรษิัทฯ และ 

RAM มีกรรมการรว่มกนัสองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และนางสาวฤกขจี กาญจนพทิกัษ์ นอกจากนีบ้รษิัทฯ มกีรรมการ

รว่มกนั 1 รายกบั VIBHA ไดแ้ก ่นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ จึงท าใหธุ้รกรรมการจ าหน่ายสินทรพัย ์ (ที่ดิน) ดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

 

1.4. ประเภทและขนาดของรายการ และการค านวณขนาดรายการ  
บรษิัทฯ จะจ าหน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากบั 20-0-

0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหบ้รษิัทรว่มทนุเพื่อใชส้ าหรบัด าเนินการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยการจ าหน่าย

ที่ดินในครัง้นี ้ เพื่อใชช้ าระค่าหุน้แทนเงินสด ซึง่ถือเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุจดทะเบยีนเทา่กบัมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บรษิัทร่วม

ทนุ มีมลูค่า 584.00 ลา้นบาท และบรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ มีมลูคา่ที่ตราไว ้

100.00 บาทต่อหุน้  หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 2,700.00 ลา้นบาท ของบรษิัทรว่มทนุ 
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อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ในบรษิัทรว่มทนุ ซึ่งสดัส่วนการถือหุน้อกีจ านวนรอ้ยละ 8.37 จะมาจากเงิน

สดจ านวน 226.00 ลา้นบาท ที่บรษิัทฯ ช าระเพิ่ม 

 
1.4.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ทีด่ิน)  

การจ าหน่ายที่ดินคราวนีค้ิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 584.00 ลา้นบาท ท าใหก้ารจ าหน่ายที่ดินดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นการท า
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศฯ เรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการ
รวมสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากบัรอ้ยละ 2.45 อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัท
ฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 
โดยการค านวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซึ่งสินทรพัยม์ีรายละเอียดดงันี ้

▪ 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 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4) 470.66 

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

 
▪ ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในการเขา้ท ารายการ  

การเขา้ท ารายการฯ ในครัง้นีบ้รษิัทรว่มทนุจะตอ้งออกหุน้สามญัของบรษิัทรว่มทุนเป็นส่ิงตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทฯ คิดเป็นหุน้
จ านวน 5,840,000 หุน้ มีมลูค่าที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้  มีมลูค่าหุน้เท่ากับราคาที่ดินคือจ านวน 584.00 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 21.63 ของทนุท่ีออกและช าระแลว้ของบรษิัทรว่มทนุจ านวน 2,700.00 ลา้นบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการฯ ที่
จะด าเนินการภายใตบ้ริษัทร่วมทุนเพิ่มเติมในหัวขอ้ 1.11 รายละเอียดของสินทรพัยท์ี่จะไดม้าเป็นการตอบแทนจากการจ าหน่าย
ที่ดิน) 

เกณฑ ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 
1. มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

(NTA) 
ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากเป็นการจ าหน่ายที่ดินเพ่ือช าระค่าหุน้บรษิัทรว่มทนุ - 

2. ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  
(4 ไตรมาสล่าสดุ) 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากบริษัทรว่มทนุจะจดัตัง้หลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากผูถ้ือหุน้ - 

3. มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (584.00) x 100 
 / สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ (23,798.73) 1/ 

2.45 
 

4. มลูค่าหุน้ทนุทีบ่ริษัทจดทะเบียน
ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากไม่มีการออกหุน้เพ่ือช าระค่าสินคา้ 
 

- 

หมายเหต:ุ  1/ งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  
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รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์(ที่ดิน) มีขนาดรายการสงูสดุ เมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน เทา่กบัรอ้ย
ละ 2.45 แต่เมื่อรวมขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ จะท าใหข้นาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบั
รอ้ยละ 2.71 ของมลูค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ที่อยู่ภายใตอ้ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท เนื่องจากมี
ขนาดรายการนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 

 

1.5. การค านวนขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
เนื่องจาก RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.06 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ 

และ RAM มีกรรมการร่วมกันสองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี
กรรมการรว่มกนั 1 รายกบั VIBHA ไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ดงันัน้ การเขา้ท ารายการฯ ดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นรายการที่
เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดคิดเป็นรอ้ยละ 6.63 ของมลูค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบั
ตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
เกณฑ ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสินทรพัย ์ มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (584.00) 
/NTA ของบริษัทฯ (8,811.19) 1/ 

6.63 

 
ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไม่มีรายการเก่ียวโยงอื่นใดที่เกดิขึน้ใน 6 เดอืนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นีท้ี่ยงัไม่ไดร้บัอนมุตัิ

จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นผลใหข้นาดรายการมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 6.63  ของสินทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯ ซึง่
มีขนาดรายการรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ดงันัน้ การเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัติามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทฯ มี
หนา้ที่ตอ้ง 

1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถงึการใหค้วามเห็นตามที่ก าหนดในประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยจดัสง่รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชมุผูถื้อหุน้ ในการนี ้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“IFA” หรือ “ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระ”) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”)  เป็นท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่ออนมุตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว โดย
จดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
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1.6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการช าระเงนิ  
ในการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้บริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ โดยมีมลูค่าที่ตรา

ไว ้100.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 2,700.00 ลา้นบาท ของบริษัทรว่มทนุ 
ซึ่ง THG จะโอนที่ดินไปยงับริษัทร่วมทุนภายหลงัการลงนามในสญัญารว่มทุนเสรจ็สมบูรณ ์และไดม้ีการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุแลว้ ซึ่ง
คาดว่าจะเกิดขึน้ไม่เกิน 2 เดือนนบัจากวนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการเขา้ท ารายการ  

 

1.7. มูลค่ารวมของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไปและเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
มลูค่าของสินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไป มีราคาเท่ากบั 584.00 ลา้นบาท หรือตีเป็นราคาเท่ากบัมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิทัรว่มทนุ 

ที่จะลงทุนจากโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ซึ่งประเมินมลูค่าที่ 584.00 ลา้นบาท โดยไม่มีส่วนเกินมลูค่าหุน้ (Share premium) 
ส าหรบัเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนดขึน้จากการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ร่วมกับการใชว้ิธีอา้งอิงหลกัเกณฑก์ารก าหนด
มลูค่าตลาด ดว้ยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพ่ือประเมินมลูค่าทางตลาดของท่ีดินจาก เงื่อนไข กรรมสิทธ์ิ ความ
เหมาะสมของการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน หรือน าไปพฒันา การเติบโตของสภาพแวดลอ้มรอบที่ดิน ซึ่งมลูค่าที่จ  าหน่ายดงักล่าวมีมลูค่าสงู
กว่าราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองราย ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศ
ไทย (“VAT”) และเป็นบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทนุและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ 
บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จ ากัด (“TT”) และบริษัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลัส แอพไพรซัล จ ากัด (“PPA”) โดยมีมูลค่าที่ดินอยู่ระหว่าง 
556.13 – 563.00 ลา้นบาท 

 

1.8. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์(ที่ดิน) ให้กับบริษัทร่วมทุน เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของโครงการลงทุน

โรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยมีเงื่อนไขส าคญัคือ บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งการลงทนุในหุน้ของบรษิัทรว่ม
ทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ไปพรอ้มกัน ดงันัน้ หากรายการใดรายการหน่ึงไม่ผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าวาระทัง้สอง
รายการเป็นอนัยกเลิก และเนื่องจากทัง้สองรายการเป็นรายการที่มีความเก่ียวขอ้งกัน โดยมีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) 
เป็นรายการเก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ จึงตอ้งไดร้บัอนมุตัิการเขา้ท ารายการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย   

 

1.9. สรุปร่างสัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรมการจ าหน่ายทีด่ิน 
 

1.9.1. สรุปร่างสัญญาจะซือ้จะขายทีด่ิน 
คู่สัญญา 1. บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2. บริษัทรว่มทนุที่จะจดัตัง้ขึน้ตามรายการที่ 1 
ผู้จะซือ้ บริษัทรว่มทนุที่จะจดัตัง้ขึน้ตามรายการที่ 1 
ผู้จะขาย บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ทีด่ินทีจ่ะซือ้จะขาย ที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 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 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ราคาซือ้ขาย คู่สญัญาตกลงซือ้ขายที่ดนิตามสญัญานีใ้นราคาเหมารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 584,000,000. บาท (หา้รอ้ยแปดสิบสี่ลา้น
บาทถว้น) โดยราคาดงักลา่วไดร้วมถึงค่าธรรมเนียมค่าโอน ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบั
การโอน 
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การช าระราคาทีด่ิน ผูจ้ะซือ้ตกลงช าระราคาทีด่ิน ใหแ้ก่ผูจ้ะขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทีด่ินตามสญัญานี ้ ภายในระยะเวลาทีผู่ ้
จะซือ้เห็นสมควรแจง้ใหผู้จ้ะขายทราบ โดยช าระราคาเป็นหุน้ตามราคาพารข์องบริษัทรว่มทนุ มลูค่า 584,000,000.- 
บาท (หา้รอ้ยแปดสบิสีล่า้นบาทถว้น) 

ค่าภาษีอากรและอ่ืนๆ ผูจ้ะขายตกลงช าระค่าธรรมเนียมโอนและคา่อากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได ้และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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1.9.2. สรุปร่างสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน (Shareholder Agreement) 
 
คู่สัญญา 1. บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2. บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
3. กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 
4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทร่วมทุน คู่สญัญาจะรว่มกนัจดัตัง้บริษัทจ ากดัตามกฎหมายไทย ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้  โดยมีทนุจด
ทะเบียนและช าระแลว้ จ านวนเงิน 2,700,000,000 บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยลา้นบาท)  โดยแบ่งเป็นจ านวนหุน้สามญั
จ านวน  27,000,000 หุน้ มลูค่าต่อหุน้ที่ 100 บาท สดัส่วนการเขา้รว่มทนุของคู่สญัญาจะเป็นไปตามนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“THG”) 8,1000,000 30.00 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 
กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช ("กลุ่มแพทยฯ์”) 5,400,000 20.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00  
วัตถุประสงค ์ คู่สญัญาประสงคเ์ขา้รว่มลงทนุก่อตัง้โรงพยาบาลแห่งใหม่ ส าหรบัขยายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล กลุ่มลกูคา้ 

และเครือข่ายการใหบ้ริการของคู่สญัญาแตล่ะฝ่ายในเขตรงัสติ ปทมุธานี ภายใตช้ื่อ “โรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต” 
(“โครงการฯ” หรือ“บริษัท” หรือ "บริษัทรว่มทนุ") บนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 
รวมจ านวน 4 โฉนด เป็นเนือ้ที่รวมเท่ากบั 8,000.8 ตารางวา ที่ตัง้อยู่กม. 36+550 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

ขอบเขตการร่วมลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขการบงัคบัก่อนของสญัญานี ้  การรว่มลงทนุของคู่สญัญาเป็นการรว่มกนัด าเนินการผ่าน บริษัทรว่ม
ทนุ ในการก่อสรา้งโครงการ บนที่ดิน รวมพืน้ที่ใชส้อยประมาณ  38,200 ตารางเมตร โดยประกอบดว้ย หรือใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลงของคู่สญัญา และบริษทัรว่มทนุ 
(ก) หอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ านวน 80 หอ้ง  
(ข) หอ้งพกัผูป่้วยใน จ านวน 250 เตียง  
(ค) หอ้งผ่าตดั จ านวน 5 หอ้ง 
(ง) หอ้งผูป่้วยวิกฤต จ านวน 25 เตียง 
(จ) หอ้งแล็บ จ านวน 1 หอ้ง 
(ฉ) หอ้ง MRI จ านวน 1 หอ้ง  
(ช) หอ้ง CT SCAN จ านวน 1 หอ้ง 
ทัง้นีจ้  านวนหอ้งตรวจ หอ้งปฏิบตัิการตา่งๆ หอ้งพกัผูป่้วยใน สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

การมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของคู่สัญญากับ
บริษัทร่วมทุน 

ภายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญา และเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้ คูส่ญัญาตกลงจดัการและ/หรือจดัหา และ/หรอื
กระท าการดงัต่อไปนี ้ เพ่ือเป็นการเขา้รว่มลงทนุ และ จดัตัง้บริษัทรว่มทนุ โดยมีสดัส่วนการลงทนุในบริษัทรว่มทนุ 
และรายละเอียดดงัต่อไปนี:้ 
1) THG จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ านวน 8,100,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียน

และช าระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ THG 
- จะโอนที่ดิน ใหแ้ก่บริษัทรว่มทนุเพ่ือช าระค่าหุน้แทนเงินสด โดยที่ดินคิดเป็นมลูค่า 584.00 ลา้นบาท ซึ่ง 

THG จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 5,840,000 หุน้ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อ
หุน้ และ 

- จะช าระค่าหุน้สว่นที่เหลือเป็นเงินสดจ านวนไม่เกิน 226 ลา้นบาท โดย THG จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่ม
ทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 2,226,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  
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2) RAM จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ านวน 10,800,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ RAM จะช าระค่าหุน้เป็นเงินสดจ านวนไม่เกิน 1,080 ลา้นบาท และ RAM
จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 10,800,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  

3) กลุ่มแพทยฯ์ จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุรวมจ านวน 5,400,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของทนุ
จดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ กลุ่มแพทยฯ์จะช าระค่าหุน้เป็นเงินสดจ านวนไม่เกิน 540 
ลา้นบาท และกลุ่มแพทยฯ์จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 5,400,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตรา
ไว ้100 บาทต่อหุน้  

4) VIBHA จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ านวน 2,700,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ VIBHA จะช าระค่าหุน้เป็นเงินสดจ านวนไม่เกิน 270 ลา้นบาท และ 
VIBHA จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 2,700,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  

เง่ือนไขบังคับก่อน 
(Conditions Precedents) 

การรว่มลงทนุ และการจดัตัง้จะมีผลบงัคบัใชใ้นกรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาฉบบันีเ้ป็นอนัส าเรจ็ หรือไดร้บั
การยกเวน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากคูส่ญัญาทัง้หมดของสญัญาฉบบันี ้
1) การอนมุตัิภายในของคู่สญัญา 
คู่สญัญาแตล่ะฝ่ายไดร้บัการอนมุตัิจากมติที่ประชมุกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั
หรือขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ในการเขา้ท าและ ปฏิบตัิหนา้ที่ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี ้  
2) ประชมุกรรมการและผูถ้ือหุน้  
ก่อน หรือในวนัที่มีการรว่มลงทนุ ไดมี้การอนมุตัิโดยคณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ THG และคู่สญัญาฝ่ายอ่ืน ถา้
จ าเป็น ในวาระดงัต่อไปนีท้กุเรื่อง   

ก. การอนมุตัิโอนและจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินเพื่อการรว่มลงทนุในโครงการ   
ข. การอนมุตัิเขา้ท านิติกรรม และเขา้รว่มในสญัญาฉบบันี ้ 
ค. การอนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนักบัคู่สญัญา หรือบคุคลที่เกี่ยวโยงกบั 

THG อนัเกี่ยวขอ้งกบัสญัญาฉบบันี ้
ง. การอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทรว่มทนุ และการไดม้าในหุน้ของบริษัทรว่มทนุ  
จ. การอนมุตัิในวาระ และ เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และจ าเป็นต่อคูส่ญัญาในการเขา้ท าสญัญา และรว่ม

ลงทนุในโครงการตามสญัญาฉบบันี ้
3) เง่ือนไขบงัคบัก่อนของกลุ่มแพทยฯ์ โดย นพ.นภสินธุ ์เถกิงเดช  
กลุ่มแพทยฯ์ โดย นพ.นภสินธุ ์เถกิงเดชมีการแสดงหลกัฐาน หรือขอ้มลูอนัเป็นการยืนยนัของแพทยใ์นกลุ่มแพทยฯ์ 
โดย นพ.นภสินธุ ์แต่ละราย ต่อผูถ้ือหุน้รายอ่ืนในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

ก. ไม่เคยมีประวตัิการเป็นบคุคลตอ้งหา้ม หรือบคุคลที่ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการแผูบ้ริหารใน
บริษัทจดทะเบียน ของก.ล.ต. 

ข. ไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผูร้ว่มทนุกลุ่มอ่ืน หรือผูถ้ือหุน้ ผูมี้อ านาจควบคมุ ในคู่สญัญาของ
สญัญาฉบบันี ้ตามนิยามประกาศบคุคลเกี่ยวโยงของก.ล.ต. 

ค. การแต่งตัง้ให ้นพ.นภสินธุ ์เถกิงเดช เป็นผูมี้อ านาจด าเนินการแทน ในทกุกรณีอนัเกี่ยวกบัสญัญา
ฉบบันี ้การรว่มทนุ และการกระท าอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การลงนามเพ่ือ
ผกูพนัคู่สญัญาในสญัญาฉบบันี ้การตกลงเขา้รว่มทนุ การผกูมดัในการปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ระบใุน
สญัญาฉบบันี ้หรืออนัเกี่ยวกบับริษัทรว่มทนุ 

เง่ือนไขบังคับหลังและหน้าที่
หลังจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
(Conditions Subsequent) 
 
 

1) ภายหลงัจากลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ผูร้ว่มลงทนุทกุรายตกลงจะไม่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลรวมถึงจะไม่ร่วมลงทุนกับนักลงทุนหรือสถานพยาบาลรายอ่ืนในระยะรศัมี 10 กิโลเมตร 
นับจากที่ตั้งของโรงพยาบาลธนบุรีรังสิตเว้นแต่โรงพยาบาลธนบุรีรังสิตมิได้ด า เนินการก่อสรา้งภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากคู่สญัญาทกุฝ่าย 

2) หากบริษัทรว่มทนุมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากที่บริษัท
ร่วมทุนรบัโอนที่ดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลงใหบ้ริษัทร่วมทุนจัดการ
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โอนที่ดินดังกล่าวกลับคืนแก่ THG โดยภาระค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวข้องจากการโอนคืนที่ดิน บริษัทร่วมทุนต้อง
รบัผิดชอบทัง้หมด 

กรรมการและคณะกรรมการ 1) คู่สญัญารบัทราบว่าการเสนอชื่อและการแต่งตัง้กรรมการทัง้หมดตอ้งมาจากคู่สญัญาตามสดัส่วนสงูสดุตาม
การถือหุน้ 

2) หากต าแหน่งคณะกรรมการว่างลงไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ฝ่ายที่เสนอชื่อกรรมการที่ออกไปจะมีสิทธิเสนอชื่อ
กรรมการคนใหม่แทนในต าแหน่งดงักล่าวได ้ ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทนที่ไดร้บัการเสนอชื่อตามสดัส่วน
ที่ก าหนดไวต้ามการถือหุน้ 

3) หากมีการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเปอรเ์ซ็นของโครงสรา้งการถือหุน้ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาสิทธิของคู่สัญญาแต่
ละฝ่ายในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัแต่งตัง้เป็นกรรมการและสิทธิอ่ืนๆ ภายใตส้ญัญาฉบบันีจ้ะถูกปรบัตาม
สัดส่วนเปอรเ์ซ็นการถือหุ้น และสัญญาฉบับนีจ้ะได้รับการแก้ไข โดยคู่สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปรบัเปลี่ยนและตามสิทธิ์ดงักล่าวโดยเรว็ที่สดุเท่าที่เป็นไปได ้

 

1.10. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่าย 
ที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากบั 20-0-00.8 ไร ่หรือ 8,000.8 

ตารางวา ที่ตัง้อยู่ บรเิวณ โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.36+550 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้
 

1.10.1. ข้อมูลสินทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่าย 
 

ประเภททรัพยสิ์น ที่ดิน ประกอบดว้ย โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่
รวมเท่ากบั 20-0-00.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา  
โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 184906 เนื ้อที่  5-1-17.0 ไร่ หรือ 2,117.0 ตารางวา มีสภาพเป็นถนนโครงการ Jin 
Wellbeing County และไดมี้การจดทะเบียนภาระจ ายอมบางส่วนใหก้บัที่ดินแปลงอ่ืนๆ 
(ทางภาระจ ายอม) คิดเป็นเนือ้ที่ประมาณ 2-3-35.0 ไร ่หรือ 1,135.0 ตารางวา 

เนือ้ทีโ่ฉนดแต่ละแปลง โฉนดเลขที่ดิน 184903  เนือ้ที่ 5 ไร ่2 งาน 79.2 ตารางวา 
โฉลดเลขที่ดิน 184904 เนือ้ที่ 6 ไร ่2 งาน 3.2 ตารางวา 
โฉลดเลขที่ดิน 184905 เนือ้ที่ 2 ไร ่2 งาน 1.4 ตารางวา 
โฉลดเลขที่ดิน 184906 เนือ้ที่ 5 ไร ่1 งาน 17.0 ตารางวา 

ทีต่ั้งโครงการ บริเวณโครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+550 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

การใช้ประโยชนจ์ากทีด่ินใน
ปัจจุบัน 

พืน้ที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่า มีสิ่งปลกูสรา้งไดแ้ก่ 
1.อาคารตกึส านกังานชัน้เดียว 
2.แปลงปลกูผกัปลอดสารพิษ 
3.บ่อน า้ขนาดประมาณ 45.00 x 58.00 เมตร ลกึประมาณ 1.00 เมตร 
4.บ่อน า้ขนาดประมาณ 18.00 x 63.00เมตร ลกึประมาณ 1.00 เมตร 

ลักษณะพืน้ทีใ่กล้เคียงและ
สภาพแวดล้อมท่ัวไป 

สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปบริเวณริมถนนพหลโยธินช่วงบริเวณท าเลที่ตัง้ใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยส์ิน นบัว่าเป็นท าเลที่
มีความเจริญมากแห่งหนึ่ง เป็นย่านพาณิชยกรรม, ที่อยู่อาศยั และอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย โครงการที่อยู่
อาศยั ,รา้นคา้, อาคารพาณิชย,์ รา้นอาหาร, โรงพยาบาล, หา้งสรรพสินคา้, โชวรู์มรถยนตโ์รงงานอตุสาหกรรม, 
ป๊ัมน า้มนั, ตลาด,อาคารส านักงาน, ธนาคาร, มหาวิทยาลยัสนามกอลฟ์, ที่ตัง้หน่วยงานราชการ และที่ดินว่าง
เปล่า เป็นตน้ การพัฒนาที่ดินท าโครงการต่างๆ มีมากพอสมควร โดยส่วนมากจะใชป้ระโยชนใ์นที่ดินด้าน
พาณิชยกรรมและดา้นที่อยู่อาศัย นับว่าเป็นท าเลที่ดี ติดถนนสายหลักการคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่ง
มวลชนของภาครฐัรองรบั ความเจริญในอนาคต ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ – รงัสิต) และทางด่วน
ยกระดบัโทลลเ์วย ์ท าใหใ้นอนาคต การคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึน้ และความเจริญจะมีมากขึน้ตามล าดบั 
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การคมนาคมไปยังพืน้ที่ การเดินทางเขา้สู่ที่ตัง้ทรพัยส์ิน ใชถ้นนพหลโยธิน (ทล.1) เป็นเสน้ทางถนนสายหลกัโดยเดินทางมาจากทางดา้น
แยกรงัสิตมุ่งหนา้ตรงไปทางดา้นแยกบางขนั (คลองหลวง) ผ่านซอยคลองหลวง 21 (ซอยหงสกลุ) ถึงจดุบริเวณ 
กม.36+550 จะพบทรพัยส์ินตัง้อยู่ทางดา้นซา้ยมือ ชื่อโครงการ Jin Wellbeing County ถนนสายหลกัและถนน
ผ่านหนา้ที่ตัง้ทรพัยส์ิน ไดแ้ก่ ถนนพหลโยธิน (ทล. 1) เป็น ทางสาธารณประโยชน ์สภาพเป็นทางลาดยางและ
ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 10 ช่องทาง ไป – กลบัดา้นละ 5 ช่องทาง มีเกาะคั่นกลาง ถนน ผิวจราจรกวา้ง
ประมาณ 60.00 เมตร มีไฟฟ้าถนน, ทางเดินเทา้ และ ท่อระบายน า้ 

เจ้าของสิทธิตามกฏหมาย THG 
ภาระผูกพันและภาระจ านอง ปลอดภาระผกูพนัและภาระจ านอง 
ติดภาระจ ายอม เนือ้ที่ดินส่วนที่เป็นถนนภาระจ ายอม ของโฉนดเลขที่ 184906 รวมเนือ้ที่ 2-3-35 ไร ่หรือ 1,135.00 ตารางวา 

 

1.10.2. สถานทีต่ั้งและสภาพทรัพยส์ิน 
บรเิวณโครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.36+550 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธาน ี
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ทีต่ั้งทรัพยส์นิ 
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1.10.3. เอกสารสิทธิ์ 
1.10.3.1. โฉนดที่ดินแปลง 184903 
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1.10.3.2. โฉนดที่ดินแปลง 184904 
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1.10.3.3. โฉนดที่ดินแปลง 184905 
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1.10.3.4. โฉนดที่ดินแปลง 184906 
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1.11. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ะได้มาเป็นการตอบแทนจากการจ าหน่ายทีด่ิน 

ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการเก่ียวโยงคราวนี ้บริษัทฯ จะไดส่ิ้งตอบแทนเป็นหุน้สามัญของ

บรษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ขึน้จ านวน 5,840,000 หุน้ มีมลูค่าที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้  หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทนุจด

ทะเบียนช าระแลว้จ านวน 2,700.00 ลา้นบาท และไม่มีการช าระค่าหุน้ในราคาส่วนเกินของมูลค่าหุ้นสามัญจดทะเบียน (Share 

premium)  โดยบรษิัทรว่มทนุจะลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี  ้

 

▪ ขอ้มลูธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทรว่มทนุจะก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตบนทีด่ินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม

จ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร ่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ที่ตัง้อยู่ บริเวณ โครงการ Jin Wellbeing 
County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+550 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ซึ่ง
ปัจจบุนัที่ดินดงักลา่วเป็นกรรมสิทธิข์อง THG ทัง้นี ้ บริษัทรว่มทนุจะก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิต เป็นอาคารสงู 
13 ชัน้ พืน้ที่ 38,200 ตร.ม. โดยจะประกอบดว้ย  

1) หอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ านวน 80 หอ้ง 
2) หอ้งพกัป่วยในจ านวน 250 เตียง 
3) หอ้งผ่าตดัจ านวน 5 หอ้ง 
4) หอ้งผูป่้วยวิกฤตจ านวน 25 เตียง 
5) หอ้งแล็บจ านวน 1 หอ้ง 
6) หอ้ง MRI จ านวน 1 หอ้ง 
7) หอ้ง CT SCAN จ านวน 1 หอ้ง 
8) อาคารจอดรถจ านวน 215 คนั 

รายละเอียดเงินลงทุน รายการ ล้านบาท 
ที่ดิน 584.00 
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 1,487.50 
เครื่องมือแพทย ์และอปุกรณ ์ 450.00 
เงินทนุหมนุเวียน 178.50 

รวม 2,700.00  
ทีต่ั้งโครงการ บริเวณ โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+550 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“THG”) 8,100,000 30.00 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 
กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช (“กลุ่มแพทยฯ์”) 5,400,000 20.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00  
ทุนจดทะเบียน  2,700,000,000 บาท  
มูลค่าทีต่ราไว้ 100.00 บาท/หุน้ 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัท
ร่วมทุน 

1) นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ 1/ 
2) นพ. ศิริพงศ ์เหลืองวารินกลุ 1/ 
3) นพ. พิชญ สมบรูณสิน1/ 
4) นายธฤต ช่ืนอ่ิม1/ 
5) นพ. ธนาธิป ศภุประดษิฐ์ 2/ 
6) น.ส. นลิน วนาสิน2/ 
7) นายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส2/ 
8) นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช3/ 
9) นายพิจิตต ์วิริยะเมตตากลุ4/ 

หมายเหต ุ:  
1/ เป็นตวัแทนกรรมการจาก RAM 
2/ เป็นตวัแทนกรรมการจาก THG 
3/ เป็นตวัแทนกรรมการจากกลุ่มแพทย์ฯ 
4/ เป็นตวัแทนกรรมการจาก VIBHA 

รูปภาพโครงการ 
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ที่มา : THG 

 

▪ กรอบระยะเวลาของโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต 
 

ล าดับ  ข้ันตอนการด าเนินการ ก าหนดการโดยประมาณ 
1.   ขออนมุตัิรายการจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ THG 28 เมษายน 2565 
2.   ลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ (“Shareholders’ Agreement”) ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 
3.   จดัตัง้บริษัทรว่มทนุ พรอ้มทัง้ด าเนินการโอนที่ดิน และช าระค่าหุน้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 

4.   
การออกแบบต่าง ๆ และด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environment Impact Assessment: EIA) และการขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร 

ภายในธันวาคม 2565 

5.   
การประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสรา้งอาคารงานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร 

ภายในไตรมาสที่ 1/2566 

6.   
การด าเนินการก่อสรา้ง รวมถึงงานเสาเข็มงานโครงสรา้งอาคารงานระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร (โดยงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะเร่ิมก่อสรา้งในปี 2566) 
ตกแต่งภายใน และงานภมิูทศัน ์

ภายในไตรมาส 2 ปี 2566 

7.   การขออนญุาตที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดใชอ้าคารและการเปิดใชส้ถานพยาบาล ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 
8.   การเตรียมความพรอ้มในการเปิดด าเนนิการ ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 
9.   โรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต เปิดด าเนินการ ภายในไตรมาส 2 ปี 2568 
ที่มา : THG 
 

2. สรุปข้อมูลของ บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 

- โปรดพจิารณาเอกสารแนบ 1 - 
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3. สรุปข้อมูลของ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  
 

- โปรดพจิารณาเอกสารแนบ 2 - 

 

4. สรุปข้อมูลของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
 

- โปรดพจิารณาเอกสารแนบ 3 - 
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5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
รายการเกี่ยวโยง  

5.1. วัตถุประสงคข์องการเข้าท ารายการและความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 
เนื่องจากบรษิัทฯ มีที่ดินเปล่าจ านวน 20-00-0.8 ไร่ ที่ตัง้อยู่บรเิวณโครงการ Jin Wellbeing County ถนนพหลโยธิน ต าบล

คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซึ่ง ณ ปัจจุบนัที่ดินดงักล่าวยงัมิไดใ้ชม้ีการงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ โดย
แรกเริ่มบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในบรเิวณดงักล่าวแลว้ ตัง้แต่เริ่มลงทนุใน โครงการ Jin Wellbeing County แต่
การลงทุนโรงพยาบาลระดบัตติยภูมินัน้ ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ใช้เครื่องมือทางการแพทยท์ี่มีเทคโนโลยีขัน้สงู ตอ้งมีระบบการ
จดัการบริหารโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอ้งพึ่งพาบุคคลากรทางการแพทยท์ี่มีความรูค้วามสามารถดา้นเฉพาะทางสงูกว่า
โรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิทั่วไป ผูบ้ริหารของบริษัทฯ จึงไดห้ารือร่วมกบัผูบ้ริหารของโรงพยาบาลอื่นที่เป็นบริษัทชัน้น าในการด าเนิน
ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งไดแ้ก่ RAM (มีโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิในเครือ) และ VIBHA ถึงโอกาสในการจดัตัง้โรงพยาบาลในระดับตติย
ภมูิ ในเขตรงัสิตและปทมุธานี ภายใตบ้รษิัทรว่มทนุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในดา้นการแข่งขนักบัคู่แขง่ที่
เป็นโรงพยาบาลรายอื่น ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อขอ
อนุมตัิใหเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ทัง้นี ้โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต มีมลูค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
2,700.00 ลา้นบาท จัดเป็นโรงพยาบาลประเภทตติยภูมิ จ านวน 250 เตียง ซึ่งจะก่อสรา้งบนที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 
184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธ์ิของ THG 
และไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาขออนุมตัิการจ าหน่ายที่ดิน เพื่อใชส้ าหรับด าเนินการลงทุนใน
โครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต  
   
5.2. ผลกระทบจากการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

5.2.1. ผลกระทบรายการทางบัญชี 

 

รายการ 
งบการเงิน  

ณ 31 ธ.ค. 64 
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
จากการท ารายการ 

คาดการณผ์ลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึน้ภายหลังจากการ

ท ารายการที ่2 

เปล่ียนแปลง 
(%)  

 
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน  

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 708.93 584.00 1,292.93 82.38%  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 9,775.82 (547.96)1/ 9,227.86 -5.61%  

หมายเหต ุ: 1/ ที่ดินที่จะจ าหน่ายไปมีมลูค่าตามบญัชตีามงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 64 จ านวน 547.96 ลา้นบาท 
ที่มา : บริษัทฯ 

 
จากตารางขา้งตน้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ บรษิัทฯ จะมีทรพัยสิ์นในรายการเงินลงทนุในบรษิทัรว่มเพิ่มขึน้ทนัทีจ านวน 

584.00 ลา้นบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 82.38 ในขณะที่รายการของทรพัยสิ์นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณส์ านกังานลดลง
จ านวน 547.96 ลา้นบาท ตามราคามลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน หรือลดลงรอ้ยละ 5.61 เมื่อเทยีบกบังบการเงินสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564  
  



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 50/84 
 

 
 รายการ  ล้านบาท  

ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน 
มลูค่าสิ่งตอบแทนที่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 584.00 
หกั มลูค่าทางบญัชีที่ดนิ 547.96 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 36.04 
หกั ประมาณการค่าธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจ าหนา่ยสินทรพัย์1/ 22.87 
หกั ประมาณการภาษีเงินไดน้ติิบคุคลของบริษัทฯ  5.84 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยภ์ายหลังจากการเข้าท ารายการที่ 2 7.33 

หมายเหต ุ1/ประกอบดว้ย ค่าโอนรอ้ยละ 2 จากราคาประเมินราชการเท่ากบั 3.60 ลา้นบาท และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะรอ้ยละ 3.3 ของราคาขาย 
เท่ากบั 19.27  ลา้นบาท 

ที่มา : บริษัทฯ 
 

ในขณะท่ีบรษิัทฯ จะรบัรูก้  าไรทางบญัชีจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นก่อนหกัค่าใชจ้่ายการโอนท่ีจ านวน 36.04 ลา้นบาท และ
ภายหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยการโอนบรษิัทฯ จะรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายที่ดินทางบญัชีจ านวน 7.33 ลา้นบาท  
 
5.3. ข้อดี ข้อด้อย ของการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

5.3.1. ข้อดีของการท ารายการ 
5.3.1.1. บรษิัทฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการลงทนุในรายการท่ี 1 ทัง้หมด 

การรว่มลงทนุในโครงการฯ ของบรษิัทฯ ที่สดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 30.00 หรือคิดเป็นวงเงินลงทนุไม่เกิน 810.00 ลา้นบาท 
มีแหล่งที่มาของเงินทนุ 2 ส่วน คือ 1) การแปลงที่ดินเป็นทนุที่มลูค่า 584.00  ลา้นบาท โดยบรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิง
ตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ โดยมีมลูค่าที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของบรษิัทรว่มทุนเป็น
ส่ิงตอบแทน และ 2) บริษัทฯ จะใชเ้งินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมอีกจ านวน 226.00 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ จะไดหุ้น้
ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ านวน 2,260,000 หุน้ โดยมีมลูค่าที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.37 
ของบริษัทร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทน แมว้่าบริษัทฯ จะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน
ประมาณ 1,482 ลา้นบาท ซึ่งพอเพียงต่อการลงทุนในโครงการดงักล่าว แต่การจ าหน่ายที่ดินของบรษิัทฯ ที่ ณ ปัจจบุนัไม่ไดใ้ชง้านให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลงทนุครัง้นี ้จะท าใหบ้รษิัทฯ ประหยดัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได ้584.00 ลา้น
บาท โดยบริษัทฯ สามารถน าเงินดังกล่าวไปใช้จัดหาผลประโยชนใ์นการลงทุนและต่อยอดธุรกิจทางอื่นได ้ทั้งนี ้หากบริษัทฯ ไม่
จ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้และเลือกใชเ้งินสดในการลงทุนโครงการดงักล่าวทัง้หมด อาจท าใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ หรือหากบริษัทฯ เลือกใช้การกูเ้งินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการฯ ก็จะท าใหบ้ริษัทฯ มีมีค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ และจะท าใหบ้ริษัทฯ มีภาระหนีสิ้นเพิ่มขึน้ โดยจากงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ มีสดัส่วน
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.12 เท่า ซึ่งหากบรษิัทฯ กูเ้งินจากสถาบนัการเงินจ านวน 584.00 ลา้น
บาท จะท าให ้D/E Ratio ของบรษิัทฯ เพิ่มเป็น 1.19 เท่า  

 

5.3.1.2. เป็นการน าที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ มาลงทนุเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ  
เนื่องจากปัจจุบันที่ดินของบริษัทฯ เนือ้ที่รวม 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.08 ตารางวา บริเวณบนถนนพหลโยธิน ย่านรงัสิต 

ไม่ไดม้ีการใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุโดยที่ดินดงักล่าวเป็นที่ตัง้ของอาคารส านกังาน 1 หลงั และบริษัทฯ มีการน าพืน้ที่บางส่วนของ
ที่ดินใชป้ลกูผกัไรส้ารพิษ ซึ่งไม่ไดส้รา้งผลตอบแทนหรือผลประโยชนท์ี่มีนยัส าคญัใดๆ แก่บรษิัทฯ มาอย่างยาวนาน ในขณะที่ตัง้ของ
ที่ดินดงักล่าว ถือเป็นแหล่งที่มีประชาชนอยู่อาศยัหนาแน่น มีการคมนาคมที่สะดวก ใกลถ้นนใหญ่ เป็นย่านที่มีสถานที่ส าคญัหลาย
แห่งเช่น สนามบิน หา้งสรรพสินคา้ ธนาคารและมหาวิทยาลยั นอกจากนี ้บรเิวณดงักล่าวยงัเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม 



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 51/84 
 

โดยมีโครงการท่ีอยู่อาศยัเกิดขึน้หลายโครงการ ดว้ยเหตปัุจจยัต่างๆ เหล่านี ้เป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีดี ในการน าที่ดินดงักล่าวมาพฒันา
ต่อยอดทางธุรกิจ ดงันัน้ การน าที่ดินมาเพื่อใชล้งทนุและก่อสรา้งโครงการที่มีศกัยภาพในดา้นบรกิารทางการแพทย ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ที่ดินไดคุ้ม้ค่ากว่าการใช้ที่ดินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ตรงกับ
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

 
5.3.1.3. ราคาจ าหน่ายที่ดิน เป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 

จากขอ้มลูของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 ราย ไดแ้ก่ TT และ PPA ซึ่งทัง้สองรายไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผู้
ประเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ระบวุ่าราคาประเมินทางราชการของที่ดนิดงักล่าวอยู่ที่ตารางวาละ 22,500 บาท รวมเป็นเงินประเมิน
ราชการที่ราคาประมาณ 180,018,000 บาท ในขณะที่ราคาประเมินมูลค่าตลาดจาก TT ซึ่งประเมินไว้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
ส าหรบัเนือ้ที่ดินจ านวน 17-0-65.8 ไร่ หรือ 6,865.8 ตารางวา (โดยไดห้กัเนือ้ที่ดินส่วนท่ีเป็นถนนภาระจ ายอมแลว้จ านวน 2-3-35 ไร่ 
หรือ 1,135 ตารางวา) มีราคาประเมินอยู่ที่ 563.00 ลา้นบาท (82,000 บาทต่อตารางวา) และ ส าหรบั PPA ซึ่งประเมินไวว้ันที่ 18 
กุมภาพนัธ ์2565 ในที่ดินเดียวกัน มีราคาประเมินอยู่ที่ 556.13 ลา้นบาท (81,000 บาทต่อตารางวา)  ดงันัน้ การจ าหน่ายที่ดินของ 
THG ในครัง้นีต้ามร่างสญัญาผูถื้อหุน้ของบริษัทร่วมทุนนัน้ THG จะขายที่ดินในราคา 584.00 ลา้นบาท (85,059 บาทต่อตารางวา) 
ซึ่งราคาดงักล่าว เป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองราย 

 

5.3.1.4. เป็นการจ าหน่ายที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุเพื่อลดภาระภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
จากอตัราการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562  บริษัทฯ ถูก

เรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งจากกรมที่ดิน 1.27 ลา้นบาทต่อปี (อา้งอิงจากแบบแสดงการค านวณภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง
ของ THG) แต่ดว้ยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รฐับาลไดอ้อกมาตราการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งในอตัรา
รอ้ยละ 90 ของภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งในระหว่างปี 2563 - 2564 จึงท าใหบ้ริษัทฯ เสียภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งประมาณ 0.13 
ลา้นบาทต่อปี อย่างไรก็ดี ในปี 2565 รฐับาลไดย้กเลิกมาตราการช่วยเหลือดงักล่าวแลว้และท าใหผู้ถื้อครองที่ดินใหเ้สียภาษีตามที่
ก าหนดไวใ้นพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งเต็มจ านวน  

ดงันัน้ การจ าหน่ายที่ดินที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสม จะช่วยใหบ้ริษัทฯ ลดภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิง
ปลกูสรา้งใหแ้ก่บริษัทฯ ไดป้ระมาณ 1.27 ลา้นบาทต่อปี ซึ่งจะเป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ มากกว่าการถือครองที่ดินเปล่าโดยไม่ไดใ้ช้
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

 

5.3.1.5. ช่วยส่งเสรมิโครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นโครงการของบรษิัทฯ ใหม้ีความสมบรูณแ์บบมากขึน้   
โครงการ Jin Wellbeing County เป็นโครงการภายใตก้ารลงทนุและบรหิารงานของบรษิทัฯ ซึ่งภายในโครงการประกอบดว้ย

คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 7 ชัน้ จ านวน 5 อาคาร รวมทัง้หมด 494 ยูนิต, Wellness Center และโรงพยาบาลฟ้ืนฟูผูส้งูวยั ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 55 เตียง และเนน้การรกัษาฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูวยัทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ
แบบองคร์วม เนน้การดูแลผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยความจ าเส่ือม (Alzheimer’s)  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รองรบัการรกัษาโรค
ทั่วไป  แต่จะไม่รองรบัการรกัษาเคสที่ยาก เช่น การผ่าตดั โดยจะมีแพทยแ์ละพยาบาลที่อยู่ดูแลประจ าตลอด 24 ชม. โดยทั้งสอง
โครงการอยู่ภายใตก้ารดูแลของ THG  โดยบริษัทฯ ไดเ้ริ่มขายคอนโดมิเนียมในโครงการดังกล่าวมาตัง้แต่ ปี 2561 แต่จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัดี ประกอบกบัการระบาดของโรค COVID-19 ท าใหโ้ครงการยงัมีหอ้งพกัอาศยัส าหรบัผูท้ี่สนใจเขา้มาลงทนุได ้
ซึ่งหากบริษัทฯ มีการจ าหน่ายที่ดินบริเวณหนา้โครงการเพื่อก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ในอนาคตก็จะเป็นการยกระดบัความ
เจริญ ใหแ้ก่พืน้ที่ของโครงการ Jin Wellbeing County มากยิ่งขึน้ ทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นใหก้ับผู้สูงอายุที่อาศัยในโครงการ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผูอ้ยู่อาศัย หรือลูกคา้ที่จะตดัสินใจเขา้มาอาศยัในอนาคต จะเห็นว่าโครงการดงักล่าวมีส่ิงอ านวยความ



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 52/84 
 

สะดวกในการดูแลและใชช้ีวิตเพิ่มขึน้ และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น การขายที่ดินในครัง้นี ้จะ
ส่งผลดีต่อการสนบัสนนุกนัและกนักบัธุรกิจเดิมของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้แมว้่าในสญัญาผูถื้อหุน้ไดร้ะบุว่าภายหลงัจากลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ผูร้่วมลงทุนทุกรายตกลงจะ
ไม่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรวมถึงจะไม่ร่วมลงทุนกับนักลงทุนหรือสถานพยาบาลรายอื่นในระยะรัศมี 10 
กิโลเมตร นบัจากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตเวน้แตโ่รงพยาบาลธนบรุีรงัสิตมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจาก
วันที่ลงนามในสัญญาขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษรจากคู่สัญญาทุกฝ่าย   อย่างไรก็ดี 
THG มีโรงพยาบาลในเครือที่ตัง้อยู่ในระยะรศัมี 10 กิโลเมตร จากบรเิวณที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต นัน้คือ โรงพยาบาลธนบุรี
บรูณา แต่โรงพยาบาลดงักล่าวเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางที่เนน้การรกัษาและฟ้ืนฟูผูส้งูอายุ โดยไดเ้ปิดด าเนินงานมาตัง้แต่ปี 2563
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างจากโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต อย่างชดัเจนที่จะมุ่งเนน้รกัษาผูป่้วยในระดบัตติยภูมิ ดงันัน้ บริษัทฯ และผู้
รว่มทนุในโครงการฯ จึงเห็นว่าโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตและโรงพยาบาลธนบรุีบรูณาจะไม่เป็นคู่แข่งกนัโดยตรง 

 

5.3.1.6. ขยายกลุ่มลกูคา้ในเขตรงัสิต เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัและช่วยสนบัสนนุโรงพยาบาลในเครือ 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือที่เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2563 ในบริเวณเดียวกับที่ดินที่จะจ าหน่าย คือ 

โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา เป็นโรงพยาบาลขนาด 
55 เตียง และเนน้การรกัษาฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูวยัทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจแบบองคร์วม เนน้การดแูลผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยความจ า
เส่ือม (Alzheimer’s)  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) (มีกลุ่มลกูคา้ที่แตกต่างจากโครงการฯ ที่จะลงทนุในครัง้นี)้ ดงันัน้ การขายที่ดิน
เพื่อลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง จะท าให ้THG เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจโรงพยาบาลในเขตรงัสิต 
ปทมุธานี ไดอ้ย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารของศนูยส์มองและระบบประสาท ศนูยท์างเดินอาหารและตบั ห ูคอ จมกู ศนูย์
ตรวจสขุภาพ คลินิกกุมารเวช ศูนยห์วัใจ ศูนยก์ระดูก คลินิกศลัยกรรม คลินิกอายุรกรรม เป็นตน้ และเมื่อรวมกับการใหบ้ริการของ
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาที่เปิดใหบ้ริการรกัษาเนน้ผูส้งูวยัอยู่ที่มีอยู่ก่อนแลว้ จะท าใหบ้ริษัทฯ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนังานบรกิาร
โรงพยาบาลในเขตดังกล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เป็นการขยายกลุ่มลูกคา้ในพืน้ที่เขตรงัสิต ซึ่งจากเดิมที่จะเป็นผูป่้วย
เฉพาะกลุ่มที่มาใชบ้ริการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ซึ่งสามารถรกัษาไดเ้ฉพาะโรคของผูสู้งวยั และไม่ซับซอ้น แต่การใหบ้ริการของ
โรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะสามารถรกัษาโรคอื่นท่ีมีความซบัซอ้นหรือเฉพาะทางไดม้ากกว่า ซึ่งสามารถส่งต่อการรกัษาผูป่้วยไดง้่าย
ขึน้และเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผูม้าใชบ้รกิาร 

 
5.3.1.7. บรษิัทฯ สามารถรบัรูก้  าไรทางบญัชี จากการจ าหน่ายท่ีดินได ้ณ วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 

การจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุแห่งใหม่ ในราคาจ าหน่ายมมีลูค่า 584.00 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถรบัรูก้  าไร
ทางบญัชี จากการจ าหน่ายสินทรพัยก์่อนหกัภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนเงิน 36.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรสทุธิทางบญัชีจากการ
จ าหน่ายสินทรพัยภ์ายหลงัการหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย จ านวน 7.33 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 รายการ  ล้านบาท  
มลูค่าสิ่งตอบแทนที่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 584.00 
หกั มลูค่าทางบญัชีที่ดนิ 547.96 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 36.04 
หกั ประมาณการค่าธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจ าหนา่ยสินทรพัย์1/ 22.87 
หกั ประมาณการภาษีเงินไดน้ติิบคุคลของบริษัทฯ  5.84 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยภ์ายหลังจากการเข้าท ารายการที่ 2 7.33 

หมายเหต ุ1/ประกอบดว้ย ค่าโอนรอ้ยละ 2 จากราคาประเมินราชการเท่ากบั 3.60 ลา้นบาท และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะรอ้ยละ 3.3 ของราคาขาย 
เท่ากบั 19.27  ลา้นบาท 

ที่มา : บริษัทฯ 
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5.3.1.8. บรษิัทฯ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตในระยะยาว 
การจ าหน่ายที่ดินเพื่อลงทุนในโครงการฯ ครัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่าโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต จะสามารถสรา้งผลตอบแทนใน

ระยะยาวที่ดีใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้เนื่องจาก ผูร้่วมลงทุน 3 ใน 4 รายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงพยาบาลชัน้น า มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ
ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์อีกทัง้พืน้ท่ีของการก่อสรา้งโครงการฯ มี
ความเหมาะสม, ความเจริญของพืน้ที่โดยรอบ, และไม่มีโรงพยาบาลในระดบัตติยภูมิ ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนในบริเวณดงักล่าว 
โดยหากพิจารณาจากประมาณการผลตอบแทนจากโครงการฯ ที่จดัท าโดยบรษิัทฯ จะพบว่าการลงทนุโครงการฯ ในครัง้นี ้จะมีอตัรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ  (Project IRR) อยู่ที่รอ้ยละ 16.88 อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) อยู่ที่รอ้ยละ 
17.13 และมี NPV ของโครงการที่รอ้ยละ 30.00 ตามการถือหุน้ของ THG ในบริษัทร่วมทนุอยู่ที่ 1,418.39 ลา้นบาท และมี NPV ของ
ผู้ถือหุ้นที่รอ้ยละ 30.00 ตามการถือหุ้นของ THG ในบริษัทร่วมทุนอยู่ที่  1,366.01 ลา้นบาท (ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อสรุป
สมมติฐานทางการเงินของโรงพยาบาลธนบุรี รังสิตเพิ่มเติมไดใ้นเอกสารแนบ 6 สรุปการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
โรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต (Project Feasibility Study) จดัท าโดย บรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 

 
ประมาณการผลตอบแทนทีจ่ัดท าโดย THG 

รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดโครงการสทุธิ (NPV of FCFF) (ลา้นบาท)             4,727.95  
รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดโครงการสทุธิ (NPV of FCFF) ที่สดัส่วนรอ้ยละ 30.00 (ลา้นบาท) 1,418.39 
รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดผูถ้ือหุน้สทุธิ (NPV of FCFE)             4,553.35  
รวมมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดผูถ้ือหุน้สทุธิ (NPV of FCFE) ที่สดัส่วนรอ้ยละ 30.00 (ลา้นบาท) 1,366.01 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ  (Project IRR) 16.88% 
อตัราผลตอบแทนภายในของผูถ้ือหุน้ (Equity IRR) 17.13% 
Pay back period โครงการ (ปี)                  13.00  
Pay back period ผูถ้ือหุน้ (ปี)                  13.00  

 
5.3.1.9. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธ ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบรษิัทฯ 

ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท า
ให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันทางธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ที่อาจรุนแรงขึน้อย่างมีนัยส าคัญในอนาคต ดังนั้น 
วตัถปุระสงคห์ลกัในการเขา้ท ารายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 ในครัง้นี ้จะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถขยายศกัยภาพธุรกิจการใหบ้รกิารทาง
การแพทย ์ที่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ไดอ้ย่างแข็งแกร่งขึน้  จะสามารถเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจใหก้บับริษัทฯ ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี
ในระยะยาว นอกจากนี ้การท่ีบรษิัทฯ รว่มลงทนุกบักลุ่มพนัธมิตรทีมีความพรอ้มทัง้ในดา้นชื่อเสียง  และฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ 
จะท าใหก้ารร่วมลงทุนในโรงพยาลแห่งใหม่ครัง้นี ้มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมั่นคงไดใ้นระยาว ซึ่งน่าจะท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดแ้ละผล
ก าไรท่ียั่งยืนในอนาคต ส่งผลดีโดยตรงต่อผูถื้อหุน้ 
 

5.3.2. ข้อด้อย ของการท ารายการ 
5.3.2.1. อาจเสียโอกาสไดร้บัผลตอบแทน ในการใชป้ระโยชนข์องที่ดินทัง้หมดแต่เพียงผูเ้ดียว 

หากบรษิัทฯ จ าหน่ายที่ดินไปใหบ้รษิัทรว่มทนุ ตามเงื่อนไขการเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะท าใหบ้รษิัท
ฯ หมดสิทธ์ิความเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวในท่ีดิน และจะไม่สามารถน าท่ีดินไปพฒันาธุรกิจท่ีเป็นของบรษิัทฯ โดยตรงไดใ้นอนาคต 
โดยเฉพาะหากในอนาคตบรษิัทฯ เห็นโอกาสที่ดีจากการใชท้ี่ดินดงักล่าวเพื่อน าไปพฒันาหรือลงทนุภายใตก้รรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ ก็จะ
ท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนเต็มจ านวนจากความเป็นเจา้ของที่ดินแต่เพียงผูเ้ดียว ในขณะท่ีการจ าหน่ายที่ดินเขา้บรษิัทรว่มทนุใน
ครัง้นี ้ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีบรษิัทฯ ไดก้ลบัมาจะมีสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุ 
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5.3.2.2. อาจเสียโอกาสในการขายที่ดินในราคาที่สงูขึน้ในอนาคต 
การจ าหน่ายที่ดินเพื่อการร่วมลงทุนในการก่อสรา้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ในครัง้นี ้จะส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะ

จ าหน่ายที่ดินในราคาที่สูงขึน้ในอนาคต หากราคาที่ดินมีการปรบัตวัสูงขึน้ เนื่องจากที่ดินดงักล่าวมีท าเลที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีความ
หนาแน่นของประชากร มีความเจริญเติบโตจากในอดีตอย่างชดัเจน เนื่องจากอยู่ใกลท้ั้ง หา้งสรรพสินคา้ มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล 
สนามบิน ทางด่วน โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับการเขา้มาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ก าลงัจะเปิดใชบ้ริการใน
ระยะเวลาอนัใกลน้ี ้ดงันัน้ ในอนาคต ราคาที่ดินแห่งนี ้อาจมีการปรบัตวัสงูขึน้กว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้
สองราย อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ดินมีขนาดใหญ่ และตอ้งใชเ้งินทุนสูงในการซือ้ ดังนั้น บริษัทฯ อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา และอาจมี
ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ในการจดัหาผูล้งทนุท่ีสนใจจะซือ้ที่ดินในอนาคต 
 

5.3.2.3. หากโครงการฯ ไม่สามารถเปิดด าเนินการได ้จะท าให้บริษัทฯ ตอ้งเสียค่าโอนที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งแบบสญูเปล่า 

จากเงื่อนไขในร่างสญัญาผูถื้อหุน้ของบรษิัทร่วมทนุ ระบุไวว้่า หากบริษัทรว่มทุนมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี
รงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากที่บรษิัทรว่มทนุรบัโอนท่ีดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลง
โอนคืนท่ีดิน โดยใหบ้รษิัทรว่มทนุจดัการโอนท่ีดินดงักล่าวกลบัคืนแก่ THG โดยภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งจากการโอนคืนท่ีดิน บรษิัท
ร่วมทุนตอ้งรับผิดชอบทั้งหมด และเนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่รอ้ยละ 30 ดังนั้น ในกรณีนี ้บริษัทฯ  
จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายการโอนท่ีดินและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง ตามสดัส่วนดว้ยเช่นกัน เพิ่มเติมจากค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการโอนท่ีดิน ใน
ขัน้ตอนการจ าหน่ายของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุท่ีบรษิัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
 

5.3.2.4. ในกรณีที่ตอ้งซือ้ที่ดินมาพฒันาธุรกิจในอนาคต อาจตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีสงูขึน้ 
ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุแลว้จะท าใหบ้รษิัทฯ ไม่มีที่ดินในขนาดและท าเลที่เหมาะสมต่อการ

ลงทุนในโครงการที่ตอ้งใชพ้ืน้ที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และมีพืน้ที่ติดถนนหลกัในบริเวณรงัสิต เพื่อน ามาพฒันาโครงการที่อาจจะ
สามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บริษัทฯ ในอนาคตอีกต่อไป ดงันัน้ หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งการใชท้ี่ดินเพื่อก่อสรา้งโครงการ
ของตนเองในอนาคต อาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัหาที่ดินผืนใหม่ที่มีความเหมาะสมทัง้ดา้นราคา ขนาด และท าเลไดย้าก ซึ่งการหาซือ้
ที่ดินแห่งใหม่ อาจท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนที่สงูขึน้กว่าเดิม ตามระยะเวลาและความเจรญิของที่ดินบริเวณนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบนับริษัทฯ  ยงัมีที่ดินเปล่าที่รอการพฒันาอยู่บริเวณพืน้ที่ชัน้ในแถบฝ่ังธนบุรี ซึ่งหากมีความจ าเป็นตอ้งใชท้ี่ดินในการก่อสร้าง
ลงทนุในธุรกิจของบรษิัทฯ ก็อาจน าที่ดินดงักล่าวมาบรหิารจดัการไดใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้

 
5.3.2.5. เสียโอกาสในการน าเงินลงทนุ 226.00 ลา้นบาทไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นอื่น 

เนื่องจากการท ารายการที่ 1 คือการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต บริษัทฯ ตอ้งใชเ้งินทุนหมนุเวียนภายใน
บรษิัทฯ จ านวน 226.00 ลา้นบาทเพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทนุเพิ่มเตมินอกเหนือจากการจ าหน่ายที่ดินใหแ้กบ่รษิัทรว่มทนุ อย่างไรก็ตาม หาก
ไม่มีการลงทนุในโครงการฯ บริษัทฯ สามารถน าเงินสดดงักล่าวไปใชใ้นการต่อยอดพฒันาธุรกิจหรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในธุรกิจ
หรือใชช้ าระคืนเงินกูแ้ก่สถาบนัการเงินเพิ่มลดค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ได ้อย่างไรก็ดี การลงทุนในโครงการนี ้บริษัทฯ ใชเ้งินสดลงทุนใน
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 27.90 ของเงินลงทนุทัง้หมดจากจ านวน 810.00 ลา้นบาท ที่บรษิัทฯ ใชล้งทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี 
รงัสิต และคิดเป็นรอ้ยละ 15.25 เมื่อเทียบกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทฯ ที่ปรากฏตามงบการเงนิตรวจสอบสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจ านวน 1,482 ลา้นบาท ดงันัน้ หากในอนาคตบรษิัทฯ ตอ้งการลงทนุหรือใชเ้งินในการหมนุเวียนเพื่อ
พฒันาธุรกิจดา้นอื่น บรษิัทฯ ยงัมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี 
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5.3.2.6. บรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัเงินสดจากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้
เนื่องการเขา้ท ารายการท่ี 2 การจ าหน่ายที่ดิน บรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ 

โดยมีมลูคา่ที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ โดยคิดเป็นมลูคา่รวม 584.00 ลา้นบาท ซึ่งหากบรษิัทฯ เสนอขายที่ดินแปลงดงักล่าวในมลู
ค่าที่เทา่กนั บรษิัทฯ อาจจะไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงินสดทนัทีภายหลงัจากาการจ าหน่าย ซึ่งบรษิทัฯ สามารถน าเงินสดดงักล่าวไปใช้
ต่อยอดพฒันาธุรกจิหรือลงทนุในโครงการอื่นๆ ตามที่บรษิัทฯ ตอ้งการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอผลตอบแทนจากการด าเนินงานของ
โครงการฯ ที่จะเริ่มรบัรูร้ายไดอ้ีก 3 – 4 ปีขา้งหนา้  
 

5.4. ข้อดี ข้อด้อย ของการไม่ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
5.4.1. ข้อดี ของการไม่ท ารายการ 

5.4.1.1. ที่ดินยงัเป็นกรรมสิทธิของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ สามารถใชท้ี่ดินก่อสรา้งหรือลงทนุในอนาคตได ้
กรณีไม่ท ารายการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้บรษิัทฯ จะยงัมีสิทธิในการตดัสินใจใชป้ระโยชนจ์ากที่ดินของบรษิัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว 

โดยหากบรษิัทฯ ตอ้งการน าที่ดินไปลงทนุในธุรกิจทางการแพทย ์หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในอนาคต หรือ
แมแ้ต่จะจดัสรรท่ีดินบางส่วนเพื่อการลงทนุ หรือจ าหน่ายก็สามารถด าเนินการไดเ้อง ต่างจากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีถ้ึงแมบ้รษิัทฯ 
จะยังมีความเป็นเจา้ของตามสัดส่วนการถือหุ้นที่รอ้ยละ 30 แต่บริษัทฯ จะไม่สามารถตดัสินใจต่อการใชป้ระโยชนใ์นที่ดินไดด้ว้ย
ตนเองทัง้หมด อย่างไรก็ตาม การลงทุนขายที่ดินในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งและมีเงื่อนไขเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต
เท่านัน้ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารด าเนินงานของบรษิัทฯ  

 
5.4.1.2. ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
หากบรษิัทฯ ไมเ่ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุ ซึ่งถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ อาจมีโอกาส

ในการจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บคุคลภายนอกไดใ้นอนาคต ซึ่งการท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยก์บับคุคลภายนอก บรษิัทฯ จะไม่ตอ้ง
ปฏิบตัิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และลดความเส่ียงที่อาจจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ทัง้ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เป็นธุรกจิที่ด  าเนินงานคลา้ยกนัและแข่งขนักนั หรือแมแ้ต่ในอนาคตหากมกีาร
ก าหนดเงื่อนไขให ้ บรษิัทฯ เสียประโยชน ์ ก็จะท าใหเ้กิดขอ้สงสยัต่อผูถื้อหุน้ได ้  อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ และผูร้ว่มทนุทัง้ RAM และ  
VIBHA ที่มีกรรมการรว่มกนั ต่างเป็นบรษิัทท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ ซึ่งแต่ละรายมีนโยบายและแนวทางการป้องกนัการเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วเ้ป็นหลกัในการปฏิบตัิ เช่น ในส่วนของบรษิัทฯ จะมีนโยบายการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัท
รว่ม การก าหนดใหก้รรมการและผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ้งน าส่งขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของตนเองใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ  การงด
ออกเสียงของกรรมการและผูบ้รหิารที่มีส่วนไดเ้สีย การมีคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีโอกาสในการพิจารณา
อนมุตัิรายการ โดยขึน้อยู่กบัความส าคญัและขนาดของรายการตามขอ้บงัคบัและแนวปฏิบตัเิรื่องรายการเก่ียวโยง เป็นตน้ 

 
5.4.1.3. ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการโอนท่ีดิน 
ตามรา่งสญัญาการซือ้ขายท่ีดิน ระบวุ่า ส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกดิจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ณ วนัท่ีมีการจ าหน่าย บรษิัทฯ จะ

เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยจะมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 28.71 ลา้นบาท (ตามประมาณการของบรษิัทฯ ดงัตารางดา้นล่าง) 
นอกจากนี ้ การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีเ้ป็นการท ารายการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต หากการ
ลงทนุไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ได ้ หรือมีการยกเลิกการลงทนุในภายหลงัตามที่ระบไุวใ้นสญัญาผูถื้อหุน้ บรษิัทรว่มทนุตอ้ง
โอนท่ีดินที่มีการจ าหน่ายในครัง้นี ้กลบัคืนใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยใหผู้ร้ว่มทนุทกุรายรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการโอนท่ีดินกลบัใหแ้ก่บรษิทัฯ  
ตามสดัสว่นท่ีมีการถือหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 30 ท าใหใ้นกรณีนี ้บรษิัทฯ จะมีคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ ดงันัน้ หากไมม่ีการ
จ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้บรษิัทฯ ก็จะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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ค่าใชจ้า่ยการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 4 แปลงของ THG 

 รายละเอียด ราคาประเมิน (บาท/ตร.วา) รวมเป็นเงิน (บาท) 
1 ราคาประเมินที่ดินฉโนด 184903 เนือ้ที่ดิน 5-2-79.20 ไร่           22,500.00        51,282,000.00  

 ราคาประเมินที่ดินฉโนด 184904 เนือ้ที่ดิน 6-2-3.20 ไร่            22,500.00       58,572,000.00  
 ราคาประเมินที่ดินฉโนด 184905 เนือ้ที่ดิน 2-2-1.40 ไร่            22,500.00       22,531,500.00  
 ราคาประเมินที่ดินฉโนด 184906 เนือ้ที่ดิน 5-1-17.00 ไร่             22,500.00      47,632,500.00  
 รวมราคาประเมินราชการเนือ้ทีด่ิน 20-0-00.80 ไร่ (8,000.80 ตรว.)   180,018,000.00  

2 ราคาซือ้ขาย    584,000,000.00  
3 ค่าโอนรอ้ยละ 2 จากราคาประเมิน         3,600,360.00  
4 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะรอ้ยละ 3.3 (ราคาที่สงูกว่า)       19,272,000.00  
5 ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอ้ยละ 1 (ราคาทีส่งูกว่า)          5,840,000.00  

 รวมค่าใช้จ่ายการโอน      28,712,360.00  

 
5.4.2. ข้อด้อย ของการไม่ท ารายการ 

5.4.2.1. เสียโอกาสในการลงทนุ โครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต 
เนื่องจากที่ดินของบรษิัทฯ เป็นท่ีดินที่มีความเหมาะสมดา้นท าเลที่ตัง้ส าหรบัโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ดงันัน้ ถา้ไม่

จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นี ้จะท าใหผู้ร้ว่มทนุไม่ลงทนุในโครงการฯ เช่นกนั เนื่องจากที่ดินถือเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ผูท้ี่จะ
มาใชบ้รกิารของโรงพยาบาล ซึง่จะมีผลต่อความสามารถในการสรา้งรายได ้ ดงันัน้ ถา้ตอ้งหาที่ดนิแห่งใหม่ จะท าใหแ้ผนงานของ
โครงการฯ เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุของผูร้ว่มทนุทกุรายที่จะด าเนินโครงการฯ ต่อ ถา้เป็น
เช่นนัน้ จะท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสในการลงทนุต่อยอดการเติบโตทางธุรกจิของบรษิัทฯ โดยเฉพาะภายใตส้ภาวะทางเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนั การลงทนุโดยบรษิัทฯ เพียงผูเ้ดยีว เพื่อสรา้งโรงพยาบาลระดบัตติยภมูจิะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ โอกาสในการ
ลงทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจและการบรหิารจดัการโรงพยาบาลท่ียาวนาน นอกจากจะลดภาระของการลงทนุแลว้ ยงั
ลดความเส่ียง และเป็นการเสรมิสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจใหม้ีศกัยภาพในการแข่งขนัมากขึน้อีก  

 
5.4.2.2. เสียโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ใหแ้ก่ธุรกิจของบรษิัทฯ ในบรเิวณพืน้ท่ีดงักล่าว 

การลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต บนพืน้ท่ีดินที่จะจ าหน่ายไปคราวนี ้ นอกจากจะมีเปา้หมายในการดงึ
ผูใ้ชบ้รกิารทางการแพทยจ์ากบรเิวณเขตรงัสิตและจงัหวดัปทมุธานีแลว้ ยงัเป็นทางเลือกและเพิ่มความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร
ทางการแพทยแ์ก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ดว้ย เนื่องจาก ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการคอนโดมเินียมดงักลา่ว เป็นกลุม่
บคุคลที่มีฐานะปานกลางถึงสงูที่มีศกัยภาพในการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยการลงทนุในโครงการฯ ดงักล่าว จึง
เปรียบเสมือนการต่อยอดในธุรกจิของบรษิัทฯ เช่นกนั ดงันัน้ หากไม่มีการลงทนุในโครงการธนบรุ ี รงัสิตครัง้นี ้ ก็จะท าใหบ้รษิัทฯ เสีย
โอกาส ในการเจาะกลุ่มลกูคา้เปา้หมายที่เป็นลกูคา้ของบรษิัทฯ โดยตรงไป 
 

5.4.2.3. บริษัทฯ จะตอ้งเสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้งบนพืน้ที่ที่ไม่ได้ถูกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 
ต่อไป 

การไม่จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอ้งรบัภาระภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งจากกรมที่ดิน 1.27 ลา้น
บาทต่อปี (อา้งอิงจากแบบแสดงการค านวณภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งของ THG) ต่อไป ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผลแก่บรษิัทฯ เนื่องจากที่ดินดงักล่าวเป็นท่ีดินที่ไม่ไดถ้กูใชง้านใหก้่อประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัทฯ  
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5.5. ข้อดี ข้อด้อย ของการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน เม่ือเทยีบกับบุคคลภายนอก 
5.5.1. ข้อดี ของการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน เม่ือเทยีบกับบุคคลภายนอก  

5.5.1.1. บรษิัทฯ ยงัคงความเป็นเจา้ของที่ดินในรูปแบบผูถื้อหุน้ 
การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้ มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการใชท้ี่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยที่ 

บรษิัทฯ ยงัคงความเป็นเจา้ของที่ดินในฐานะผูร้ว่มทนุ  จึงเปรียบเสมือนวา่บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจบนที่ดินของตนเองอยู่ โดยไมไ่ด้
จ าหน่ายขายขาดออกไป ซึง่หากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หแ้กบ่คุคลภายนอก โดยส่วนใหญ่บคุคลภายนอกจะน าไปใชป้ระโยชน์
ส าหรบัโครงการของตนเองทัง้หมด ดงันัน้ ในอนาคต หากบรษิัทฯ มีฐานะการเงินท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัผูร้ว่มทนุรายอืน่
ตอ้งการลดสดัส่วนการลงทนุลง บรษิัทฯ ก็อาจขยายสดัส่วนการลงทนุในโครงการฯ เพิม่ขึน้ได ้ 

 
5.5.1.2. สามารถเจรจาเงื่อนไขการจ าหน่ายไดม้ากกว่าเมื่อเทียบกบับคุคลภายนอก 

การเจรจาระหว่างผูบ้รหิาร RAM และผูบ้รหิารบรษิัทฯ ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง สามารถติดต่อประสานงาน เจรจาและตกลง
ไดร้วดเร็วและคล่องตวัมากกว่าการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก โดยไดเ้งื่อนไขที่ดีคือ  การใหร้าคาที่ดินในราคาที่สงูกว่า
ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระทั้งสองราย และไดม้ีส่วนร่วมในการลงทุน หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตได ้ บรษิัทฯ ก็สามารถรบัโอนท่ีดินคืนจากผูร้่วมทนุตามเงื่อนไขของรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ 
 

5.5.1.3. บริษัทฯ ยงัสามารถคงสภาพแวดลอ้มที่ดินบริเวณโครงการ Jin Wellbeing Country เป็นศูนยก์ารแพทยค์รบ
วงจรตามแผนงาน 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการที่ 2 เกิดขึน้กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดงักล่าวมีความรูค้วามเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจการแพทยเ์ป็นอย่างดี และที่ดินที่จะจ าหน่ายไปคราวนีจ้ะถกูน าไปพฒันาเป็นโรงพยาบาล ซึ่งเป็นลกัษณะธุรกิจที่สอดคลอ้งกบั
การใชท้ี่ดินของบริษัทฯ ในบริเวณติดกันท่ีถกูน าไปใชเ้ป็นโครงการ Jin Wellbeing Country ซึ่งตามแผนงานเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ 
ต้องการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวทั้งหมดเป็นศูนยก์ารแพทยค์รบวงจรในเขตรังสิต ทั้งนี ้ หากบริษัทฯ จ าหน่ายที่ดินให้แก่
บคุคลภายนอก บคุคลภายนอกอาจจะน าที่ดินแปลงดงักล่าวไปพฒันาเป็นโครงการอื่นๆ เช่น โรงงาน หา้งสรรพสินคา้ หรืออื่นๆ ที่ไม่
สอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิัทฯ และอาจจะส่งผลกระต่อภาพลกัษณข์องโครงการ  Jin Wellbeing Country ได ้

 

5.5.2. ข้อด้อย ของการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน เม่ือเทยีบกับบุคคลภายนอก 
5.5.2.1. อาจเกิดขอ้สงสยัว่าเป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชนไ์ปยงับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

การท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยทั่วไปอาจเกิดขอ้สงสยัวา่เป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชนไ์ปยงับคุคลที่
เก่ียวโยงกนั หรือท าใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อประโยชนข์องบรษิทัฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบรษิัทฯ คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เขา้ใจกฎเกณฑ ์ และตระหนกัถึงผลกระทบของการท ารายการกบับคุคลที่
เก่ียวโยงกนัเป็นอยา่งดี โดยจะไม่ท ารายการใดๆ ที่ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับรษิัทฯ หรือเป็นการท ารายการท่ีมีราคาไม่เหมาะสม 
เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายย่อย จึงมีการเจรจา และก าหนดเงื่อนไขในสญัญาการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุกบับรษิัทฯ 

 
5.5.2.2. เกิดค่าใชจ้่ายและความล่าชา้ในการท ารายการ เนื่องจากตอ้งขอมติต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้คิดเป็นมูลค่าจ าหน่ายที่ราคา 584.00 ลา้นบาท หากค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์จากงบการเงินตรวจสอบสิน้สดุปี 2564 รายการนีจ้ะมีขนาดรายการรอ้ยละ 2.45 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมส่ิงตอบแทน และถา้
ไม่เป็นรายการเก่ียวโยงกัน รายการนีจ้ะถือเป็นรายการขนาดเล็กโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถด าเนินการเองได ้ซึ่งจะท าให้
กระบวนการของการจ าหน่ายที่ดินด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็วขึน้และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจากการเขา้ท ารายการ  
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แต่เนื่องจากการเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการรอ้ยละ 6.56 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึ่งสงูกว่า
รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิทัฯ ท าใหร้ายการนีเ้ป็นรายการขนาดใหญ่ที่จะตอ้งขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โดยจะท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ ค่าสถานที่ ค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าจา้งที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ และค่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ เป็นตน้ 

 
5.5.3. ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

5.5.3.1. ผูถื้อหุน้จะตัง้สมมติฐานว่าเป็นการท ารายการท่ีโปรง่ใส 

การท ารายการกบับคุคลภายนอก ผูถื้อหุน้จะตัง้สมมติฐานวา่การเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ เป็นการท ารายการท่ีโปรง่ใส 
และไม่มีการการถา่ยเทผลประโยชนอ์อกจากบรษิัทฯ เนื่องจากคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไม่มีความเก่ียวโยงกนั ดงันัน้ในการเจรจาต่อรอง
ทัง้ผูซ้ือ้ และผูข้ายนา่จะรกัษาผลประโยชนข์องตนเองมากที่สดุ 
 

5.5.4. ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
5.5.4.1.  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และอาจมีเงื่อนไขต่างฯ เพิ่มขึน้ 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการกบับคุคลภายนอกนัน้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตอ้งพยายามเจรจาต่อรองเพื่อจะรกัษา
ผลประโยชนข์องตน เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชนท์ี่ดีที่สดุแก่ฝ่ายตนเอง จึงอาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งใชร้ะยะเวลา ค่าใชจ้า่ย และทรพัยากร
ต่างๆ เพิ่มมากขึน้ ในการเจรจาตอ่รองเงื่อนไขตา่งๆ เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการส าเรจ็ลลุ่วง 
 
5.6. ความเสี่ยงของการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

5.6.1. ความเสี่ยงจากการเสียโอกาสน าทีด่ินไปสร้างผลตอบแทนทีด่ีกว่า 
การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีไ้ดท้ี่ราคา 584.00 ลา้นบาท ซึง่ที่ดินดงักล่าวมเีนือ้ที่รวม 20-0-0.008 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา 

ที่ตัง้อยู่ตดิถนนพหลโยธิน รงัสิต ปทมุธานี โดยเป็นท าเลที่มีความเจรญิ เป็นแหล่งชมุชนที่มีผูอ้าศยัหนาแน่น การคมนาคมสะดวก ทัง้
ทางดว่นและโครงการรถไฟฟ้าที่ก าลงัจะเปิดใหบ้รกิารในระยะเวลาอนัใกล ้ดงันัน้ ในอนาคตที่ดินดงักล่าว น่าจะมมีลูค่าที่สงูขึน้เรือ่ยๆ 
ตามการขยายตวัของความเจรญิที่มากขึน้ ซึ่งอาจท าใหอ้นาคต ที่ดินดงักลา่วอาจเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทนุอื่นๆ ที่ตอ้งการน าที่ดิน
มาพฒันาเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือหา้งสรรพสินคา้แห่งใหม่ หรือลงทนุในโครงการใดๆ ที่มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี หรือบรษิัทฯ อาจมองเห็น
ถึงโอกาสในการพฒันาธุรกิจอื่นๆ ที่สรา้งรายไดเ้ป็นอย่างดีตามพฒันาการของโลกที่เปล่ียนไป การจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวในตอนนี ้
อาจท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนจากที่ดินที่นอ้ยกว่าในอนาคตได ้อย่างไรก็ตาม จากเศรษฐกจิที่อยู่ในภาวะของการชะลอตวั การ
จ าหน่ายที่ดินในราคาที่สงูมาก อาจไม่สามารถด าเนินการไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ ประกอบกบัความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
นโยบายของภาครฐัในขณะนี ้ เช่น การเก็บภาษีที่ดินส่ิงปลกูสรา้งจากที่ดินที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์ อาจท าใหก้ารจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้
สรา้งผลตอบแทนในธุรกจิโรงพยาบาลไดคุ้ม้ค่าในระยะยาวไดม้ากกวา่กเ็ป็นได ้  

 
5.6.2. ความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ ต่อธุรกิจบริษัทฯ ทีด่ าเนินการอยู่ในพืน้ที ่
การจ าหน่ายที่ดินดงักล่าว เพื่อการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ขนาด 250 เตียง ซึ่งคาดว่าจะใชร้ะยะเวลาในการ

ก่อสรา้งประมาณ 36-40 เดือน ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของการก่อสรา้ง เป็นเรื่องปกติที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบจากการก่อสรา้งใน
พืน้ท่ีโดยรอบบรเิวณใกลเ้คยีงไมม่ากก็นอ้ย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเสียงของการก่อสรา้ง ผลกระทบจากควนัและฝุ่ น และ
ผลกระทบจากการใชเ้สน้ทางเพื่อเคลื่อนยา้ยเครื่องจกัรและวสัดอุปุกรณข์องการก่อสรา้ง เป็นตน้ และเนื่องจากพืน้ท่ีบรเิวณดงักล่าว 
มีโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยูข่องบรษิัทฯ ไดแ้ก่ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นคอนโดฯ ที่พกัอาศยัของกลุ่มประชากรผูส้งูอายสุ่วน
ใหญ่ และเป็นท่ีตัง้ของโรงพยาบาลธนบรุี บรูณา ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอยูใ่นพืน้ท่ีโครงการ Jin Wellbeing County เพื่อ
ใหบ้รกิารดแูลฟ้ืนฟรูกัษาผูป่้วยที่เป็นผูส้งูอาย ุดงันัน้ ในระหวา่งการก่อสรา้งโรงพยาบาลในพืน้ท่ีดงักล่าว อาจส่งผลต่อความตอ้งการ
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ใชบ้รกิารหรือการตดัสินใจเขา้มาพกัอาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County  รวมถึงผูท้ี่อาศยัอยู่อาจเกิดความไม่สะดวกสบาย 
เนื่องจากผูส้งูอายเุป็นผูท้ี่ตอ้งการการพกัผ่อนและความเงยีบสงบ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นล าดบัแรก จึงมีแนวทางในการป้องกนัและลดผลกระทบดงักลา่วดว้ยการท่ีจะมีการจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่ี
มีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการปิดกัน้พืน้ท่ีก่อสรา้งใหม้ิดชดิ ใหค้วามส าคญัต่อขัน้ตอนการด าเนินงานใหม้ีผลกระทบตอ่
สภาพแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ และจะมีการวางแผนการก่อสรา้งโดยใชร้ะยะเวลาที่นอ้ยที่สดุ ถงึแมจ้ะก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกสบายขึน้
บรษิัทฯ คาดว่าจะมีผลกระทบที่นอ้ยและเป็นระยะเวลาสัน้เท่านัน้ 

 
5.6.3. ความเสี่ยงจากการจ าหน่ายทีด่ินโดยไม่ได้รับเงนิสด 
เนื่องจาก ณ วนัท่ีมีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิการท ารายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ยงัไม่ไดม้ีการ

ลงนามในสญัญารว่มทนุ รวมถึงยงัไม่ไดม้ีการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุ เนื่องจากผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนใน
สญัญาผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น การรว่มลงทนุของบรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ หากที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิ
การท ารายการลงทนุโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต แลว้ จะมีการลงนามในสญัญาการรว่มทนุและด าเนนิการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุต่อไป ซึ่ง
บรษิัทฯจะตอ้งด าเนินการจ าหน่ายและโอนที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุก่อน และไดร้บัส่ิงตอบแทนจากการจ าหน่ายเป็นหุน้สามญัของ
บรษิัทรว่มทนุแห่งใหมใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 เทา่กบัมลูค่าการจ าหน่ายที่ดิน ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีความเส่ียงจากช่องวา่งของ
ระยะเวลาในการเตรียมด าเนินโครงการ ซึ่งหากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว มกีารเปล่ียนแปลงหรือเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคดิที่ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการด าเนินการหรือการก่อสรา้งของโครงการฯ จะท าใหบ้รษิัทฯ มคีวามเส่ียงในการจ าหน่ายที่ดิน ซึ่งไม่ได้
รบัค่าตอบแทนเป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม ในสญัญารว่มลงทนุ ระบวุ่า หากโครงการฯ ดงักล่าวไม่สามารถเกดิขึน้ไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตใุด 
บรษิัทรว่มทนุจะด าเนินการโอนท่ีดินที่ซือ้ไปกลบัคืนใหแ้ก่บรษิัทฯ 
 

5.6.4. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน ทีย่ังไม่มีการลงนามในสัญญา 
ตามเงื่อนไขของร่างสญัญาผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ระหว่างผูร้่วมทุน และร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน เพื่อ

ด าเนินโครงการฯ นัน้ ผูร้่วมทุนทุกรายจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิการท ารายการเขา้ลงทุนจากคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ของตนเอง 
ตามขอบเขตและอ านาจการอนุมตัิรายการของแต่ละฝ่าย โดยเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ ดิน) ท่ีตอ้ง
ผ่านการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อีกรายการ เมื่อผ่านเงื่อนไขดงักล่าว จึงมีการลงนามในสญัญาผูถื้อหุน้ และสญัญา
จะซือ้จะขายที่ดินต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงยงัมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการ
ลงทุนในโครงการฯ รวมทั้งอาจมีการเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขบางรายการ ที่จะเกิดขึน้ก่อนการลงนามในสัญญาได ้เนื่องจาก ณ 
ปัจจุบัน รายการจ าหน่ายที่ดิน เพื่อน าไปลงทุนในโครงการฯ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาแต่อย่างใด จึงยังไม่มีผลต่อกา รบังคับ
ระหว่างผูร้ว่มทนุทกุรายตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม การลงนามสญัญาผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) และสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ดงักล่าว เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติทั่วไปของการท ารายการที่มีความส าคัญ ส าหรับรายละเอียดของเนือ้หาในร่างสัญญาผู้ถือหุน้ ที่ไดม้ีการน าเสนอให้
ผู้บริหารทุกฝ่ายได้พิจารณานั้น ถือเป็นร่างสัญญาที่มีความครบถ้วนในประเด็นหลักๆ แลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงในเงื่อนไข
รายละเอียดก็อาจจะเป็นรายละเอียดเพียงเล็กนอ้ยและไม่มีนยัส าคญั ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหก้รรมการ
บริษัทฯ เป็นตวัแทนในการพิจารณาการแกไ้ขรายละเอียดดงักล่าวแลว้ ซึ่งหากมีประเด็นที่มีความส าคญัต่อการท ารายการ บริษัทฯ 
จะเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ทราบในทนัที       
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5.6.5. ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ 

จากการท ารายการในครัง้นี ้ซึ่งมี RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน รวมถึงบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกันกับ VIBHA ท าใหก้ารท ารายการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้เป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน และเนื่องจากรายการจ าหน่ายที่ดินมีความ
เก่ียวเนื่องกนักบัรายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ถึงแมร้ายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะไม่เป็น
รายการเก่ียวโยงกัน แต่เนื่องจาก RAM ถือเป็นบุคคลที่มีความขัดแยง้ในครัง้นี ้ ท าใหก้ารจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการลงทนุของโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ที่เป็นรายการเก่ียวเนื่องกนัในอนาคตได ้   

อย่างไรกต็าม การลงทนุรว่มกบั RAM ซึ่งถือเป็นบคุคลที่มีความขดัแยง้ในครัง้นี ้บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การลงทนุ

ดงักล่าว จะก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมที่คุม้คา่ต่อบรษิัทฯ เนื่องจากการลงทนุของโครงการฯ ทัง้หมดตอ้งใชเ้งินลงทนุสงูถงึ 2,700 

ลา้นบาท หากบรษิัทฯ ลงทนุแตเ่พียงรายเดยีวทัง้หมด จะท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งหาแหล่งเงินทนุจากการกูย้ืมเพิม่ขึน้จ านวนมาก เนื่องจาก 

ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,482 

ลา้นบาท   ซึ่งจะก่อใหเ้กดิภาระหนีสิ้นแก่บรษิัทฯ เพิ่มขึน้ โดย RAM และ THG เป็นพนัธมิตรที่ดกีนัมาอย่างยาวนาน ซึง่ชว่ยใหบ้รษิัท

ฯ สามารถเจรจาเงื่อนไขการเขา้ลงทนุในโครงการฯ ไดม้ากกว่าการท ารายการกบับคุคลอื่น นอกจากนี ้ RAM เป็นผูป้ระกอบการ

โรงพยาบาลท่ีมคีวามพรอ้มทัง้ดา้นเงินลงทนุ และประสบการณจ์ากการบรหิารงานโรงพยาบาลมานาน อีกทัง้เป็นโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้กัดี มีบคุลากรทางการแพทยท์ี่จะสามารถใหก้ารสนบัสนนุกนัและกนัไดใ้นกรณีฉกุเฉิน ท าใหก้ารลงทนุครัง้นี ้

ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสงูสดุแก่บรษิัทฯ จากการรว่มทนุกบั RAM ภายใตก้ารใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ (Conflict of Interest)  ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่การท ารายการใดที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บรษิัทฯ ตอ้งผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ก่อนด าเนินการ และไดก้ าหนดเป็นนโยบาย

จากการด าเนินงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) ของบรษิัทฯ เพื่อ

เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ที่จะเกิดจากการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนักบับรษิัทฯ  ดงันัน้ 

จากนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่บรษิัทฯ มีและด าเนินการอยู่ จะท าใหบ้รษิัทฯ ด าเนินงานต่างๆ ภายใตก้าร

รกัษาผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ความเส่ียงดงักล่าว จึงอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการท่ีบรษิัทฯ ควบคมุได ้  
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6. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 

6.1. ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 
ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่ดินที่จ  าหน่ายไป ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะพจิารณาจากการประเมินมลูค่า

ที่ดินที่จะจ าหน่ายไปทัง้สิน้ 2 วิธี ประกอบดว้ย 
1) วิธีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (Book Value Approach) 
2) วิธีมลูคา่ตลาด (Market Value Approach) 

 
6.1.1. วิธีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Book Value Approach) 

 การประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ้จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูค่าของสินทรพัยซ์ึง่ปรากฏตามบญัชีของทรพัยสิ์น ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดย
ในท่ีนีเ้ป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีของทรพัยสิ์น ตามงบการเงินของบรษิัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ซึ่ง สรุปไดด้งันี:้  

รายการทรัพยสิ์น มูลค่า (ล้านบาท) 
ที่ดิน เนือ้ที่รวม 20-0-0.008 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา 547.96 
รวมมูลค่าทัง้หมด 547.96 
ที่มา: งบการเงินภายในบริษัทฯ 

 

 การประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดยวธีิมลูค่าตามบญัชีสทุธิ (Book Value Approach) จะไดม้ลูคา่ของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไป 
547.96 บาท 
 

6.1.2. วิธีมูลค่าตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมลูคา่ตลาด บรษิัทฯ จะว่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระประเมินราคาที่ดินเพื่อใหเ้ป็นไปตามมลูค่าตลาด ณ ปัจจบุนั 
ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิราคาทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย และ
เป็นบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทนุและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย เพื่อท า
การประเมินมลูค่าที่ดินที่จะเขา้ท ารายการดงันี ้  

1) บรษิัท ทรีทรี แอพไพรซลั จ ากดั (“TT”) เลขท่ี PPA/GL-13/65 ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2565 

2) บรษิัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลสั แอพไพรซลั จ ากดั (“PPA”) เลขท่ี PPA/GL-13/65 ลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 

ส าหรบัสาระส าคญัของการประเมินมลูค่าที่ดินที่จะจ าหน่ายไปครัง้นี ้ของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 รายดงักล่าว 
สามารถสรุปไดด้งันี ้
 

6.1.2.1. รายงานประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระของ TT 
ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีดิน นี ้ TT เลือกใชว้ิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) โดยการวิเคราะหม์ลูค่า

การซือ้ขายในตลาด เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์นที่ประเมิน จากการสืบหาทรพัยสิ์นที่กลเ้คียงกนักับท่ีดินท่ีจะมีการซือ้ขายมา
พิจารณาความคลา้ยคลงึหรือแตกต่างจากทรพัยสิ์นท่ีประเมิน  

ส าหรบัวิธีที่ TT น ามาประเมิน คือไดท้ าการส ารวจขอ้มลูตลาดของที่ดินเปล่าจ านวน 5 ขอ้มลู ซึ่งมีราคาเสนอขายระหว่าง 
80,000 – 140,000 บาทต่อตารางวา เพื่อน ามาวิเคราะหห์ามลูค่าทรพัยสิ์น ดว้ยการใหค้ะแนนโดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นคุณภาพ
ของทรพัยสิ์นที่มีผลกระทบต่อมูลค่า ไดแ้ก่ ลักษณะทางกายภาพของที่ดิน, รูปร่างที่ดิน, สภาพของที่ดิน, ขนาดเนือ้ที่ดิน, การใช้
ประโยชนส์งูสดุและดีที่สดุ, ท าเลที่ตัง้, สภาพแวดลอ้มความเจรญิ, ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และศกัยภาพ เป็นตน้ โดยใหน้ า้หนกัแต่ละ



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 62/84 
 

ปัจจยัแตกต่างกนัไป (Weighted Quality Score) แลว้น ามาปรบัแกร้าคาเสนอซือ้/ราคาซือ้ขายตามความเหมาะสม โดยขอ้มลูตลาด
ที่รวบรวมและเปรียบเทียบในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น สามารถสรุปไดด้งันี ้

 
ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 

ภาพถ่าย 

   
รูปแปลงที่ดิน 

   
ประเภท ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 
จ านวน (หน่วย) 4 โฉนดที่ดิน 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 

กม. 34+550 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 

กม. 34+500 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 

กม. 37+200 
จดุพิกดั GPS.- (LAT/LONG) GPS.1 - 14.029640 100.615550, 

GPS.2 - 14.030360, 100.612750 
14.015556, 100.616000 14.034028, 100.615778 

เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 20-0-0.8 ไร่ 38-0-13.0 ไร่ 4-3-17.0 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) 8,000.8 ตารางวา 15,213.0 ตารางวา 1,917.0 ตารางวา 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ คลา้ยสี่เหลี่ยมผืนผา้ คลา้ยสี่เหลี่ยมผืนผา้ 
ขนาดของที่ดิน (หนา้กวา้ x ลกึ
ประมาณ) 

100.00 x 322.00 เมตร 125.00 x 480.00 เมตร 38.00 x 216.00 เมตร 

สภาพที่ดิน ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) สงูกว่าถนนประมาณ 0.30 เมตร เสมอกบัถนน เสมอกบัถนน 
สภาพถนนผา่นหนา้ทีด่ิน ลาดยาง 60.00 เมตร ลาดยาง 60.00 เมตร ลาดยาง 60.00 เมตร 
สาธารณปูโภค ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์และท่อ

ระบายน า้ 
ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์และท่อ

ระบายน า้ 
ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์และท่อ

ระบายน า้ 
สภาพแวดลอ้ม ที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และ

อตุสาหกรรม 
ที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และ

อตุสาหกรรม 
ที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และ

อตุสาหกรรม 
ขอ้จ ากดัผงัเมือง พืน้ที่สีสม้ พืน้ที่สีม่วง พืน้ที่สีสม้ 
การใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่น

ปานกลาง 
ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินคา้/พืน้ที่สีเขียว/ทีด่ินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ปานกลาง 

ศกัยภาพในการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ตารางวา
ละ) 

- 86,250 บาท 104,000 บาท 

ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ไรล่ะ) - 34,500,000 บาท 41,600,000 บาท 
สถานการณข์าย - เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู - 2 กมุภาพนัธ ์2565 2 กมุภาพนัธ ์2565 
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ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 
ผูข้ายใผูใ้หข้อ้มลู - คณุธาริณี (ตวัแทน – นายหนา้) คณุพฒัน ์(ตวัแทน – นายหนา้) 
เบอรโ์ทรติดต่อ - 099-036-2977 095-960-7777 
หมายเหต ุ - - ไม่คิดมลูค่าสิ่งปลกูสรา้ง 

 
ค าอธิบาย ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 ข้อมูลตลาด 5 

ภาพถ่าย 

   

รูปแปลงที่ดิน 

   
ประเภท ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินว่างเปล่า 
จ านวน (หน่วย) 1 แปลง 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 

กม. 34+700 / ติดโครงการ เอคิว 
เซดิ พหลโยธิน-รงัสิต 

ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 
กม. 41+130 / ติดซอยนนัทพร 

ติดโครงการพนูทรพัย ์รงัสิต 

จดุพิกดั GPS.- (LAT/LONG) 14.059278, 100.616667 14.071500, 100.617972 14.017806, 100.619667 
เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 2-1-47.2 ไร่ 1-2-91.0 ไร่ 2-2-20.0 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) 947.2 ตารางวา 691.0 ตารางวา 1,020.0 ตารางวา 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ รูปตวัแอล คลา้ยสี่เหลี่ยมผืนผา้ 
ขนาดของที่ดิน (หนา้กวา้ x ลกึ
ประมาณ) 

40.00 x 90.00 เมตร 12.00 x 52.00 เมตร 50.00 x 60.00 เมตร 

สภาพที่ดิน ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) เสมอกบัถนน เสมอกบัถนน เสมอกบัถนน 
สภาพถนนผา่นหนา้ทีด่ิน ลาดยาง 60.00 เมตร ลาดยาง 60.00 เมตร คอนกรีต 8.00 เมตร 
สาธารณปูโภค ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์และท่อ

ระบายน า้ 
ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์และท่อ

ระบายน า้ 
ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์และท่อ

ระบายน า้ 
สภาพแวดลอ้ม ที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และ

อตุสาหกรรม 
ที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และ

อตุสาหกรรม 
ที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และ

อตุสาหกรรม 
ขอ้จ ากดัผงัเมือง พืน้ที่สีสม้ พืน้ที่สีแดง พืน้ที่สีม่วง 
การใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่น

ปานกลาง 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและ

คลงัสินคา้/พืน้ที่สีเขียว/ทีด่ินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม 

ศกัยภาพในการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ตารางวา
ละ) 

140,000 บาท 100,000 บาท 80,000 บาท 
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ค าอธิบาย ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 ข้อมูลตลาด 5 
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ไรล่ะ) 56,000,000 บาท 40,000,000 บาท 32,000,000 บาท 
สถานการณข์าย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู 2 กมุภาพนัธ ์2565 2 กมุภาพนัธ ์2565 2 กมุภาพนัธ ์2565 
ผูข้ายใผูใ้หข้อ้มลู คณุจริยา (ตวัแทน – นายหนา้) คณุมีชยั (ตวัแทน – นายหนา้) คณุสกุฤช (ตวัแทน – นายหนา้) 
เบอรโ์ทรติดต่อ 081-312-5967 082-456-9315 095-956-8585, 02-521-5485 
หมายเหต ุ - ที่ดินติดถนนสองดา้น - 

 
ที่ดินจ านวน 4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ดนิในการประเมินมลูคา่ 17-0-65.8 ไร ่(6,865.8 ตารางวา)  

ตารางคะแนนคุณภาพแบบถ่วงน ้าหนัก 

ค าอธิบาย (หน่วย) ทรัพยสิ์น 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 5 
ขนาที่ดิน (ตรว.) 8,000.8 15,213.0 1,917.0 947.2 691.0 1,020.0 
- ขนาดหนา้กวา้งประมาณ (เมตร) 100.00 125.00 38.00 40.00 12.00 50.00 
- ความลกึเฉลี่ยประมาณ (เมตร) 322.00 480.00 216.00 90.00 52.00 60.00 
- อตัราส่วนหนา้กวา้งต่อความลกึ - 0.31 0.26 0.18 0.44 0.23 0.83 
- ระดบัของที่ดิน (เมตร) 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.) - 86,250 104,000 140,000 100,000 80,000 
อตัราต่อรอง/ลดราคา/ปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท) - -6,250 -22,000 -58,000 -18,000 -11,000 
คิดเป็นราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท) - 80,000 82,000 82,000 82,000 69,000 
ปรบัแกต้ามระยะเวลากรณีมีการซือ้-ขาย
แลว้ 

(ปี) - 0 0 0 0 0 

เปอรเ์ซ็นต ์ (%) - 0% 0% 0% 0% 0% 
รวมราคาปรบัแกต้ามระยะเวลา (บาท) - 0 0 0 0 0 
คิดเป็นราคาหลังปรับแก้แล้ว (บาท) - 80,000 82,000 82,000 82,000 69,000 

 

ปัจจัย 
น ้าหนัก 
(%) 

ทรัพยสิ์น 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 5 
ท าเลที่ตัง้ 20% 10 10 10 10 10 8 
สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไป 20% 9 9 9 9 9 6 
ขนาดเนือ้ที่ดิน/ลกัษณะทางกายภาพ 10% 8 8 8 8 8 8 
ลกัษณะรูปรา่งของที่ดิน/ระดบัทีด่ิน 20% 8 7 7 7 7 7 
การคมนาคมเขา้-ออก/สิทธิในการใชท้าง 10% 10 10 10 10 10 8 
สาธารณปูโภคพืน้ฐานต่างๆ/ถนนผ่านหนา้ที่ดิน 10% 9 9 9 9 9 8 
ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย 0% 7 7 7 7 7 7 
ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชนส์งูสดุ 10% 7 7 8 9 7 7 
ศกัยภาพในการพฒันา/แนวโนม้ความเจริญ 0% 8 8 8 8 8 8 
สภาพคล่องในการซือ้-ขาย 0% 7 7 7 7 7 7 
ผลรวมคะแนนจากการถ่วงน ้าหนัก 100% 880 860 870 880 860 730 
สัดส่วนคะแนนเปรียบเทยีบกับทรัพยสิ์น 1.0000 1.0233 1.0115 1.0000 1.0233 1.2055 
ราคาทีไ่ด้ปรับแก้แล้วตามระดับคะแนนคุณภาพ - 81,860 82,943 82,000 83,907 83,178 
สตูรค านวณทางคณิตศาสตร ์(IF, ABS)  201 20 10 1 20 150 
สดัสว่น  1.0000 0.0995 0.0498 0.0050 0.0995 0.7463 
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ปัจจัย 
น ้าหนัก 
(%) 

ทรัพยสิ์น 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 5 
Inverse  242.5400 10.0500 20.1000 201.0000 10.0500 1.3400 
การให้ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก  100.00% 4.14% 8.29% 82.87% 4.14% 0.55% 
มูลค่าทีไ่ด้จากการให้น ้าหนัก  82,158 3,392 6,874 67,956 3,477 460 

มูลค่าทีป่ระเมินตารางวาละ (ปัดเศษ) (บาท) 82,000.00 
คิดเป็นไร่ละ (บาท)  32,800,000.00 

ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเช่ือถือ (RSQ.) 98.02% 

 
ซึ่งทา้ยที่สุดไดร้าคาประเมินที่ดินในราคาราคาไร่ละ 32,800,00.00 หรือ 82,000 บาทต่อตารางวา คิดเป็นมูลค่า รวม

ทัง้สิน้ 562,995,600 บาท 
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ TT  
รายละเอียดทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์น (บาท) 

ทีด่ิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนดที่ดิน  
เนือ้ที่ดินในการประเมินมลูค่า 17-0-65.8 ไร่ หรือ 6,865.8 ตารางวา 
ประเมินมลูค่า ราคาตารางวาละ 82,000 บาท 

562,995,600.00 

รวมมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพยสิ์น 562,995,600.00 

 
6.1.2.2. รายงานประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระของ PPA  

ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง (ประเมินมลูค่าเฉพาะที่ดิน) นี ้  PPA เลือกใชว้ิธีการเปรียบเทียบ
ตลาด (Market Approach) โดยการวิเคราะหม์ลูค่าการซือ้ขายในตลาด เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นท่ีประเมิน จากการสืบหา
ทรพัยสิ์นท่ีใกลเ้คียงกนักบัท่ีดินที่จะมีการซือ้ขายมาพิจารณาความคลา้ยคลงึหรือแตกต่างจากทรพัยสิ์นท่ีประเมิน  

ส าหรับวิธีที่ PPA น ามาประเมิน คือไดท้ าการส ารวจขอ้มูลตลาดของที่ดินเปล่าจ านวน 4 ข้อมูล ซึ่งมีราคาเสนอขาย
ระหว่าง 85,000 – 140,000 บาทต่อตารางวา เพื่อน ามาวิเคราะหห์ามลูค่าทรพัยสิ์น ดว้ยการใหค้ะแนนโดยพิจารณาจากปัจจยัดา้น
คุณภาพของทรพัยสิ์นที่มีผลกระทบต่อมลูค่า ไดแ้ก่ ลักษณะทางกายภาพของที่ดิน, รูปร่างที่ดิน, สภาพของที่ดิน, ขนาดเนือ้ที่ดิน, 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุและดีที่สดุ, ท าเลที่ตัง้, สภาพแวดลอ้มความเจรญิ, ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และศกัยภาพ เป็นตน้ โดยใหน้ า้หนกั
แต่ละปัจจยัแตกต่างกนัไป (Weighted Quality Score) แลว้น ามาปรบัแกร้าคาเสนอซือ้/ราคาซือ้ขายตามความเหมาะสม โดยขอ้มลู
ตลาดที่รวบรวมและเปรียบเทียบในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น สามารถสรุปไดด้งันี ้

 
ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 

ภาพถ่าย 

   

รูปแปลงที่ดิน 

 

- - 

ประเภท ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินว่างเปล่า 
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ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 
จ านวน (หน่วย) 4 โฉนดที่ดิน 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 

กม. 34+550 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 

กม. 34+700 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ 

กม. 41+100 
จดุพิกดั GPS.- (LAT/LONG) GPS.1 - 14.029640 100.615550, 

GPS.2 - 14.030360, 100.612750 
- - 

เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 20-0-0.8 ไร่ 2-1-47.2 ไร่ 1-2-91.0 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) 8,000.8 ตารางวา 947.2 ตารางวา 691.0 ตารางวา 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ คลา้ยขวาน หนา้กวา้งติดถนนนอ้ย 
ขนาดของที่ดิน (หนา้กวา้ x ลกึ
ประมาณ) 

100.00 x 322.00 เมตร 42.00 x 90.00 เมตร 12.00 x 83.00 เมตร 

สภาพที่ดิน ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) เสมอกบัถนน ระดบัสงูกวา่ถนน 0.30 เมตร เสมอถนน 
สภาพถนนผา่นหนา้ทีด่ิน ลาดยาง 60.00 เมตร ลาดยาง ขนาด 10 ช่องจราจร ลาดยาง ขนาด 10 ช่องจราจร 
สาธารณปูโภค ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์และท่อ

ระบายน า้ 
ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์ ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์

สภาพแวดลอ้ม ที่อยู่อาศยั พาณิชยกรรม และ
อตุสาหกรรม 

พานิชยกรรม และอยู่อาศยั พานิชยกรรม และอยู่อาศยั 

ขอ้จ ากดัผงัเมือง พืน้ที่สีสม้ พืน้ที่สีชมพู พืน้ที่สีชมพู 
การใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหยาแน่น

ปานกลาง 
ที่ดินประเภทพานิชยกรรม และอยู่

อาศยั 
ที่ดินประเภทพานิชยกรรม และอยู่

อาศยั 
ศกัยภาพในการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ตารางวา
ละ) 

- 140,000 บาท 100,000 บาท 

ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ไรล่ะ) - 56,000,000 บาท 40,000,000 บาท 
สถานการณข์าย - เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู - 18 กุมภาพนัธ ์2565 18 กุมภาพนัธ ์2565 
ผูข้ายใผูใ้หข้อ้มลู - คณุจริยา (ตวัแทน – นายหนา้) คณุธาริณี (ตวัแทน – นายหนา้) 
เบอรโ์ทรติดต่อ - 081-312-5967 099-036-2977 
หมายเหต ุ - ท าเลที่ตัง้ สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะ

รูปแปลงที่ดิน และลกัษณะทาง
กายภาพใกลเ้คียงทรพัยส์ิน แต่เป็น
แปลงเล็กกว่า สภาพคล่องดีกว่า

ทรพัยส์ิน 

ท าเลที่ตัง้ สภาพแวดลอ้ม ใกลเ้คียง
ทรพัยส์ิน แต่เป็นที่ดนิแปลงเล็กกว่า 
ส่วนทรพัยส์ินมีลกัษณะรูปแปลง

ที่ดินและลกัษณะทางกายภาพดีกว่า 
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ค าอธิบาย ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 

ภาพถ่าย 

  
รูปแปลงที่ดิน  

- 
 

- 

ประเภท ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินว่างเปล่า 
จ านวน (หน่วย) 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม. 37+900 ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม. 

34+000 
จดุพิกดั GPS.- (LAT/LONG) - - 
เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 38-0-13.0 ไร่ 13-0-40.0 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) 15,213.0 ตารางวา 512.0 ตารางวา 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมคางหม ู
ขนาดของที่ดิน (หนา้กวา้ x ลกึประมาณ) 125.00 x 502.00 เมตร 24.00 x 512.00 เมตร 
สภาพที่ดิน ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ ไดร้บัการพฒันาปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) ระดบัสงูกวา่ถนน 0.30 เมตร ต ่ากว่าถนนประมาณ 0.20 เมตร 
สภาพถนนผา่นหนา้ทีด่ิน ลาดยาง ขนาด 10 ช่องจราจร ลาดยาง ขนาด 10 ช่องจราจร 
สาธารณปูโภค ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์ ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท ์
สภาพแวดลอ้ม พานิชยกรรม และอยู่อาศยั ที่พานิชยกรรม และอยู่อาศยั 
ขอ้จ ากดัผงัเมือง พืน้ที่สีชมพู พืน้ที่สีชมพู 
การใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ที่ดินประเภทพานิชยกรรม และอยู่อาศยั ที่ดินประเภทพานิชยกรรม และอยู่อาศยั 
ศกัยภาพในการพฒันา ปานกลาง ปานกลาง 
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ตารางวาละ) 86,250 บาท 85,000 บาท 
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ไรล่ะ) 34,500,000 บาท 445,400,000 บาท 
สถานการณข์าย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู 18 กุมภาพนัธ ์2565 18 กุมภาพนัธ ์2565 
ผูข้ายใผูใ้หข้อ้มลู คณุจริยา (ตวัแทน – นายหนา้) คณุกษิกาญ (ตวัแทน – นายหนา้) 
เบอรโ์ทรติดต่อ 081-312-5967 091-798-7924 
หมายเหต ุ ท าเลที่ตัง้อยู่ใกลย้่านรงัสิตมากกว่า ซึ่งมีความ

เจริญมากกว่า สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะรูป
แปลงที่ดินและลกัษณะทางกายภาพใกลเ้คียง

ทรพัยส์ิน แต่เป็นที่ดนิแปลงใหญ่กวา่ 

ท าเลที่ตัง้อยู่ใกลย้่านรงัสิตมากกว่า ซึ่งมี
ความเจริญมากกว่า แตล่กัษณะรูปแปลง
ที่ดินและลกัษณะทางกายภาพดอ้ยกว่า

ทรพัยส์ิน 
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ที่ดินจ านวน 4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ดนิในการประเมินมลูคา่ 17-0-65.8 ไร ่(6,865.8 ตารางวา)  
ตารางคะแนนคุณภาพแบบถ่วงน ้าหนัก 

ค าอธิบาย (หน่วย) ทรัพยสิ์น 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

2 3 4 
ขนาที่ดิน (ตรว.) 6,865.8 691.0 15,213.0 5,240.0 
- ขนาดหนา้กวา้งประมาณ (เมตร) 100.00 125.00 38.00 40.00 
- ความลกึเฉลี่ยประมาณ (เมตร) 322.00 480.00 216.00 216.00 
- อตัราส่วนหนา้กวา้งต่อความลกึ - 0.31 0.26 0.18 0.44 
- ระดบัของที่ดิน (เมตร) 0.30 0.00 0.00 0.00 
ราคาเสนอขาย / ตารางวา (บาท/ตรว.) - 100,000 86,250 85,000 
อตัราต่อรอง/ลดราคา/ปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท) - -25,000 -8,625 -8,500 
คิดเป็นราคาปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บาท) - 75,000 77,625 76,500 
ปรบัแกต้ามระยะเวลากรณีมีการซือ้-ขายแลว้ (ปี) - 0 0 0 
เปอรเ์ซ็นต ์ (%) - 0% 0% 0% 
รวมราคาปรบัแกต้ามระยะเวลา (บาท) - 0 0 0 
คิดเป็นราคาหลังปรับแก้แล้ว (บาท) - 75,000 77,625 76,500 

 

ปัจจัย 
น ้าหนัก 
(%) 

ทรัพยสิ์น 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

2 3 4 
สภาพท าเล 15% 9 8 9 9 
ที่ตัง้ 15% 9 9 9 9 
การคมนาคม 15% 8 7 9 9 
การใชป้ระโยชนปั์จจบุนัของที่ดิน 10% 1 1 1 1 
สาธารณปูโภค 10% 9 9 9 9 
สภาพแวดลอ้ม 5% 8 7 8 8 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน / เนือ้ที่ดิน 5% 8 4 6 6 
ลกัษระทางกายภาพของที่ดิน 5% 8 7 8 7 
โอกาสในการใชป้ระโยชนส์งูสดุในที่ดนิ 5% 9 6 7 7 
ขอ้บงัคบักฎหมาย 5% 6 6 6 6 
สภาพคล่องในการซือ้-ขาย 10% 8 6 6 6 
ผลรวมคะแนนจากการถ่วงน ้าหนัก 100% 765 670 740 735 
สัดส่วนคะแนนเปรียบเทยีบกับทรัพยสิ์น 1.0000 1.14179 1.03378 1.04082 
ราคาทีไ่ด้ปรับแก้แล้วตามระดับคะแนนคุณภาพ - 85,634 80,247 79,623 
สตูรค านวณทางคณิตศาสตร ์(IF, ABS)  201 2 0 1 0 1 
สดัสว่น  1.0000 1.14179 1.03378 1.04082 
Inverse  81,835 85,634 80,247 79,623 
การให้ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก  100.00% 20% 40% 40% 
มูลค่าทีไ่ด้จากการให้น ้าหนัก  81,075 17,127 32,099 31,849 

มูลค่าทีป่ระเมินตารางวาละ (ปัดเศษ) 81,000.00 
คิดเป็นไร่ละ  32,400,000.00 

ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเช่ือถือ (RSQ.) 98.02% 
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ซึ่งทา้ยที่สุดไดร้าคาประเมินที่ดินในราคาไร่ละ 32,400,00.00 บาท หรือ 81,000 บาทต่อตารางวา คิดเป็นมูลค่า รวม
ทัง้สิน้ 556,129,800 บาท 

 
สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ PPA 

รายละเอียดทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์น (บาท) 

ทีด่ิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนดที่ดิน  
เนือ้ที่ดินในการประเมินมลูค่า 17-0-65.8 ไร่ หรือ 6,865.8 ตารางวา 
ประเมินมลูค่า ราคาตารางวาละ 81,000 บาท 

556,129,800 

รวมมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพยสิ์น 556,129,800 

 
ทั้งนี ้จากการประเมินมูลค่าที่ดินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย โดยวิธีมูลค่าตลาด (Market Value 

Approach) จะได้มูลค่าอยู่ระหว่าง 563.00 - 556.13 ล้านบาท 
 
6.1.3. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านราคาของการจ าหน่ายทีด่นิ 

 
จากการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมของที่ดินที่บรษิัทฯ จะจ าหน่ายไป โดยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าทีด่ินตาม
วิธีการประเมิน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าส่ิงตอบ
แทนทีไ่ด้รับ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าส่ิงตอบแทน 
สูงกว่า/(ต ่ากว่า) วิธีการประเมิน 

(ล้านบาท) 

สูงกว่า/(ต ่ากว่า) 
ร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าทรพัยส์ินตามบญัชี  547.96 584.00 36.04 6.58% 
2) วิธีมลูค่าตลาด 
 - ราคาประเมินโดย TT 563.00 584.00 21.00 3.73% 
 - ราคาประเมินโดย PPA 556.13 584.00 27.87 5.01% 

 
การประเมินมลูค่าที่ดินโดยวิธีต่างๆ นัน้ มีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยที่แตกต่างกนั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การ

ประเมินมลูค่าที่ดินดว้ยวิธีมลูค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมลูค่าที่ดินที่บริษัทฯ จะ
จ าหน่ายไป เนื่องจากเป็นการค านึงถึงมลูค่าของสินทรพัยใ์นอดตี และไม่ไดค้  านึงถึงราคาของที่ดินในสภาวะตลาด ณ ปัจจบุนั จึงอาจ
ส่งผลใหม้ลูค่าตามบัญชีไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าที่เหมาะสมของที่ดินได ้ในขณะที่วิธีมลูค่าตลาด (Market Value Approach) จะ
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็น
บริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นผูม้ีความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยเฉพาะ ทั้งนี ้การประเมินมลูค่าที่ดินผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระจะพิจารณามลูค่าตาม
ราคาตลาดของที่ดินที่น ามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะค านึงถึงท าเลที่ตัง้ของที่ดิน สภาพแวดลอ้ม สภาพคล่องในการซือ้ขายและศกัยภาพ
ของที่ดินภายใตส้ภาวะตลาด ณ ปัจจุบนั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมลูค่าตลาด (Market Value Approach) เป็นวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินมลูค่าที่ดินของ THG ในครัง้นี ้ซึ่งมีมลูค่าอยู่ระหว่าง 563.00 - 556.13 ลา้นบาท โดย THG จะไดร้บัส่ิงตอบ
แทนเป็นหุน้ในบริษัทรว่มทุนที่มลูค่า 584.00 ลา้นบาท (มลูค่าหุน้ที่บริษัทฯ จะไดร้บัเป็นไปตามมลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทรว่มทุน โดย
ไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ หรือ Share premium เกิดขึน้) ซึ่งสูงว่าราคาตลาดที่ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระอยู่ 21.00 - 
27.87ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย ละ 3.73 - 5.01 ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามลูค่าส่ิงตอบแทนที่บรษิัทฯ จะไดร้บั
การจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 
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6.2. ความเหมาะสมของเงือ่นไขการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 
6.2.1. การประเมินความเหมาะสมของเงือ่นไขของการเข้าท ารายการ 

6.2.1.1. เงื่อนไขของการช าระราคา 
เนื่องจากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้เป็นรายการที่เก่ียวเนื่องกันกับการอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมตัิการเขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ซึ่งการจ าหน่ายที่ดินคราวนีค้ิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 584.00 ลา้น
บาท โดยบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ มีมลูค่าที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ เท่ากับ
มลูค่าการจ าหน่ายที่ดิน ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จาการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน คู่สญัญาท่ีเป็นผูร้่วมทุนจะร่วมกนัรบัผิดชอบตามสดัส่วน
การถือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุที่จะก่อตัง้ขึน้ ซึ่งบรษิัทฯ จะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 30 เท่ากบัท่ีถือหุน้   

อย่างไรก็ตาม หากการขออนุมัติการเขา้ท ารายการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ รายการจ าหน่ายที่ดินครัง้นีก้็จะถกูยกเลิก ทัง้นี ้การช าระเงินตามรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ของบรษิัทรว่มทุน ระบวุ่า บรษิัท
รว่มทนุจะออกหุน้สามญัจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่บรษิัทฯ ภายหลงัจากรายการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ
หุน้แลว้ และไดม้ีการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนขึน้ พรอ้มกับการโอนที่ดินดังกล่าวไปยังบริษัทร่วมทุน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยมี
ระยะเวลาประมาณการ ส าหรบัการช าราคาที่ดิน ดงันี ้

  
ล าดับ  ข้ันตอนการด าเนินการ ก าหนดการโดยประมาณ 

1.   ขออนมุตัิรายการจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ THG 28 เมษายน 2565 
2.   ลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ (“Shareholders’ Agreement”) ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 
3.   จดัตัง้บริษัทรว่มทนุ พรอ้มทัง้ด าเนินการโอนที่ดิน และช าระค่าหุน้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขการช าระราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากความไม่
แน่นอนของการไดร้บัอนมุตัิรายการทัง้สองรายการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ การช าระราคาและการโอนที่ดิน จึงตอ้งด าเนินการภายหลงั
จากไดร้บัการอนมุตัิการท ารายการแลว้ โดยการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุและการโอนท่ีดินไปในช่วงระยะเวลาเดียวกนัเพื่อจ่ายช าระค่าหุน้ 
จึงมีความเหมาะสม 

 

6.2.1.2. เงื่อนไขอื่นๆ 
จากสญัญาผูถื้อหุน้ของบรษิัทร่วมทนุที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเงื่อนไขในการจ าหน่ายที่ดินของบริษัท และ สญัญาจะซือ้จะขาย

ที่ดินระหว่างบริษัทร่วมทุนกับบรษิัทฯ มีเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน ์ต่อ THG ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการในครัง้นีเ้หมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 
สัญญาผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุน (Shareholder Agreement) 

1) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไดร้บัการอนุมัติจากมติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
ตามขอ้บังคับของบริษัทหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการเขา้ท าและ ปฏิบัติหนา้ที่ของ
คู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี ้  

มีความสมเหตุผลตามกรอบระเบียบและแนวปฏิบตัิของ
การท ารายการที่มีสาระส าคญั ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งด าเนินการ
จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนของสญัญา และเงื่อนไขของสญัญา  คู่สญัญาตกลงจัดการและ/
หรือจัดหา และ/หรือกระท าการดงัต่อไปนี ้เพื่อเป็นการเขา้ร่วมลงทุน และ จัดตัง้บริษัทร่วม
ทนุ โดยมีสดัส่วนการลงทนุในบริษัทรว่มทนุ และรายละเอียดดงัต่อไปนี:้ 

 
THG จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ านวน 8,100,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30.00 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ THG 

สิ่งตอบแทนจากที่บริษัทฯ จะไดร้บัจ านวน 584.00 ลา้น
บาท มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่า
ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ินอิสระ 2 ราย 
และยังสูงกว่าราคาตน้ทุนที่ดินรวมกับค่าใชจ้่ายในการ
โอนที่ดินทัง้หมด 
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เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 
สัญญาผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุน (Shareholder Agreement) 

- จะโอนที่ดิน ใหแ้ก่บริษัทรว่มทนุเพ่ือช าระค่าหุน้แทนเงินสด โดยที่ดนิคิดเป็นมลูค่า 584 
ลา้นบาท ซึ่ง THG จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 5,840,000 หุน้
ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ และ 

- จะช าระค่าหุน้สว่นที่เหลือเป็นเงินสดจ านวนไม่เกิน 226 ลา้นบาท โดย THG จะไดร้บัหุน้
ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 2,226,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้ 100 บาทต่อ
หุน้  

 
RAM จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ านวน 10,800,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ RAM จะช าระค่าหุน้เป็นเงินสดจ านวน
ไม่เกิน 1,080 ลา้นบาท และ RAMจะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ านวน 
10,800,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  
 
กลุ่มแพทยฯ์ จะเขา้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุรวมจ านวน 5,400,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ กลุ่มแพทยฯ์จะช าระค่า
หุน้เป็นเงินสดจ านวนไม่เกิน 540 ลา้นบาท และกลุ่มแพทยฯ์จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็น
สิ่งตอบแทนจ านวน 5,400,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้  

 

3) VIBHA จะเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนจ านวน  2,700,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
10.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษัทร่วมทุน โดยที่ VIBHA จะช าระค่าหุน้เป็น
เงินสดจ านวนไม่เกิน 270 ลา้นบาท และ VIBHA จะไดร้บัหุน้ของบริษัทร่วมทุนเป็นสิ่งตอบ
แทนจ านวน 2,700,000 หุน้ ที่มลูค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี ้มูลค่าหุน้ที่บริษัทฯ จะไดร้บัเป็นไปตามมูลค่าที่ตรา
ไวโ้ดยไม่มีการบวกส่วนเกินมูลค่าหุน้ ซึ่งเป็นไปตามหลกั
ปฏิบัติเดียวกันกับผูถ้ือหุน้รายอ่ืน ที่ช  าระค่าหุน้ในส่วน
ของตนตามมลูค่าที่ตราไว ้

4) ก่อน หรือในวนัที่มีการร่วมลงทุน ไดมี้การอนุมตัิโดยคณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้ของ THG 
และคู่สญัญาฝ่ายอ่ืน ถา้จ าเป็น ในวาระดงัต่อไปนีท้กุเรื่อง   

- การอนมุตัิโอนและจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินเพ่ือการรว่มลงทนุในโครงการ   

- การอนมุตัิเขา้ท านิติกรรม และเขา้รว่มในสญัญาฉบบันี ้ 

- การอนุมตัิการเขา้ท านิติกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนักับคู่สญัญา หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง

กบั THG อนัเกี่ยวขอ้งกบัสญัญาฉบบันี ้

- การอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทรว่มทนุ และการไดม้าในหุน้ของบริษัทรว่มทนุ  

- การอนุมตัิในวาระ และ เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และจ าเป็นต่อคู่สญัญาในการเขา้ท าสัญญา 

และรว่มลงทนุในโครงการตามสญัญาฉบบันี ้

- กลุ่มแพทยฯ์ โดย นพ.นภสินธุ ์เถกิงเดชมีการแสดงหลกัฐาน หรือขอ้มลูอนัเป็นการยืนยนัของ

แพทยใ์นกลุ่มแพทยฯ์ โดย นพ.นภสินธุ ์แต่ละราย ต่อผูถ้ือหุน้รายอ่ืน เช่นไม่เคยมีประวตัิการ

เป็นบุคคลตอ้งหา้ม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูร้่วมทุนกลุ่มอ่ืน หรือผูถ้ือหุน้ ผูมี้อ านาจ

ควบคมุ ในคู่สญัญาของสญัญาฉบบันี ้ตามนิยามประกาศบคุคลเกี่ยวโยงของก.ล.ต. เป็นตน้ 

เนื่องจากเป็นรายการที่มีความส าคัญ จึงจ าเป็นต้องมี
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการท ารายการต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน โดยเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทรว่มทนุ  

5) หากบริษัทร่วมทุนมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ภายหลังจากที่บริษัทร่วมทุนรบัโอนที่ดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิตจาก THG 
คู่สญัญาตกลงใหบ้ริษัทรว่มทนุจดัการโอนที่ดินดงักล่าวกลบัคืนแก่ THG โดยภาระค่าใชจ้่าย
ที่เกี่ยวขอ้งจากการโอนคืนที่ดิน บริษัทรว่มทนุตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด 

มีความสมเหตุสมผลในการท ารายการ เนื่องจากการท า
รายการจ าหน่ายที่ดิน มีวัตถุประสงคช์ัดเจนว่าเพื่อเป็น
การลงทุนในโครงการฯ ดังนั้น หากโครงการฯ ไม่ได้
ด าเนินการ บริษัทร่วมทุนจะต้องโอนที่ดินกลับมายัง
บริษัทฯ โดยเท่ากับว่าบริษัทฯ ยังมิได้เสียทรัพย์สิน
ดังกล่าวไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ปกป้องผลประโยชน์ของ



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 72/84 
 

เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 
สัญญาผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุน (Shareholder Agreement) 

บริษัทฯ  และผู้ถื อหุ้นของบริษัทฯ ในขณะที่ภาระ
ค่าใช้จ่ายการโอนกลับที่ เกิดขึ ้น มีความเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นไปตาดสดัส่วนการถือหุน้   

6) ภายหลงัจากลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ผูร้ว่มลงทุนทกุรายตกลงจะไม่ด าเนิน
ธุรกิจโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรวมถึงจะไม่รว่มลงทนุกบันักลงทนุหรือสถานพยาบาล
รายอื่นในระยะรศัมี 10 กิโลเมตร นบัจากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตเวน้แต่โรงพยาบาล
ธนบุรีรังสิตมิได้ด าเนินการก่อสรา้งภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์ักษรจากคู่สญัญาทุก
ฝ่าย 

เป็นเงื่อนไขที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึน้ และเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
ระหว่างผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกันในบริษัทร่วมทุน ซึ่งถือ
เป็นเงื่อนไขที่ดีและส าคัญในการขจัดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

7) คณะกรรมการของบริษัท 
1) คู่สญัญารบัทราบว่าการเสนอชื่อและการแต่งตัง้กรรมการทัง้หมดตอ้งมาจากคู่สญัญา

ตามสดัส่วนสงูสดุตามการถือหุน้ 
2) หากต าแหน่งคณะกรรมการว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ฝ่ายที่เสนอชื่อกรรมการที่

ออกไปจะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการคนใหม่แทนในต าแหน่งดังกล่าวได ้ส าหรบัการ
แต่งตัง้กรรมการแทนที่ไดร้บัการเสนอชื่อตามสดัส่วนที่ก าหนดไวต้ามการถือหุน้ 

3) หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเปอรเ์ซ็นของโครงสรา้งการถือหุ้นตามที่ระบุไวใ้น
สญัญาสิทธิของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
และสิทธิอ่ืนๆ ภายใตส้ัญญาฉบับนีจ้ะถูกปรบัตามสัดส่วนเปอรเ์ซ็นการถือหุน้ และ
สญัญาฉบบันีจ้ะไดร้บัการแกไ้ข โดยคู่สญัญาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัเปลี่ยนและ
ตามสิทธิ์ดงักล่าวโดยเรว็ที่สดุเท่าที่เป็นไปได ้

สัดส่วนการแต่งตั้งกรรมการ มีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่เป็นเงื่อนไข
ปกติในทางธุรกิจ 

สัญญาจะซือ้จะขายทีด่ิน 
1) คู่สญัญาตกลงซือ้ขายที่ดินตามสญัญานีใ้นราคาเหมารวมเป็นเงินทัง้สิน้ 584,000,000. บาท 

(หา้รอ้ยแปดสิบสี่ลา้นบาทถว้น) โดยราคาดงักล่าวไดร้วมถึงค่าธรรมเนียมค่าโอน ค่าภาษี ค่า
อากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัการโอน 

เง่ือนไขการจ าหน่ายที่ดินโดยปกติอยู่ที่การตกลงระหว่าง
ผู้จะซื ้อและผู้จะขายกันเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติทั่วไป 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาขายที่ดินเป็นราคาที่สงูกว่า
ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ินอิสระทั้งสอง
รายอยู่แลว้ โดยมีส่วนต่างที่สูงกว่าราคาผูป้ระเมินราคา
ทรพัยส์ินอิสระอยู่ 21.00 - 27.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ย ละ 3.73 - 5.01 ดงันัน้ ราคานีร้วมค่าใชจ้่ายในการ
โอนที่บริษัทฯ ตอ้งรบัผิดชอบ ก็มีความเหมาะสม 

2) ผูจ้ะซือ้ตกลงช าระราคาที่ดิน ใหแ้ก่ผูจ้ะขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสญัญา
นี ้ภายในระยะเวลาที่ผูจ้ะซือ้เห็นสมควรแจง้ใหผู้จ้ะขายทราบ โดยช าระราคาเป็นหุน้ตาม
ราคาพารข์องบริษัทรว่มทนุ มลูค่า 584,000,000.- บาท (หา้รอ้ยแปดสิบสี่ลา้นบาทถว้น) 

ระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์เป็นระยะเวลาเดียวกับการ
ช าระราคาที่ดิน ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไป ไม่เกิด
การเสียประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั 

3) ผูจ้ะขายตกลงช าระค่าธรรมเนียมโอนและค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได ้และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

เป็นเงื่อนไขที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างผูจ้ะซือ้และผูจ้ะ
ขาย โดยรวมอยู่ ในราคาขายที่ มีราคาสูงกว่าราคา
ประเมินอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเป็นเงื่อนไขทั่วไปที่มีความ
สมเหตสุมผล 

 

จากเงื่อนไขการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) ในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า เงื่อนไขทัง้ใน
เรื่องการช าระราคาที่ดิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลกัน  และมีความเหมาะสมเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดหลกัการทั่วไป  
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6.2.2. สรุปความเหมาะสมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ทีด่ิน)  
เมื่อพิจารณาถึงเหตผุลและเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ และความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการ  

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากรายการนีม้ีความเก่ียวเนื่อง กับ
การลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ซึ่งมีความตอ้งการน าที่ดินของบรษิทัฯ ใชใ้นการก่อสรา้ง  โดยเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไข
ในการท ารายการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หก้ับบริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ใหม่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ปกติทั่วไป เป็นการลงทุนในธุรกิจปกติทั่วไป และมิไดม้ีเงื่อนไขที่จะท าให้บริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขในกรณีที่บรษิัทรว่มทนุมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ภายหลงัจากที่บรษิัทร่วมทนุรบัโอนที่ดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลงใหบ้ริษัทร่วมทุนจดัการโอน
ที่ดินดงักล่าวกลบัคืนแก่ THG และภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งจากการโอนคืนท่ีดิน บรษิัทรว่มทนุตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด 
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7. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระในการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 
Discover ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาขอ้มลูและเอกสารที่

เก่ียวขอ้งกับการท าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการเก่ียวโยง รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการก าหนด
ราคา และเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการ ประกอบกบัพิจารณาถึงเหตุผล 
ผลกระทบ ปัจจยัเส่ียง ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีดงันี:้ 
 
ข้อดีของการท ารายการ 

1. บรษิัทฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการลงทนุในรายการท่ี 1 ทัง้หมด 
จากการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต  ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของมลูค่าโครงการทัง้หมด บรษิัทฯ จะตอ้งใชเ้งิน

ลงทนุทัง้หมด 810 ลา้นบาท ซึง่การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้นมลูคา่ 584 ลา้นบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของการลงทนุ โดยบรษิทั
ฯ จะใชเ้งินสดในการลงทนุส่วนท่ีเหลือจ านวน 226 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถน าเงิน 584 ลา้นบาท ไปใชจ้ดัหาผลประโยชนใ์น
การลงทนุและต่อยอดธุรกจิทางอืน่ได ้ ซึ่งหากบรษิัทฯ ไม่จ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้ และเลือกใชเ้งนิสดในการลงทนุโครงการดงักล่าว
ทัง้หมด อาจท าใหบ้รษิัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินลดลงอย่างมนียัส าคญั หรือหากบรษิัทฯ เลือกใชก้ารกูเ้งินจากสถาบนัการเงินเพื่อ
ลงทนุในโครงการฯ จะท าใหบ้รษิทัฯ มีภาระหนีสิ้นเพิ่มขึน้และคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้  

 
2. เป็นการน าที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ มาลงทนุเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ  

เนื่องจากปัจจุบันที่ดินของบริษัทฯ เนือ้ที่รวม 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.08 ตารางวา บริเวณบนถนนพหลโยธิน ย่านรงัสิต 

ไม่ไดม้ีการใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยที่ดินดงักล่าวเป็นที่ตัง้ของอาคารส านกังาน 1 หลงั และบริษัทฯ มีการน าพืน้ที่บางส่วนของ

ที่ดินใชป้ลกูผกัไรส้ารพิษ ซึ่งไม่ไดส้รา้งผลตอบแทนหรือผลประโยชนท์ี่มีนยัส าคญัใดๆ แก่บริษัทฯ ในขณะที่ตัง้ของที่ดินดงักล่าว ถือ

เป็นแหล่งที่มีความเจรญิทัง้ทางพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม ดงันัน้ การน าที่ดินมาเพื่อใชล้งทนุและก่อสรา้งโครงการท่ีมีศกัยภาพ

ในดา้นบริการทางการแพทย ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ น่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนจ์ากการใชท้ี่ดินไดคุ้ม้ค่ากว่าการใชท้ี่ดินโดยไม่

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และไม่ตรงกบัวตัถปุระสงคข์องการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

 
3. ราคาจ าหน่ายที่ดินเป็นราคาที่สงูกว่าราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 

จากขอ้มลูของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้ 2 ราย ไดแ้ก่ TT และ PPA ซึ่งทัง้สองรายไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผู้
ประเมินคา่ทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบรษิัทประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นในตลาดทนุและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. โดยราคาประเมินมลูคา่ตลาดจาก TT ซึง่ประเมินไวว้นัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์ 2565 มีราคาประเมินอยู่ที่ 
563.00 ลา้นบาท (82,000 บาทต่อตารางวา) และ ส าหรบั PPA ซึ่งประเมินไวว้นัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์ 2565 ในท่ีดินเดียวกนั มีราคา
ประเมินอยู่ที่ 556.13 ลา้นบาท (81,000 บาทต่อตารางวา)  ดงันัน้ การจ าหน่ายที่ดินของ THG ในครัง้นีต้ามรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทรว่มทนุนัน้ THG จะขายที่ดินในราคา 584.00 ลา้นบาท (85,059 บาทต่อตารางวา) ซึง่ราคาดงักล่าว เป็นราคาที่สงูกวา่ราคา
ประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองราย 

 
4. เป็นการจ าหน่ายที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุมีการใชป้ระโยชน ์เพื่อลดภาระภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 

จากอตัราการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562  บรษิัทฯ ถกู

เรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งจากกรมที่ดิน 1.27 ลา้นบาทตอ่ปี ดงันัน้ การจ าหน่ายที่ดินที่ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างเหมาะสม จะ

ช่วยใหบ้รษิัทฯ ลดภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้ซึ่งจะเป็นประโยชนก์บับรษิัทฯ มากกวา่การถือ

ครองที่ดินเปล่าโดยไม่ไดใ้ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
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5. ช่วยสง่เสรมิโครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นโครงการของบรษิัทฯ ใหม้ีความสมบรูณแ์บบมากขึน้ 

โครงการ Jin Wellbeing County เป็นโครงการภายใตก้ารลงทนุและบรหิารงานของบรษิัทฯ ซึ่งภายในโครงการประกอบดว้ย
คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 7 ชัน้ จ านวน 5 อาคาร รวมทัง้หมด 494 ยนูิต, Wellness Center และโรงพยาบาลฟ้ืนฟผููส้งูวยั ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 55 เตียง และเนน้การรกัษาฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูวยั (กลุ่มลกูคา้ที่แตกตา่งจาก
โครงการฯ ที่จะลงทนุในครัง้นี)้ ซึ่งหากบรษิัทฯ มกีารจ าหน่ายที่ดินบรเิวณหนา้โครงการเพื่อก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ใน
อนาคตก็จะเป็นการยกระดบัความเจรญิ ใหแ้ก่พืน้ท่ีของโครงการ Jin Wellbeing County มากยิ่งขึน้ ทัง้ยงัเพิม่ความเชื่อมั่นใหก้บั
ผูส้งูอายทุี่อาศยัในโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผูอ้ยูอ่าศยั หรือลกูคา้ที่จะตดัสินใจเขา้มาอาศยัในอนาคต ดงันั้น การขาย
ที่ดินในครัง้นี ้จะส่งผลดีต่อการสนบัสนนุซึ่งกนัและกนักบัธุรกิจเดมิของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้แมว้่าในสญัญาผูถื้อหุน้ไดร้ะบวุ่าผูร้ว่มลงทนุในบรษิัทรว่มทนุทกุรายจะไม่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
รวมถึงจะไม่ร่วมลงทุนกับนักลงทุนหรือสถานพยาบาลรายอื่นในระยะรศัมี 10 กิโลเมตร นับจากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิต  
อย่างไรก็ดี THG มีโรงพยาบาลในเครือที่ตั้งอยู่ในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร จากบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต นั้นคือ 
โรงพยาบาลธนบรุีบูรณา แต่โรงพยาบาลดงักล่าวมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างจากโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต อย่างชดัเจน ดงันัน้ บริษัทฯ 
และผูร้ว่มทนุในโครงการฯ จึงเห็นว่าโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตและโรงพยาบาลธนบรุีบรูณาจะไม่เป็นคู่แข่งกนัโดยตรง 

 
6. ขยายกลุ่มลกูคา้ในเขตรงัสิต เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัและชว่ยสนบัสนนุโรงพยาบาลในเครือ 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือท่ีเปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2563 ในบรเิวณเดยีวกบัท่ีดินที่จะจ าหน่าย คอื 

โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลธนบรุีบรูณา เป็นโรงพยาบาลขนาด 

55 เตียง และเนน้การรกัษาฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูวยั ดงันัน้ การขายที่ดินเพื่อลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลขนาด 250 เตยีง จะ

ท าให ้THG เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของธุรกิจโรงพยาบาลในเขตรงัสิต ปทมุธานี ไดอ้ย่างครบวงจร และเมื่อรวมกบัการใหบ้รกิารของ

โรงพยาบาลธนบรุีบรูณาที่เปิดใหบ้รกิารรกัษาเนน้ผูส้งูวยัอยู่ที่มีอยูก่่อนแลว้ จะท าใหบ้รษิัทฯ เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนังานบรกิาร

โรงพยาบาลในเขตดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ เป็นการขยายกลุ่มลกูคา้ในพืน้ท่ีเขตรงัสิต ซึ่งจากเดิมที่จะเป็นผูป่้วยเฉพาะ

กลุ่มที่มาใชบ้รกิารโรงพยาบาลธนบรุีบรูณา และสามารถรกัษาไดเ้ฉพาะโรคของผูส้งูวยั และไม่ซบัซอ้น 

 
7. บรษิัทฯ สามารถรบัรูก้  าไรทางบญัชี จากการจ าหน่ายที่ดินได ้ณ วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 

การจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุแห่งใหม่ ในราคาจ าหน่ายมมีลูค่า 584.00 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถรบัรูก้  าไร
ทางบญัชี จากการจ าหน่ายสินทรพัยก์่อนหกัภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนเงิน 36.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรสทุธิทางบญัชีจากการ
จ าหน่ายสินทรพัยภ์ายหลงัการหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย จ านวน 7.33 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 รายการ  ล้านบาท  
มลูค่าสิ่งตอบแทนที่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 584.00 
หกั มลูค่าทางบญัชีที่ดนิ 547.96 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 36.04 
หกั ประมาณการค่าธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจ าหนา่ยสินทรพัย์1/ 22.87 
หกั ประมาณการภาษีเงินไดน้ติิบคุคลของบริษัทฯ  5.84 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยภ์ายหลังจากการเข้าท ารายการที่ 2 7.33 
หมายเหต ุ: 1/ประกอบดว้ย ค่าโอนรอ้ยละ 2 จากราคาประเมินราชการเท่ากบั 3.60 ลา้นบาท และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะรอ้ยละ 3.3 ของ 

ราคาขายเท่ากบั 19.27  ลา้นบาท 
ที่มา : บริษัทฯ 
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8. บรษิัทฯ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุ ในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ในระยะยาว 

การจ าหน่ายที่ดินเพื่อลงทนุในโครงการฯ ครัง้นี ้ บรษิัทฯ เชื่อว่าโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะสามารถสรา้งผลตอบแทนใน
ระยะยาวที่ดใีหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้โดยหากพจิารณาจากประมาณการผลตอบแทนจากโครงการฯ ที่จดัท าโดยบรษิัทฯ จะพบวา่การลงทนุ
โครงการฯ ในครัง้นี ้จะมีอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ  (Project IRR) อยู่ที่รอ้ยละ 16.88 อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อ
หุน้ (Equity IRR) อยู่ที่รอ้ยละ 17.13 และมี NPV ของโครงการท่ีรอ้ยละ 30.00 ตามการถือหุน้ของ THG ในบรษิัทรว่มทนุอยูท่ี่ 
1,418.39 ลา้นบาท และมี NPV ของผูถื้อหุน้ท่ีรอ้ยละ 30.00 ตามการถือหุน้ของ THG ในบรษิัทรว่มทนุอยู่ที่  1,366.01 ลา้นบาท  

 
9. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงค ์และแผนกลยทุธ ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบรษิัทฯ 

ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท า
ใหบ้รษิัทฯ ตระหนกัถึงการแขง่ขนัทางธุรกิจการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ ที่อาจรุนแรงขึน้อย่างมีนยัส าคญัในอนาคต ดงันัน้ 
วตัถปุระสงคห์ลกัในการเขา้ท ารายการท่ี 1 และรายการท่ี 2 ในครัง้นี ้จะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถขยายศกัยภาพธุรกิจการใหบ้รกิารทาง
การแพทย ์ที่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างแข็งแกรง่ขึน้  จะสามารถเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจใหก้บับรษิัทฯ ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดใีน
ระยะยาว นอกจากนี ้การท่ีบรษิัทฯ รว่มลงทนุกบักลุ่มพนัธมิตรทีมคีวามพรอ้มทัง้ในดา้นชื่อเสียง  และฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ จะ
ท าใหก้ารรว่มลงทนุในโรงพยาลแห่งใหมค่รัง้นี ้มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมั่นคงไดใ้นระยาว ซึง่น่าจะท าใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไร
ที่ยั่งยืนในอนาคต ส่งผลดีโดยตรงต่อผูถื้อหุน้ 

 
ข้อด้อยของการท ารายการ 

1. อาจเสียโอกาสไดร้บัผลตอบแทน ในการใชป้ระโยชนข์องที่ดินทัง้หมดแตเ่พียงผูเ้ดียว 
หากบรษิัทฯ จ าหน่ายที่ดินไปใหบ้รษิัทรว่มทนุ ตามเงื่อนไขการเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะท าใหบ้รษิัท

ฯ หมดสิทธ์ิความเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวในท่ีดิน และจะไม่สามารถน าท่ีดินไปพฒันาธุรกิจที่เป็นของบรษิัทฯ โดยตรงไดใ้นอนาคต 
โดยเฉพาะหากในอนาคตบรษิัทฯ เห็นโอกาสท่ีดีจากการใชท่ี้ดินดงักล่าวเพ่ือน าไปพฒันาหรือลงทนุภายใตก้รรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ ก็จะ
ท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนเต็มจ านวนจากความเป็นเจา้ของที่ดินแต่เพียงผูเ้ดียว ในขณะท่ีการจ าหน่ายที่ดินเขา้บรษิัทรว่มทนุใน
ครัง้นี ้ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีบรษิัทฯ ไดก้ลบัมาจะมีสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุ 

 
2. อาจเสียโอกาสในการขายที่ดินในราคาที่สงูขึน้ในอนาคต 

เนื่องจากที่ดินดงักล่าวมีท าเลที่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีที่มีความหนาแน่นของประชากร มีความเจรญิเติบโตจากในอดตีอย่างชดัเจน 

เนื่องจากอยู่ใกลท้ัง้ หา้งสรรพสินคา้ มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล สนามบิน ทางดว่น โรงงานและนิคมอตุสาหกรรม ประกอบกบัการเขา้

มาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ก าลงัจะเปิดใชบ้รกิารในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้ หากในอนาคต ราคาที่ดินแห่งนีม้กีารปรบัตวัสงูขึน้

กว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองรายอาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสในการขายที่ดินในราคาที่สงูขึน้ อยา่งไรก็

ดี เนื่องจากที่ดินมีขนาดใหญ่ และตอ้งใชเ้งินทุนสงูในการซือ้ ดงันัน้ บรษิัทฯ อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา และอาจมคี่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ในการ

จดัหาผูล้งทนุท่ีสนใจจะซือ้ที่ดินในอนาคต 

 
3. หากโครงการฯ ไม่สามารถด าเนนิการได ้จะท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งเสียค่าโอนท่ีดิน และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแบบสญูเปล่า 

จากเงื่อนไขในรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ของบรษิัทรว่มทนุ ระบไุวว้า่ หากบรษิัทรว่มทนุมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี
รงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากที่บรษิัทรว่มทนุรบัโอนท่ีดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลง
โอนคืนท่ีดิน โดยใหบ้รษิัทรว่มทนุจดัการโอนท่ีดินดงักล่าวกลบัคนืแก่ THG โดยภาระคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งจากการโอนคืนท่ีดิน บรษิัท
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รว่มทนุตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด และเนื่องจากบรษิัทฯ มีสดัส่วนการลงทนุในบรษิัทรว่มทนุท่ีรอ้ยละ 30 ดงันัน้ ในกรณีนี ้บรษิัทฯ  จะตอ้ง
เสียค่าใชจ้่ายการโอนท่ีดินและคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง ตามสดัส่วนดว้ยเช่นกนั เพิ่มเติมจากค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการโอนท่ีดิน ในขั้นตอน
การจ าหน่ายของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุท่ีบรษิัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 
4. ในกรณีตอ้งซือ้ที่ดินมาพฒันาธุรกิจในอนาคต อาจตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีสงูขึน้ 

ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุแลว้จะท าใหบ้รษิัทฯ ไม่มีที่ดินในขนาดและท าเลที่เหมาะสมต่อการ

ลงทนุในโครงการท่ีตอ้งใชพ้ืน้ท่ีขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ที่ติดถนนหลกัในบรเิวณรงัสิต ดงันัน้ หากบรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งการใช้

ที่ดินเพื่อก่อสรา้งโครงการของตนเองในอนาคต อาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัหาที่ดินผืนใหม่ที่มคีวามเหมาะสมทัง้ดา้นราคา ขนาด และ

ท าเลไดย้าก ซึ่งการหาซือ้ที่ดินแห่งใหม่ อาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีสงูขึน้กว่าเดิม ตามระยะเวลาและความเจรญิของที่ดิน

บรเิวณนัน้ๆ 

 
5. เสียโอกาสในการน าเงิน 226 ลา้นบาท ไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นอื่น 

เนื่องจากการท ารายการท่ี 1 บรษิัทฯ ตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทฯ จ านวน 226.00 ลา้นบาทเพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุ อยา่งไรก็ตาม หากไมม่ีการลงทนุในโครงการฯ บรษิัทฯ สามารถน าเงินสด
ดงักล่าวไปใชใ้นการต่อยอดพฒันาธุรกิจหรือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนในธุรกจิหรือใชช้ าระคืนเงินกูแ้ก่สถาบนัการเงินเพิ่มลดค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้ได ้

 
6. บรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัเงินสด จากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้

เนื่องการเขา้ท ารายการท่ี 2 การจ าหน่ายที่ดิน บรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ านวน 5,840,000 หุน้ 

โดยมีมลูคา่ที่ตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้ โดยคิดเป็นมลูคา่รวม 584.00 ลา้นบาท ซึ่งหากบรษิัทฯ เสนอขายที่ดินแปลงดงักล่าวในมลู

ค่าที่เทา่กนั บรษิัทฯ อาจจะไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงินสดทนัทีภายหลงัจากาการจ าหน่าย ซึ่งบรษิทัฯ สามารถน าเงินสดดงักล่าวไปใช้

ต่อยอดพฒันาธุรกจิหรือลงทนุในโครงการอื่นๆ ตามที่บรษิัทฯ ตอ้งการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอผลตอบแทนจากการด าเนินงานของ

โครงการฯ ที่จะเริ่มรบัรูร้ายไดอ้ีก 3 – 4 ปีขา้งหนา้ 

 
ข้อดีของการไม่ท ารายการ 

1. ที่ดินยงัเป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ สามารถใชท้ี่ดินก่อสรา้งหรือใชล้งทนุในอนาคตได ้
กรณีไม่ท ารายการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้บรษิัทฯ จะยงัมีสิทธิในการตดัสินใจใชป้ระโยชนจ์ากที่ดินของบรษิัทฯ แต่เพียงผูเ้ดยีว 

โดยหากบรษิัทฯ ตอ้งการน าที่ดินไปลงทนุในธุรกิจทางการแพทย ์หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในอนาคต หรือ
แมแ้ต่จะจดัสรรท่ีดินบางส่วนเพื่อการลงทนุ หรือจ าหน่ายก็สามารถด าเนินการไดเ้อง ต่างจากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีถ้งึแมบ้รษิัทฯ 
จะยงัมีความเป็นเจา้ของตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 30 แต่บรษิัทฯ จะไม่สามารถตดัสินใจต่อการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินไดด้ว้ย
ตนเองทัง้หมด 

 
2. ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
 หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุ ซึ่งถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ อาจมีโอกาส

ในการจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บคุคลภายนอกไดใ้นอนาคต ซึ่งการท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยก์บับคุคลภายนอก บรษิัทฯ จะไม่ตอ้ง
ปฏิบตัิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และลดความเส่ียงที่อาจจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการกบั
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บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ทัง้ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เป็นธุรกจิที่ด  าเนินงานคลา้ยกนัและแข่งขนักนั หรือแมแ้ต่ในอนาคตหากมกีาร
ก าหนดเงื่อนไขให ้ บรษิัทฯ เสียประโยชน ์ ก็จะท าใหเ้กิดขอ้สงสยัต่อผูถื้อหุน้ได ้  อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ และผูร้ว่มทนุทัง้ RAM และ  
VIBHA ที่มีกรรมการรว่มกนั ตา่งเป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ ซึ่งแต่ละรายมีนโยบายและแนวทางการป้องกนัการเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วเ้ป็นหลกัในการปฏิบตัิ เช่น ในส่วนของบรษิัทฯ จะมีนโยบายการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัท
รว่ม การก าหนดใหก้รรมการและผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ้งน าส่งขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สียของตนเองใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ  การงด
ออกเสียงของกรรมการและผูบ้รหิารที่มีส่วนไดเ้สีย การมีคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีโอกาสในการพิจารณา
อนมุตัิรายการ โดยขึน้อยู่กบัความส าคญัและขนาดของรายการตามขอ้บงัคบัและแนวปฏิบตัเิรื่องรายการเก่ียวโยง เป็นตน้ 

 
3. ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการโอนท่ีดิน 
ตามรา่งสญัญาการซือ้ขายท่ีดิน ระบวุ่า ส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ณ วนัท่ีมีการจ าหน่าย บรษิัทฯ จะเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักลา่ว โดยจะมีค่าใชจ้่ายประมาณ 28.71 ลา้นบาท นอกจากนี ้การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีเ้ป็นการท ารายการ
ที่เก่ียวเนื่องกบัการการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต หากการลงทนุไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ได ้ หรือมีการ
ยกเลิกการลงทนุในภายหลงัตามที่ระบไุวใ้นสญัญาผูถื้อหุน้ บรษิัทรว่มทนุตอ้งโอนท่ีดินที่มีการจ าหน่ายในครัง้นี ้กลบัคืนใหแ้ก่บรษิทัฯ 
โดยใหผู้ร้ว่มทนุทกุรายรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการโอนท่ีดินกลบัใหแ้ก่บรษิัทฯ  ตามสดัส่วนที่มีการถือหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือ
หุน้รอ้ยละ 30 ท าใหใ้นกรณีนี ้บรษิัทฯ จะมคี่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ ดงันัน้ หากไม่มีการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้บรษิัทฯ ก็จะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย
ดงักล่าว 

 
ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

1. เสียโอกาสในการลงทนุโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต 
เนื่องจากที่ดินของบรษิัทฯ เป็นที่ดินที่มีความเหมาะสมดา้นท าเลที่ตัง้ส าหรบัโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ดงันัน้ ถา้ไม่

จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นี ้จะท าใหผู้ร้ว่มทนุไม่ลงทนุในโครงการฯ เช่นกนั เนื่องจากที่ดินถือเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ผู้ที่จะ
มาใชบ้รกิารของโรงพยาบาล ซึง่จะมีผลต่อความสามารถในการสรา้งรายได ้ ดงันัน้ ถา้ตอ้งหาที่ดนิแห่งใหม่ จะท าใหแ้ผนงานของ
โครงการฯ เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุของผูร้ว่มทนุทกุรายที่จะด าเนินโครงการฯ ถา้เป็นเชน่นัน้ 
จะท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสในการลงทนุต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ โดยเฉพาะภายใตส้ภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั 
การลงทนุโดยบรษิัทฯ เพียงผูเ้ดยีว เพื่อสรา้งโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูิจะตอ้งใชเ้งินลงทนุจ านวนมาก ดงันัน้ โอกาสในการลงทนุกบัผู้
รว่มทนุท่ีมีประสบการณใ์นธุรกจิและการบรหิารจดัการโรงพยาบาลที่ยาวนาน นอกจากจะลดภาระของการลงทุนแลว้ ยงัลดความ
เส่ียง และเป็นการเสรมิสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจใหม้ศีกัยภาพในการแข่งขนัมากขึน้อีก 

 
2. เสียโอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ ใหแ้ก่ธุรกจิของบรษิัทฯ ในบรเิวณพืน้ท่ีดงักล่าว 

การลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต บนพืน้ท่ีดินที่จะจ าหน่ายไปคราวนี ้ นอกจากจะมีเป้าหมายในการดงึ

ผูใ้ชบ้รกิารทางการแพทยจ์ากบรเิวณเขตรงัสิตและจงัหวดัปทมุธานีแลว้ ยงัเป็นทางเลือกและเพิ่มความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร

ทางการแพทยแ์ก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ Jin Wellbeing County ดว้ย เนื่องจาก ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการคอนโดมเินียมดงักลา่ว เป็นกลุม่

บคุคลที่มีฐานะปานกลางถึงสงูที่มีศกัยภาพในการใชบ้รกิารของโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยการลงทนุในโครงการฯ ดงักล่าว จึง

เปรียบเสมือนการต่อยอดในธุรกจิของบรษิัทฯ เช่นกนั ดงันัน้ หากไม่มีการลงทนุในโครงการธนบรุ ี รงัสิตครัง้นี ้ ก็จะท าใหบ้รษิัทฯ เสีย

โอกาส ในการเจาะกลุ่มลกูคา้เปา้หมายที่เป็นลกูคา้ของบรษิัทฯ โดยตรงไป 
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3. บรษิัทฯ จะตอ้งเสียภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง บนพืน้ท่ีที่ไม่ไดถ้กูใชง้านใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ ต่อไป 
การไม่จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอ้งรบัภาระภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งจากกรมที่ดิน 1.27 ลา้น

บาทต่อปี (อา้งอิงจากแบบแสดงการค านวณภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งของ THG) ต่อไป ซึ่งเป็นค่าใชจ้า่ยที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผลแก่บรษิัทฯ เนื่องจากที่ดินดงักล่าวเป็นท่ีดินที่ไม่ไดถ้กูใชง้านใหก้่อประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัทฯ 

 
ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั เม่ือเทยีบกบับุคคลภายนอก 

1. บรษิัทฯ ยงัคงมคีวามเป็นเจา้ของที่ดินในรูปแบบผูถื้อหุน้ 
การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการใชท้ี่ดินเป็นส่วนหน่ึงของการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต โดยที่ บรษิัท

ฯ ยงัคงความเป็นเจา้ของที่ดินในฐานะผูร้ว่มทนุ  จงึเปรียบเสมือนว่าบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิบนที่ดนิของตนเองอยู่ โดยไม่ไดจ้ าหน่าย
ขายขาดออกไป ซึ่งหากการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หแ้ก่บคุคลภายนอก โดยส่วนใหญ่บคุคลภายนอกจะน าไปใชป้ระโยชนส์ าหรบั
โครงการของตนเองทัง้หมด ดงันัน้ ในอนาคต หากบรษิัทฯ มีฐานะการเงินท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัผูร้ว่มทนุรายอื่นตอ้งการ
ลดสดัส่วนการลงทนุลง บรษิัทฯ ก็อาจขยายสดัส่วนการลงทนุในโครงการฯ เพิ่มขึน้ได ้

 
2. สามารถเจรจาเงื่อนไขการจ าหน่ายไดม้ากกว่าเมื่อเทียบกบับคุคลภายนอก 

การเจรจาระหว่างผูบ้รหิาร RAM และผูบ้รหิารบรษิัทฯ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง สามารถตดิต่อประสานงาน เจรจาและตกลง

ไดร้วดเรว็และคล่องตวัมากกวา่การติดต่อประสานงานกบับคุคลภายนอก โดยไดเ้งื่อนไขที่ดีคือ การใหร้าคาที่ดินในราคาที่สงูกว่า

ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองราย และไดม้ีส่วนรว่มในการลงทนุ หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถด าเนิน

โครงการสรา้งโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิตได ้ บรษิัทฯ ก็สามารถรบัโอนท่ีดินคืนจากผูร้ว่มทนุตามเงื่อนไขของรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ 

 
3. บรษิัทฯ ยงัสามารถคงสภาพแวดลอ้มที่ดินบรเิวณโครงการ Jin Wellbeing County เป็นศนูยก์ารแพทยค์รบวงจรตาม

แผนงาน 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการท่ี 2 เกิดขึน้กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ ซึง่บคุคลดงักล่าวมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจการแพทยเ์ป็นอย่างดี และที่ดินที่จะจ าหน่ายไปคราวนีจ้ะถกูน าไปพฒันาเป็นโรงพยาบาล ซึ่งเป็นลกัษณะธุรกจิที่สอดคลอ้งกบั
การใชท้ี่ดินของบรษิัทฯ ในบรเิวณติดกนัท่ีถกูน าไปใชเ้ป็นโครงการ Jin Wellbeing Country ซึ่งตามแผนงานเดมิของบรษิัทฯ บรษิทัฯ 
ตอ้งการพฒันาที่ดินบรเิวณดงักล่าวทัง้หมดเป็นศนูยก์ารแพทยค์รบวงจรในเขตรงัสิต ทัง้นี ้ หากบรษิัทฯ จ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่
บคุคลภายนอก บคุคลภายนอกอาจจะน าที่ดินแปลงดงักล่าวไปพฒันาเป็นโครงการอื่นๆ เช่น โรงงาน หา้งสรรพสินคา้ หรืออื่นๆ ที่ไม่
สอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิัทฯ และอาจจะสง่ผลกระต่อภาพลกัษณข์องโครงการ  Jin Wellbeing Country ได ้
 
ข้อดอ้ยของการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน เม่ือเทยีบกับบุคคลภายนอก 

1. อาจเกิดขอ้สงสยัวา่เป็นช่องทางการถา่ยเทผลประโยชนไ์ปยงับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
การท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยทั่วไปอาจเกิดขอ้สงสยัว่าเป็นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชนไ์ปยงับคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนั หรือท าใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ อยา่งไรก็ตาม ในกรณี
ของบรษิัทฯ คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เขา้ใจกฎเกณฑ ์ และตระหนกัถงึผลกระทบของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียว
โยงกนัเป็นอยา่งดี โดยจะไม่ท ารายการใดๆ ที่ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับรษิัทฯ หรือเป็นการท ารายการท่ีมีราคาไม่เหมาะสม เนื่องจาก
จะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย จึงมีการเจรจา และก าหนดเงื่อนไขในสญัญาการจ าหน่ายที่ดนิในครัง้นีใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบั
บรษิัทฯ 
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2. เกิดคา่ใชจ้า่ยและความล่าชา้ในการท ารายการ เนื่องจากตอ้งขอมติต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้คิดเป็นมลูค่าจ าหน่ายที่ราคา 584.00 ลา้นบาท เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งมีขนาดรายการรอ้ย

ละ 6.56 ของมลูคา่สินทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ซึง่สงูกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ท าให้
รายการนีเ้ป็นรายการขนาดใหญ่ที่จะตอ้งขออนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โดยจะท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยใน
การจดัประชมุผูถื้อหุน้ ค่าสถานที่ ค่าจดัเตรยีมเอกสาร คา่จา้งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และค่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอสิระ 
เป็นตน้ 

 
ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

1. ผูถื้อหุน้จะตัง้สมมติฐานว่าเป็นการท ารายการท่ีโปรง่ใส 

การท ารายการกับบุคคลภายนอก ผูถื้อหุน้จะตัง้สมมติฐานว่าการเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ เป็นการท ารายการที่โปร่งใส และ
ไม่มีการการถ่ายเทผลประโยชนอ์อกจากบรษิัทฯ เนื่องจากคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่มีความเก่ียวโยงกนั ดงันัน้ในการเจรจาต่อรองทัง้ผู้
ซือ้ และผูข้ายน่าจะรกัษาผลประโยชนข์องตนเองมากที่สดุ 

 
ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

1. อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และอาจมีเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มขึน้ 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการกบับคุคลภายนอกนัน้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตอ้งพยายามเจรจาต่อรองเพื่อจะรกัษาผลประโยชน์
ของตน เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชนท์ี่ดทีี่สดุแก่ฝ่ายตนเอง จึงอาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งใชร้ะยะเวลา คา่ใชจ้า่ย และทรพัยากรตา่งๆ เพิม่มากขึน้ 
ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการส าเรจ็ลลุ่วง 

 
ความเสี่ยง 

1. ความเส่ียงจากการเสียโอกาสน าที่ดินไปสรา้งผลตอบแทนที่ดีกว่า 
การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีไ้ดท้ี่ราคา 584.00 ลา้นบาท ซึง่ที่ดินดงักล่าวมเีนือ้ที่รวม 20-0-0.008 ไร ่หรือ 8,000.8 ตารางวา 

ที่ตัง้อยู่ตดิถนนพหลโยธิน รงัสิต ปทมุธานี โดยเป็นท าเลที่มคีวามเจรญิ เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีผูอ้าศยัหนาแน่น การคมนาคมสะดวก 
ดงันัน้ ในอนาคตที่ดินดงักล่าว น่าจะมีมลูค่าที่สงูขึน้เรื่อยๆ ตามการขยายตวัของความเจรญิที่มากขึน้ การจ าหน่ายที่ดินดงักลา่ว
ในตอนนี ้ อาจท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนจากที่ดินที่นอ้ยกว่าในอนาคตได ้ อย่างไรก็ตาม จากเศรษฐกจิที่อยูใ่นภาวะของการ
ชะลอตวั การจ าหน่ายที่ดินในราคาที่สงูมาก อาจไม่สามารถด าเนินการไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ อาจท าใหก้ารจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้
สรา้งผลตอบแทนในธุรกจิโรงพยาบาลไดคุ้ม้ค่าในระยะยาวไดม้ากกวา่กเ็ป็นได ้

 
2. ความเส่ียงของผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการฯ ต่อธุรกิจบรษิัทฯ ที่ด  าเนินการอยู่ในพืน้ท่ี 

การจ าหน่ายที่ดินดงักล่าว คาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 36-40 เดอืน ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของการ

ก่อสรา้ง เป็นเรื่องปกติที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบจากการก่อสรา้งในพืน้ท่ีโดยรอบบรเิวณใกลเ้คียงไม่มากก็นอ้ย และเนื่องจากพืน้ท่ี

บรเิวณดงักล่าว มีโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู่ของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ Jin Wellbeing County ซึง่เป็นคอนโดฯ ที่พกัอาศยัของกลุ่ม

ประชากรผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ และเป็นท่ีตัง้ของโรงพยาบาลธนบรุี บรูณา ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอยู่ในพืน้ท่ีโครงการ Jin 

Wellbeing County เพื่อใหบ้รกิารดแูลฟ้ืนฟรูกัษาผูป่้วยที่เป็นผูส้งูอาย ุดงันัน้ ในระหวา่งการก่อสรา้งโรงพยาบาลในพืน้ท่ีดงักล่าว อาจ

ส่งผลท าใหผู้ท้ี่อาศยัอยู่อาจเกิดความไม่สะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อขัน้ตอนการด าเนินงานใหม้ีผลกระทบ
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ต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ และจะมีการวางแผนการก่อสรา้งโดยใชร้ะยะเวลาที่นอ้ยที่สดุ บรษิัทฯ คาดวา่จะมีผลกระทบที่นอ้ยและ

เป็นระยะเวลาสัน้เทา่นัน้ 

3. ความเส่ียงจากการจ าหน่ายที่ดินโดยไม่ไดร้บัเงินสด 
เนื่องจาก ณ วนัท่ีมีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิการท ารายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ยงัไม่ไดม้ีการ

ลงนามในสญัญารว่มทนุ รวมถึงยงัไม่ไดม้ีการจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุ เนื่องจากผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนใน
สญัญาผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีความเส่ียงหากในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว มีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่
คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินการหรือการก่อสรา้งของโครงการฯ จะท าใหบ้รษิัทฯ มีความเส่ียงในการ
จ าหน่ายที่ดิน ซึง่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม ในสญัญารว่มลงทนุ ระบวุ่า หากโครงการฯ ดงักลา่วไม่สามารถเกดิขึน้
ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิัทรว่มทนุจะด าเนินการโอนท่ีดินที่ซือ้ไปกลบัคืนใหแ้ก่บรษิัทฯ 

 
4. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอน ที่ยงัไม่มีการลงนามในสญัญา  

ตามเงื่อนไขของรา่งสญัญาผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ระหวา่งผูร้ว่มทนุ และรา่งสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน เพื่อ
ด าเนินโครงการฯ นัน้ ผูร้ว่มทนุทกุรายจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิการท ารายการเขา้ลงทนุจากคณะกรรมการบรษิัท และผูถื้อหุน้ของตนเอง 
ตามขอบเขตและอ านาจการอนมุตัิรายการของแต่ละฝ่าย โดยเพิม่เติมของบรษิัทฯ ในรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ (ที่ดิน) ที่ตอ้ง
ผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ อีกรายการ เมื่อผ่านเงื่อนไขดงักล่าว จึงมีการลงนามในสญัญาผูถื้อหุน้ และสญัญา
จะซือ้จะขายที่ดินต่อไป ซึ่งคาดวา่จะเกิดขึน้ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงยงัมีความเส่ียงจากความไมแ่น่นอนของการ
ลงทนุในโครงการฯ รวมทัง้อาจมกีารเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขบางรายการ ที่จะเกิดขึน้ก่อนการลงนามในสญัญาได ้ 

อย่างไรกต็าม การลงนามสญัญาผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) และสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ดงักล่าว เป็นไปตามแนว
ปฏิบตัิทั่วไปของการท ารายการท่ีมีความส าคญั ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหก้รรมการบรษิัทฯ เป็นตวัแทนใน
การพิจารณาการแกไ้ขรายละเอยีดดงักล่าวแลว้ ซึ่งหากมีประเด็นที่มีความส าคญัต่อการท ารายการ บรษิัทฯ จะเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ ทราบในทนัที 

 
5. ความเส่ียงที่อาจก่อใหเ้กคิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

จากการท ารายการในครัง้นี ้ซึ่งมี RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน รวมถึงบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกันกับ VIBHA ท าใหก้ารท ารายการจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้ เป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน และเนื่องจากรายการจ าหน่ายที่ดินมีความ
เก่ียวเนื่องกนักบัรายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ถึงแมร้ายการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต จะไม่เป็น
รายการเก่ียวโยงกัน แต่เนื่องจาก RAM ถือเป็นบุคคลที่มีความขัดแยง้ในครัง้นี ้ ท าใหก้ารจ าหน่ายที่ดินครัง้นี ้อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการลงทนุของโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ที่เป็นรายการเก่ียวเนื่องกนัในอนาคตได ้   

อย่างไรก็ตาม การลงทุนร่วมกับ RAM ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความขดัแยง้ในครัง้นี ้ บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การลงทนุ
ดงักล่าว จะก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมที่คุม้ค่าต่อบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนของโครงการฯ ทัง้หมดตอ้งใชเ้งินลงทุนสงูถึง 2,700 
ลา้นบาท หากบรษิัทฯ ลงทนุแต่เพียงรายเดียวทัง้หมด จะท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งหาแหล่งเงินทนุจากการกูย้มืเพิ่มขึน้จ านวนมาก เนื่องจาก 
ณ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,482 
ลา้นบาท   ซึ่งจะก่อใหเ้กิดภาระหนีสิ้นแก่บรษิัทฯ เพิ่มขึน้ โดย RAM และ THG เป็นพนัธมิตรที่ดีกนัมาอย่างยาวนาน ซึ่งช่วยใหบ้รษิัท
ฯ สามารถเจรจาเงื่อนไขการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ไดม้ากกว่าการท ารายการกับบุคคลอื่น  นอกจากนี ้ RAM เป็นผูป้ระกอบการ
โรงพยาบาลที่มีความพรอ้มทัง้ดา้นเงินลงทุน และประสบการณจ์ากการบรหิารงานโรงพยาบาลมานาน อีกทัง้เป็นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้กัดี มีบคุลากรทางการแพทยท์ี่จะสามารถใหก้ารสนบัสนนุกนัและกนัไดใ้นกรณีฉกุเฉิน ท าใหก้ารลงทนุครัง้นี ้
ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสูงสุดแก่บริษัทฯ จากการร่วมทุนกับ RAM ภายใตก้ารใหค้วามส าคญัต่อการป้องกันความขัดแยง้ทาง
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ผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งการท ารายการใดที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัทฯ ตอ้งผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก่อนด าเนินการ และได้ก าหนดเป็นนโยบาย
จากการด าเนินงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) ของบรษิัทฯ เพื่อ
เป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่จะเกิดจากการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนักบับริษัทฯ ดงันัน้ จาก
นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่บรษิัทฯ มีและด าเนินการอยู่ จะท าใหบ้รษิัทฯ ด าเนินงานต่างๆ ภายใตก้ารรกัษา
ผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ความเส่ียงดงักล่าว จึงอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการท่ีบรษิัทฯ ควบคมุได  ้

 
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 

จากการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมของที่ดินที่บรษิัทฯ จะจ าหน่ายไป โดยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าทีด่ินตาม
วิธีการประเมิน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าส่ิงตอบ
แทนทีไ่ด้รับ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าส่ิงตอบแทน 
สูงกว่า/(ต ่ากว่า) วิธีการประเมิน 

(ล้านบาท) 

สูงกว่า/(ต ่ากว่า) 
ร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าทรพัยส์ินตามบญัชี  547.96 584.00 36.04 6.58% 
2) วิธีมลูค่าตลาด 
 - ราคาประเมินโดย TT 563.00 584.00 21.00 3.73% 
 - ราคาประเมินโดย PPA 556.13 584.00 27.87 5.01% 

 
การประเมินมลูค่าที่ดินโดยวิธีต่างๆ นัน้ มีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยที่แตกต่างกนั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การ

ประเมินมลูค่าที่ดินดว้ยวิธีมลูค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมลูค่าที่ดินที่บริษัทฯ จะ
จ าหน่ายไป เนื่องจากเป็นการค านึงถึงมลูค่าของสินทรพัยใ์นอดตี และไม่ไดค้  านึงถึงราคาของที่ดินในสภาวะตลาด ณ ปัจจบุนั จึงอาจ
ส่งผลใหม้ลูค่าตามบัญชีไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าที่เหมาะสมของที่ดินได ้ในขณะที่วิธีมลูค่าตลาด (Market Value Approach) จะ
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ2 รายซึ่งไดแ้ก่ PPA และ TT (PPA ประเมินสินทรพัยเ์มื่อวนัท่ี 18 ก.พ. 65 และ TT ประเมิน
สินทรพัยเ์มื่อวนัที่ 2 ก.พ. 65 โดยมีวตัถุประสงคส์าธารณะ) โดยทัง้ 2 เป็นผูป้ระเมินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ระเมินค่า
ทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นผูม้ีความเชี่ยวชาญทางดา้นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยเฉพาะ ทัง้นี ้การประเมินมลูค่าที่ดินผูป้ระเมิน
ราคาทรพัยสิ์นอิสระจะพิจารณามลูค่าตามราคาตลาดของที่ดินที่น ามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะค านึงถึงท าเลที่ตัง้ของที่ดิน สภาพแวดลอ้ม 
สภาพคล่องในการซือ้ขายและศกัยภาพของที่ดินภายใตส้ภาวะตลาด ณ ปัจจบุนั โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเห็นว่าวิธีมลูค่าตลาด 
(Market Value Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมลูค่าที่ดินของ THG ในครัง้นี ้ซึ่งมีมลูค่าอยู่ระหว่าง 563.00 - 556.13 
ลา้นบาท โดย THG จะไดร้บัส่ิงตอบแทนเป็นหุน้ในบริษัทร่วมทุนที่มลูค่า 584.00 ลา้นบาท (มลูค่าหุน้ที่บริษัทฯ จะไดร้บัเป็นไปตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทร่วมทุน โดยไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น หรือ Share premium เกิดขึน้) ซึ่งสูงว่าราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้
ประเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระอยู่ 21.00 - 27.87ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.73 - 5.01 ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเหน็
ว่ามลูค่าส่ิงตอบแทนที่บรษิัทฯ จะไดร้บัการจ าหน่ายที่ดินใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 

 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเกี่ยวโยง 

เมื่อพิจารณาถึงเหตผุลและเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ และความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการ  
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจ าหน่ายที่ดินในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากรายการนีม้ีความเก่ียวเนื่อง กับ
การลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต ซึ่งมีความตอ้งการน าที่ดินของบรษิทัฯ ใชใ้นการก่อสรา้ง  โดยเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไข
ในการท ารายการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หก้ับบริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ใหม่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตาม
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เงื่อนไขการคา้ปกติทั่วไป เป็นการลงทุนในธุรกิจปกติทั่วไป และมิไดม้ีเงื่อนไขที่จะท าให้บริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขในกรณีที่บรษิัทรว่มทนุมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ภายหลงัจากที่บรษิัทร่วมทนุรบัโอนที่ดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลงใหบ้ริษัทร่วมทุนจดัการโอน
ที่ดินดงักล่าวกลบัคืนแก่ THG และภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งจากการโอนคืนท่ีดิน บรษิัทรว่มทนุตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด 

 

โดยสรุป ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) ใหแ้ก่บรษิัท
ร่วมทุน ซึ่งเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั โดยบริษัทฯ จะไดหุ้น้สามญัของบรษิัทร่วมทนุเป็นส่ิงตอบแทนจ านวน 5,840,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 100.00 บาท รวมเป็นมลูค่า 584.00 ลา้นบาท ซึ่งหุน้ของบรษิัทร่วมทนุที่บริษัทฯ ไดร้บัเป็นส่ิงตอบแทนมีมลูค่าตามมลูค่าที่
ตราไวโ้ดยไม่มีการช าระค่าหุน้ในราคาส่วนเกินของมลูค่าหุน้สามญัจดทะเบียน หรือ Share premium และจากราคาของมลูค่าที่ดินที่
จะจ าหน่ายในครัง้นีม้ีมลูค่า 584.00 ลา้นบาท เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระจ านวน 2 ราย ที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทนุ
และผูป้ระเมินหลักที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ PPA และ TT  โดยราคาประเมินของทั้ง 2 รายอยู่ระหว่าง 
556.13 - 563.00 ลา้นบาท ซึ่งท าใหร้าคาเขา้ท ารายการที่ 2 เป็นราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้เมื่อพิจารณถึงเหตุผล และเงื่อนไขใน
จ าหน่ายที่ดินในครัง้นีใ้หก้บับรษิัทรว่มทุนท่ีจะจดัตัง้ใหม่ มีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกติ
ทั่วไป สอดคลอ้งกบัการลงทนุในธุรกิจปกติ และมิไดม้ีเงื่อนไขที่จะท าใหบ้รษิัทฯ หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียผลประโยชน ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเงื่อนไขในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมิไดด้  าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบุรีรงัสิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากที่บริษัท
รว่มทนุรบัโอนท่ีดินเพื่อใชก้่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรุีรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลงใหบ้รษิัทรว่มทนุจดัการโอนที่ดินดงักล่าวกลบัคืน
แก่ THG และภาระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวข้องจากการโอนคืนที่ดิน บริษัทร่วมทุนตอ้งรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ช่วยปกป้อง
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  โดยหากพิจารณาจากเหตุผล มูลค่าการเข้าท ารายการ เงื่อนไข ความ
เหมาะสมในการเข้าท ารายการและพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเหน็ว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการในคร้ังนี ้  

 
การเข้าท ารายการในคร้ังนียั้งมีความเสี่ยงทีผู้่ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากความเสี่ยงดังกล่าว

อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าท ารายการขึน้อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในคร้ังนีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม 
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บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดพ้ิจารณา และใหค้วามเห็นขา้งตน้
ดว้ยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นรายย่อยเป็นส าคญั 
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เอกสารแนบ 1 
สรุปข้อมูลของ 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“THG”) 
 

1. ข้อมูลเบือ้งตน้  
ชื่อบรษิัท    : บรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : กลุ่มบรษิัทประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลประเภทท่ีรบัผูป่้วยไวค้ำ้งคืน ในลกัษณะ 

โรงพยำบำลทั่วไป (General Hospital) ภำยใตช้ื่อ "โรงพยำบำลธนบรุี" 
เว็บไซต ์    : www.thg.co.th 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 34/1 ซอยอิสรภำพ 44 แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์    : 0-2487-2000 
โทรสำร    : 0-2159-0336 
ทนุจดทะเบียน   : 847,467,400.00 บำท 
ทนุช ำระแลว้   : 847,467,400.00 บำท 
ประเภทหุน้    : หุน้สำมญั จ ำนวน 847,467,400 หุน้ 
หุน้มลูค่ำที่ตรำไว ้   : หุน้ละ 1.00 บำท 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
2.1. ประวัติความเป็นมา  

ปี 2519 

• 13 สิงหำคม นำยแพทยบ์ุญ วนำสิน กลุ่มแพทย ์และนกัลงทุน ไดก้่อตัง้บริษัท โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกัด ดว้ยทุนจด

ทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 20 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยำบำล โดยเห็นว่ำในพืน้ท่ี ธนบุรียงัไม่มีโรงพยำบำล

เอกชนเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของผูป่้วย อีกทงัโรงพยำบำลศิรริำชยงัหนำแน่นไปดว้ยคนไขท้ี่รอกำรรกัษำเนื่องจำกมี

เตียงไม่เพียงพอ กำรก่อตั้งโรงพยำบำลธนบุรีจึงเป็นกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรในกำรรบับริกำรรกัษำพยำบำล

ของคนไข ้
ปี 2520 

• 10 พฤษภำคม โรงพยำบำลธนบรุีไดเ้ปิดใหบ้รกิำร ณ เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภำพ แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขต บำงกอกนอ้ย 

กรุงเทพฯ 10700 เป็นโรงพยำบำลขนำด 60 เตียง ใหก้ำรรกัษำพยำบำลโดยทีมอำจำรย์ แพทยจ์ำกโรงพยำบำลศิริ

รำชซึ่งมีควำมปรำรถนำร่วมกัน ในกำรใหบ้ริกำรกลุ่มคนไขท้ี่มีรำยไดป้ำนกลำง ถึงสงูในฝ่ังธนบุรี เพื่อใหไ้ดร้บัควำม

สะดวกสบำยและควำมรวดเรว็ในกำรรบับรกิำรทำงกำรแพทย ์
ปี 2523 

• โรงพยำบำลธนบรุีไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดีและเติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกจ ำนวนเตียงและหอ้ง ตรวจผูป่้วยนอก

ไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร ในปี พ.ศ. 2523 โรงพยำบำลธนบุรีมีกำรขยำยและปรบั เปล่ียนรูปแบบอำคำรเพิ่มเติม
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ทัง้แนวรำบและแนวสงู โดยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรรองรบัผูป่้วยเป็น 113 เตียง ดว้ยทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 60 

ลำ้นบำท 
ปี 2534 

• บริษัทฯ ไดต้ัง้มั่นอยู่บนรำกฐำนของคณุภำพและควำมเอำใจใส่ของทีมแพทยแ์ละพยำบำลอนัเป็น มำตรฐำนท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัของประชำชนย่ำนฝ่ัธนบรุีส่งผลใหม้ีอตัรำกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเรว็ ท ำใหจ้ ำนวนเตียงที่รองรบัไม่พียง

พอ จึงไดด้  ำเนินกำรขยำยพืน้ท่ีรบับรกิำรโดยกำรสรำ้งโรงพยำบำล 12 ชัน้ และเปิดกำรใหบ้รกิำรโรงพยำบำลธนบุรี 2 

ดว้ยทนุจดทะเบียนเพิ่มเป็น 300 ลำ้นบำท 

• บรษิัทฯ เริ่มด ำเนินกำรขยำยโรงพยำบำลในเครือตำมต่ำงจงัหวดั 
ปี 2536 

• 8 มีนำคม โรงพยำบำลธนบุรี 2 ตังอยู่เลขที่ 43/4 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน ์เขตทวีวฒันำ กรุงเทพฯ 

10170 โดยเปิดใหบ้รกิำรดว้ยขนำด 68 เตียง 
ปี 2537 

• 21 ธันวำคม บริษัท โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกัด ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน และไดจ้ดทะเบียน  เปล่ียน

ชื่อเป็น บรษิัท โรงพยำบำลธนบรุี จ ำกดั (มหำชน) 
ปี 2538 

• มหำวิทยำลยัสยำมและบริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมขำดแคลนดำ้นอัตรำก ำลงัของบคุลำกรทำงกำร พยำบำล จึงได้

ร่วมกันจัดกำรศึกษำพยำบำลระดับปริญญำตรี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ  ในกำรให้กำรบริกำร

พยำบำลท่ีมีคณุภำพ และน ำควำมรูว้ิชำชีพมำพฒันำตนเอง และสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง 
ปี 2540 

• 11 ธันวำคม บริษัทฯ เขำ้ซือ้หุน้ บริษัท ทนัตสยำม จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขำยเครื่องมือทนัตกรรม และ  ประกอบกิจกำร

รำ้นขำยยำ 
ปี 2554 

• บรษิัทฯ ท ำสญัญำเป็นผูร้บัจำ้งเหมำบรกิำรทำงกำรแพทยเ์พื่อใหบ้รกิำรโรงพยำบำลองคก์ำรบรหิำรส่วน จงัหวดัภเูก็ต

จ ำนวน 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ซึ่งเป็นโรงพยำบำลในสงักัด องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) แห่งแรกของ

ประเทศไทย 
ปี 2555 

• 1 มิถุนำยน โรงพยำบำลธนบุรี 2 ไดข้ยำยกำรใหบ้ริกำรโดยกำรเปิดใหบ้ริกำรอำคำร 2 ท ำใหม้ีเตียงเพื่อ รองรบักำร

บริกำรผู้ป่วยในรวมทั้ง 2 อำคำรจ ำนวน 95 เตียง บริษัทฯ ท ำสัญญำเป็นผู้รับจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อบริหำรและ

ด ำเนินงำนโรงพยำบำลเมืองพทัยำ ขนำด 110 เตียง (เตียงจดทะเบียน) 
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ปี 2556 

• 10 พฤษภำคม บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 600 ลำ้นบำท ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยสยำมในกำรด ำเนินกำร

คณะแพทยศำสตร ์ซึ่งจะสำมำรถผลิตบุคลำกรทำงกำร แพทยท์ี่มีคุณภำพเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ 

และโรงพยำบำลในกลุ่มบรษิัทฯ 
ปี 2557 

• 6 มกรำคม บรษิัทฯ เขำ้ซือ้หุน้ บรษิัท สิรเิวช จนัทบรุี จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มขึน้ โดยถือหุน้เป็นรอ้ยละ 31.87 ของทนุจด

ทะเบียน 585 ลำ้นบำท (ทนุช ำระแลว้ 585 ลำ้นบำท) 

• 16 กรกฎำคม บริษัทฯ ก่อตัง้ บริษัท ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี จ ำกัด ประกอบธุรกิจรบัจำ้งบริหำร  จัดกำรและ

ใหบ้ริกำรรกัษำเฉพำะดำ้นโรคหวัใจ โดยจดัตัง้หรือเป็นส่วนหนึ่งของศูนยห์วัใจใหแ้ก่ สถำนพยำบำล โดยถือหุน้รอ้ย

ละ 70 ของทนุจดทะเบียน 100 ลำ้นบำท รบัจำ้งเหมำใหบ้รกิำรศนูยห์วัใจ ใหโ้รงพยำบำลภทัรธนบรุี จงัหวดักรุงเทพฯ 

และโรงพยำบำลบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

• 22 กนัยำยน บรษิัทฯ เขำ้ซือ้หุน้บรษิัท โมดูลล่ำ ซอฟทแ์วร ์เอ็กซเ์ปอรต์ีส จ ำกดั เพิ่มเติม ท ำใหส้ดัส่วน กำรถือหุน้เพิ่ม

เป็นรอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบียน 18 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เต็มมลูค่ำ) 

• 20 ตุลำคม บริษัทฯ ก่อตัง้ บริษัท พรีเมียรโ์ฮม เฮลท ์แคร ์จ ำกัด เพื่อใหบ้ริกำรทำงสขุภำพแก่ผูป่้วย  ที่บำ้น และเพื่อ

จดัท ำโครงกำรดแูลผูส้งูอำย ุโดยถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 100 ลำ้นบำท 

• 15 ธันวำคม บริษัทฯ เขำ้ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของบริษัท รำชธำนี เรียลตี ้จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพฒันำ โครงกำรที่

เก่ียวขอ้งกบับรกิำรดำ้นกำรแพทยแ์ละสขุภำพ โดยมีทนุจดทะเบียน 700 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เต็มมลูค่ำ) 

• 24 ธันวำคม บรษิัทฯ เขำ้ซือ้หุน้บรษิัท ธนบรุีพฒันำที่ดิน จ ำกดั ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำร ที่เก่ียวขอ้งกบับรกิำร

ดำ้นกำรแพทยแ์ละสขุภำพเพิ่มขึน้ โดยถือหุน้รอ้ยละ 99.78 ของทนุจดทะเบียน 800 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เต็มมลูคำ่) 

• 30 ธันวำคม บริษัทฯ เขำ้ซือ้หุน้ บริษัท อุบลรกัษ์ จ ำกัด (โรงพยำบำลอุบลรกัษ์ ธนบุรี) เพิ่มขึน้ ท ำให้  สดัส่วนกำรถือ

หุน้เพิ่มเป็นรอ้ยละ 34.04 ทนุจดทะเบียน 37.5 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เต็มมลูค่ำ) 
ปี 2558 

• 25 กมุภำพนัธ ์บรษิัทฯ เขำ้ซือ้หุน้เพิ่มทนุของบรษิัท พรีเมียรโ์ฮม เฮลท ์แคร ์จ ำกดั จ ำนวน 200 ลำ้นบำท ท ำใหบ้รษิัท 

พรีเมียรโ์ฮม เฮลท ์แคร ์จ ำกัด มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 300 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 150 ลำ้นบำท) โดยสดัส่วน

กำรถือหุน้บรษิัทฯ ยงัคงเดิมที่รอ้ยละ 99.99 

• 2 เมษำยน บริษัทฯ เขำ้ซือ้หุน้ของ บริษัท โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มขึน้ ท ำใหส้ดัส่วน กำรถือหุน้

เพิ่มเป็นรอ้ยละ 54.23 ของทนุจดทะเบียน 400 ลำ้นบำท (ทนุช ำระแลว้ 388.27 ลำ้นบำท) 

• 16 พฤศจิกำยน บรษิัทฯ ซือ้หุน้เพิ่มเติม บรษิัท ศนูยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบรุี จ ำกดั โดยถือหุน้ รอ้ยละ 99.98 ของทนุ

จดทะเบียน 100 ลำ้นบำท (ช ำระค่ำหุน้เต็มมลูค่ำ) 
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ปี 2559 

• 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 บรษิัทไดท้ ำสญัญำรว่มกบั Wego Holding Company Limited เพื่อตัง้ “กิจกำรรว่มคำ้” ในชื่อ 

“Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited” ซึ่งเป็น บริษัทจดทะเบียนในสำธำรณรฐัประชำชนจีน 

(ประเภทกำรร่วมค้ำ) เพื่อด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกิจกำร  โรงพยำบำลในสำธำรณรัฐประชำชนจีน (“Welly 

Hospital”) โดยมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 230.00 ลำ้นเรนมินบิ (หรือเทียบเท่ำ 1,249 ลำ้นบำท) บรษิัทถือหุน้ในกิจกำร

รว่มคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วน รอ้ยละ 58 ของทนุจดทะเบียน 

• 17 กุมภำพันธ์ บริษัท โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี จ ำกัด (มหำชน) ลดทุนจดทะเบียนจำก 400,000,000 บำท เป็น 

388,271,118 บำท โดยตัดหุน้จดทะเบียนที่จ ำหน่ำยไม่ไดอ้อก เพื่อใหทุ้นจดทะเบียนคงเหลือตำม จ ำนวนที่มีกำร

ช ำระค่ำหุน้ครบถว้นแลว้ กำรลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือ  หุน้เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 

54.23 เป็นรอ้ยละ 55.87 

• 26 กมุภำพนัธ ์กิจกำรรว่มคำ้ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อบรษิัทจำก “Weihai Thonburi Medical Equipment Company 

Limited” เป็น “Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited” 

• 29 มิถุนำยน บริษัทฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 849.08 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 764.08 ลำ้นบำท) เพื่อรองรบักำร

เสนอขำยหุน้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”) 

• 30 สิงหำคม บรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้เพิ่มทนุของบรษิัท พรีเมียรโ์ฮม เฮลท ์แคร ์จ ำกดั จ ำนวน 850 ลำ้นบำท ท ำใหบ้รษิทั 

พรีเมียรโ์ฮม เฮลท ์แคร ์จ ำกัด มีทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้เพิ่มขึน้เป็น 1,150 ลำ้นบำท โดยสัดส่วนกำรถือหุ้น

บรษิัทฯ ยงัคงเดิมที่รอ้ยละ 99.99 
ปี 2560 

• 4 เมษำยน บริษัทฯ  ร่ วมกับ  GA Mone Pwint Co., Ltd. Ar Yu Ananta Medical Services Co., Ltd. และ  WJ 

International Hospital Management Co., Ltd. จัดตั้ง “กิจกำรร่วมคำ้” ในชื่อ “ARYU International Health Care 

Company Limited” ซึ่งเป็นบริษัทจดท ะเบียน ใน สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ เพื่อด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ

กิจกำรโรงพยำบำลในสำธำรณรฐั แห่งสหภำพเมียนมำ (Ar Yu International Hospital) โดยมีทนุจดทะเบียน 100.00 

ลำ้นเหรียญ สหรฐัอเมริกำ (หุน้สำมญั 10,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 เหรียญสหรฐัอเมริกำ) บริษัทถือ

หุน้ในกิจกำรรว่มคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน กิจกำรรว่มคำ้ดงักล่ำว เรียกช ำระค่ำหุน้รอ้ยละ 

50 ของทนุจดทะเบียน 

• 1 มิถุนำยน บริษัทฯ เขำ้ท ำสัญญำรบัจำ้งเป็นที่ปรึกษำและด ำเนินกำรศึกษำแบบองคร์วมทั้งระบบ  (Consultancy 

and Comprehensive study) ให้แก่ โรงพยำบำลเอกชนของมหำวิทยำลัยคิงซำอุด  ที่ เมืองริยำด ประเทศ

ซำอุดิอำระเบีย โครงกำรนีเ้ป็นควำมร่วมมือระหว่ำง InterHealth Saudi Arabia Company Limited (บริษัทในเครือ

ของ InterHealth Canada Limited) กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รบัจำ้งเป็นที่ปรึกษำและด ำเนินกำรศึกษำดำ้นบริหำร
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จดักำรทั่วไปของโรงพยำบำล ซึ่งเป็นควำมร่วมมือ ในเบือ้งตน้ โดยมีมลูค่ำโครงกำรทัง้สิน้ประมำณ 2.8 ลำ้นเหรียญ

สหรฐั 

• 31 พฤษภำคม บริษัท โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม  388,271,118 บำท 

เป็นทนุจดทะเบียน 430,000,000 บำท โดยบรษิัทฯ ไดเ้พิ่มทนุใน บมจ. โรงพยำบำล รำษฎรย์ินดี เป็นเงิน 83,421,429 

บำท ท ำใหบ้รษิัทฯ มีสดัส่วนกำรถือหุน้เพิ่มจำกรอ้ยละ 55.87 เป็น รอ้ยละ 56.91 

• 1 พฤศจิกำยน บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรซือ้หุน้รอ้ยละ 99.99 ของบริษัท บ ำรุงเมืองพลำซ่ำ จ ำกัด จำกบริษัท เพำเวอร์

ไลน ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั (มหำชน) และผูถื้อหุน้เดิม เพื่อรบัโอนสิทธิกำรเช่ำที่ดินและ อำคำรบนสิทธิกำรเช่ำบนพืน้ท่ีอนั

เป็นกรรมสิทธ์ิ ของสภำกำชำดไทย โดยกำรเข้ำซือ้ดังกล่ำวถือเป็นกำร  ซือ้สินทรัพยเ์ข้ำมำ เพื่อพัฒนำโครงกำร

โรงพยำบำล ศูนยฟ้ื์นฟูสขุภำพ ธนบุรี (ถนนบ ำรุงเมือง) โดยมี  แนวคิดจะสรำ้งศูนยใ์หบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์มีแผนก

ตรวจรกัษำผูป่้วยนอก เช่น แผนกกำยภำพบ ำบัด แผนกตรวจและดูแลสุขภำพ แผนกชะลอวัย ฯลฯ และมีหอ้งพกั

รกัษำตวัส ำหรบัผูป่้วยพกัฟ้ืน 

• 2 พฤศจิกำยน บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมพิธีเปิดโรงพยำบำลอย่ำงเป็นทำงกำรของ Welly Hospital ที่ เมือง เวยไห่ 

สำธำรณรฐัประชำชนจีน ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 58 และนบัเป็นโรงพยำบำล ของผูป้ระกอบกำรไทย

แห่งแรกที่ไดร้บัใบอนญุำตสถำนพยำบำลในสำธำรณรฐัประชำชนจีน 

• 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทจำก “Weihai Thonburi Healthcare 

Investment Company Limited” เป็น “Weihai Welly Hospital Company Limited” และคณะกรรมกำรของกิจกำร

ร่วมคำ้ - Weihai Welly Hospital Company Limited มีมติอนุมตัิให ้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20.00 ลำ้นเรนมินบิ 

เป็นทัง้สิน้ 250.00 ลำ้นเรนมินบิ บรษิัทฯ ไดจ้่ำยช ำระค่ำ หุน้ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เป็นเงินจ ำนวน 11.60 ลำ้นเรนมิน

บิ (เทียบเท่ำ 58.02 ลำ้นบำท) 

• 15 พฤศจิกำยน โรงพยำบำลธนบรุีฉลองควำมส ำเรจ็ครบรอบ 40 ปีกำรก่อตัง้ พรอ้มท ำพิธีเปิดอำคำร ผูป่้วยนอกใหม่ 

4 ชัน้ 

• 15 พฤศจิกำยน บริษัทฯ ไดอ้นุมัติเพิ่มกำรลงทุนในหุ้นของ ARYU International Health Care Company Limited 

จำกรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 40 โดยกำรซือ้หุน้จำก WJ International Hospital Management Company Limited ใน

รำคำพำร ์คำดว่ำจะช ำระค่ำหุ้นแลว้เสร็จในไตรมำส 1/2561 และ คำดว่ำ Ar Yu International Hospital จะเปิด

ใหบ้รกิำรไดใ้นกลำงปี 2561 

• 7 ธันวำคม บรษิัทฯ น ำหุน้เขำ้ซือ้ขำยวนัแรกในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อ ประชำชนทั่วไป

เป็นครัง้แรก (IPO) จ ำนวน 85 ลำ้นหุ้น โดยใชช้ื่อย่อ “THG” ระดมทุนจ ำนวน 3,230 ลำ้นบำท เพื่อใชค้ืนเงินกูย้ืม

ธนำคำร และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
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ปี 2561 

• กำรลงทุนเพิ่มในกิจกำรร่วมคำ้ เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกำยน 2560 THG ไดท้ ำสญัญำกับ WJ International Hospital 

Management Co., Ltd. (“WJ”) เพื่ อซื ้อหุ้น  Ar Yu International Health Care Company Limited (“ARYU”) ใน

ส่วนของ WJ กำรท ำสญัญำดงักล่ำว เพื่อใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ใน ARYU เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 40 โดย

ในไตรมำสที่ 1/2561 บริษัทไดจ้่ำยช ำระ ค่ำหุน้ดงักล่ำวใหก้ับ WJ ในส่วนที่ช ำระไปแลว้ จ ำนวน 0.65 ลำ้นเหรียญ

สหรฐัฯ และจ่ำยช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือใหก้บั ARYU เป็นจ ำนวนเงิน 14.35 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 

2561 THG ไดจ้่ำยช ำระเพื่อลงทนุทัง้สิน้จ ำนวน 20 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ 

• กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวในบริษัทอื่น ในไตรมำส 1/2561 บริษัทไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท รำชธำนี โรจ

นะ จ ำกัด (โรงพยำบำลรำชธำนีโรจนะ) ซึ่งมีรำคำทนุ 30 ลำ้นบำท ในรำคำ 82 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษัทมีก ำไรจำก

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักล่ำว จ ำนวน 52 ลำ้นบำท 

• กำรลงทุนในบริษัทย่อย ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2561 ไดม้ีมติอนุมตัิ

กำรลงทุนใน บริษัท ธนรำษฎร  ์ทุ่งสง จ ำกัด โดยกำรซือ้หุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 55 ถึงรอ้ยละ 60 ของ จ ำนวนหุ้น

ทัง้หมดภำยใตก้รอบกำรลงทนุเป็น จ ำนวน 240 ลำ้นบำท  

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 5 กรกฎำคม 2561 ไดม้ีมติอนุมตัิเพิ่มกรอบกำร ลงทุนใน

บริษัทธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกัด เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 360 ลำ้นบำท เนื่องจำก บริษัทธนรำษฎรท์ุ่งสง จ ำกัด มีกำรเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลำ้นบำท และ THG ตอ้งกำรด ำรงสดัส่วนกำรลงทุนไว  ้ณ วนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 THG 

ไดด้  ำเนินกำรลงทนุใน บจก. ธนรำษฎรท์ุ่งสง เป็นท่ีเรียบรอ้ย ตำมมติที่ประชมุ คณะกรรมกำร โดยสรุปแลว้ THG ถือ

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 51.12 และเป็นกำรถือหุน้ท่ีมีสิทธิ ออกเสียงโดยออ้ม ผ่ำนบรษิัทย่อย 

บมจ. โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.31 รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 56.43  

• กำรเปิดใหบ้ริกำรโรงพยำบำล Ar Yu International Hospital ในเดือนกันยำยน 2561 บริษัทร่วมคำ้ที่ THG ไดร้่วม

ลงทนุ ไดด้  ำเนินกำรเปิดโรงพยำบำล Ar Yu International Hospital ณ เมืองย่ำงกุง้ สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ 

โดยเบือ้งตน้ไดเ้ปิดในส่วนกำรใหบ้รกิำรคนไขน้อก และคำดว่ำจะเปิดเต็มรูปแบบในไตรมำส 1/2562 
ปี 2562 

• กำรเปิดใหบ้ริกำรโรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมืองอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 บริษัทย่อยไดเ้ปิด

ใหบ้ริกำรโรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมืองอย่ำงเป็นทำงกำร โดยในเบือ้งตน้ไดเ้ปิดใหบ้ริกำร ศูนยร์กัษำแผลเบำหวำน 

ศูนยต์รวจสขุภำพ ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั และไดท้ยอยเปิดศูนยร์กัษำเฉพำะทำงอื่น ๆ อำทิ ศูนยร์กัษำผูม้ีบุตรยำก 

(IVF) ศนูยก์ระดกูและขอ้ ศนูยผิ์วหนงัและควำมงำม และจิณณเ์วลเนส เป็นตน้ 

• กำรเปิดให้บริกำรโรงพยำบำล Ar Yu International Hospital อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่  17 มีนำคม 2562 

โรงพยำบำล Ar Yu International Hospital ณ เมืองย่ำงกุง้ ประเทศเมียนมำ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมคำ้ที่ THG ไดร้่วม
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ลงทนุกบัพนัธมิตรทอ้งถิ่นในประเทศเมียนมำ ด ำเนินกำรเปิดใหบ้รกิำรอย่ำงเป็นทำงกำร โดยเปิดบรกิำรเต็มรูปแบบ

ทัง้ตรวจรกัษำคนไขน้อกและคนไขใ้น และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขยำยพืน้ท่ีใหบ้รกิำรในเฟส 2 

• กำรเปิดใหบ้ริกำร โรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสง อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทย่อยไดเ้ปิด

ใหบ้ริกำรโรงพยำบำลธนบุรีทุ่งสงอย่ำงเป็นทำงกำร โดยในเบือ้งตน้ไดเ้ปิดให้บริกำรรกัษำทั่วไป OPD และ IPD 

รวมทัง้มีกำรเปิดใหบ้รกิำรคลินิกกระดกูและขอ้ คลินิกสตูินรีเวช คลินิกเด็ก ฯลฯ 

• THG ไดบ้ันทึกรำยกำรตั้งส ำรองผลประโยชนพ์นักงำนท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยสุทธิจำกภำษีเงินไดจ้ ำนวน 76 ลำ้นบำท 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำน ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งก ำหนดใหบ้รษิัทจ่ำยเงินใหแ้ก่ลกูจำ้งซึ่ง

ท ำงำนติดต่อกันครบยี่สิบปีขึน้ไป ใหจ้่ำยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอัตรำสุดทำ้ยส่ีรอ้ยวนั ไดม้ีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน 

บมจ.โรงพยำบำลรำชธำนี โดยมีกำรบนัทึกก ำไรพิเศษจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 278 

ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรสทุธิจำกภำษีเงินไดจ้ ำนวน 222 ลำ้นบำท 
ปี 2563 

• เปิดด ำเนินกำรโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ ในเดือนกุมภำพันธ์พ.ศ. 2563 บริษัทไดด้  ำเนินกำรเปิดโรงพยำบำลธนบุรี

บรูณำ โดยเป็นโรงพยำบำลฟ้ืนฟผููส้งูวยั จ ำนวน 55 เตียง ตัง้อยู่ในโครงกำร Jin Wellbeing County 

• กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ในเดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทไดท้ำ สญัญำซือ้ขำยหุน้ในกิจกำรรว่มคำ้ที่

ด  ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลในสำธำรณรฐัประชำชนจีน (“Welly Hospital”) ใหก้ับบริษัท WEGO Holding Company 

ผูถื้อหุน้เดิม โดยบริษัทตกลงที่จะขำยหุน้ทั้งหมดที่บริษัทถือในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวเป็นเงินจ ำนวน 98.21ลำ้นเรน

มินบ ิซึ่งเป็นรำคำที่ตกลงรว่มกนั กำรรบัรูร้ำยกำรดงักล่ำว ท ำให ้THG มีก ำไรพิเศษในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 86 ลำ้น

บำท เกิดจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย จ ำนวน 19 ลำ้นบำท และภำษีเงินไดน้ิติบุคคลลดลง จ ำนวน 67 ลำ้นบำท และ

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรรบัรูข้ำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว จ ำนวน 236 ลำ้นบำท และภำษีเงินไดน้ิติ

บคุคลลดลง จ ำนวน 67 ลำ้นบำท 
ปี 2564 

• มกรำคม 2564 THG ไดล้งทุนเพิ่มในบริษัท ธนบุรี เวลบีอิง้ จ ำกัด จ ำนวน 200 ลำ้นบำท ท ำใหบ้ริษัทย่อยดงักล่ำวมี

ทนุจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,500 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมกำรลงทนุดงักล่ำวไม่มีผลต่อสดัส่วนกำรถือครอง โดย THG มี

สดัส่วนกำรถือครองรอ้ยละ 99.99 

• เมษำยน 2564 THG จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เมดแอคเซส จ ำกัด ด ำเนินงำนดำ้นจัดซือ้ เพื่อจัด

จ ำหน่ำยเครื่องมือแพทย ์สินคำ้ทำงกำรแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท และTHG ถือหุน้รอ้ยละ 

100.00 

• เมษำยน 2564 THG เริ่มด ำเนินกำรฮอสพิเทล เพื่อรองรบัผูป่้วยโควิด 19 ที่มีอำกำรนอ้ย และจำกควำมร่วมมือของ

บริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ไดท้ยอยเปิดฮอสพิเทลเพิ่มเติมในภำยหลังเพื่อรองรบัจ ำนวนผู้ป่วยที่

เพิ่มขึน้ รวมกว่ำ 4,600 เตียง เพื่อช่วยรองรบัสถำนกำรณว์ิกฤตของโรคโควิด 19 ที่ระบำดเป็นวงกวำ้ง 
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• เมษำยน 2564 THG  ไดป้รบักำรด ำเนินงำนเพื่อใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ โดยเปิดใหบ้ริกำรตรวจคดักรองผูป่้วย 

COVID-19 ที่โรงพยำบำลในเครือ เพื่อใหป้ระชำชนเขำ้ถึงกำรตรวจไดส้ะดวกมำกขึน้ และปรบัพืน้ท่ีโรงพยำบำลธนบรุี 

บ ำรุงเมือง เพื่อใหแ้ผนกคนไขใ้นทัง้หมดรองรบักำรรกัษำผูป่้วย COVID-19 ที่มีอำกำรปำนกลำงถึงรุนแรง 

• มิถุนำยน 2564 THG ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จ ำกัด รวมเป็นเงิน 200 ลำ้นบำท โดยมี

สดัส่วนกำรถือครองรอ้ยละ 7.40  

• มิถุนำยน 2564 เปิดตวัช่องทำงกำรจองวคัซีนทำงเลือก Moderna ผ่ำนแพลตฟอรม์ดิจิทลั ใหก้ับทัง้ภำคองคก์รและ

ภำคบคุคล ทัง้นีม้ีผูล้งทะเบียนแสดงควำมสนใจเพื่อรบักำรฉีดวคัซีนทำงเลือกกับโรงพยำบำลในเครือข่ำย 17 แห่งทั่ว

ประเทศ มำกกว่ำ 1 ลำ้นคน 

• มิถนุำยน 2564 รว่มมือกบัหน่วยงำนภำครฐั เพื่อใหบ้รกิำรฉีดวคัซีนในโรงพยำบำลใหก้บัประชำชนกลุ่มเส่ียง 

• กรกฎำคม 2564 THG ไดเ้ริ่มด ำเนินกำรจดัตัง้โรงพยำบำลเฉพำะกิจ เพื่อรองรบัผูป่้วยโควิด 19 ที่มีอำกำรปำนกลำง

ถึงรุนแรง ซึ่งบริหำรงำนโดยโรงพยำบำลธนบุรีบ ำรุงเมือง โดยไดล้งทุนเครื่องมือแพทยแ์ละน ำบุคลำกรเขำ้ปฏิบตัิงำน

ดแูลผูป่้วย โดยเฉพำะหอ้งผูป่้วยวิกฤต ซึ่งมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในขณะนัน้ เริ่มด ำเนินกำรแห่งแรก คือโรงพยำบำล

สนำม มทบ. 11 และทยอยจดัตัง้เพิ่มอีกสองแห่ง ไดแ้ก่ โรงพยำบำลสนำมรำชพิพฒัน ์และโรงพยำบำลสนำมบำงขุน

เทียน ซึ่งสำมำรถรองรบัผูป่้วยมำกกว่ำ 800 เตียง 

• สิงหำคม 2564 THG ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท สิริเวช จันทบุรี  จ ำกัด (มหำชน) เป็นเงินจ ำนวน 

51,797,802 บำท ซึ่งกำรลงทุนดงักล่ำว เป็นกำรเพ่ิมทนุไม่นอ้ยกว่ำสิทธ์ิท่ีไดร้บักำรจดัสรร ท ำใหม้ีสดัส่วนกำรถือหุน้

เพิ่มขึน้จำกเดิมรอ้ยละ 31.87 เป็นรอ้ยละ 31.92 

• สิงหำคม 2564 THG ร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรจัดตั้งศูนยฉี์ดวัคซีน  ไทยพีบีเอส-ธนบุรีฯ รวมถึงกำร

ใหบ้รกิำรฉีดวคัซีนตำมชนุชนต่ำงๆ  เพื่อช่วยใหก้ำรฉีดวคัซีนยงัด ำเนินไปอย่ำงทั่วถึง 

• กันยำยน 2564 THG ลงทุนเพิ่มในบริษัท โรงพยำบำลรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งกำรลงทุนดงักล่ำวท ำให้ THG มี

สดัส่วนในกำรถือหุน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 5.07 

• พฤศจิกำยน 2564 THG จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทยอ่ย บรษิัท ธนบรุ ีคำนำบิซ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อด ำเนินงำนเก่ียวกบั

เภสชัภณัฑท์ี่มีสำรสกดัจำกพืชสมนุไพร เพื่อใชใ้นกำรรกัษำโรคทำงกำรแพทย ์ โดย THG ถือหุน้รอ้ยละ 75.00 

• พฤศจิกำยน 2564 THG เริ่มใหบ้ริกำรฉีดวัคซีนทำงเลือก Moderna ใหก้ับประชำชนผ่ำนโรงพยำบำลในเครือข่ำย

จ ำนวน 17 โรงพยำบำล โดยใหบ้รกิำรไปมำกกว่ำ 200,000 โดส 

• พฤศจิกำยน 2564 THG ไดร้บัใบอนญุำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ ณ “ศนูยด์แูลผูส้งูอำยุ ธนบรุ ี

เฮลท ์วิลเลจ ประชำอุทิศ” ในศูนยเ์ปิดใหบ้ริกำรดำ้นกำรดูแลผูส้งูอำยุ ผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยพกัฟ้ืนหลงัผ่ำตดั ผูป่้วย

โรคเรือ้รงั (ไม่ติดต่อ) โดยมีทีมแพทย ์พยำบำล และนกักำยภำพบ ำบดัคอยใหบ้รกิำรดแูลลกูคำ้ 

• ธันวำคม 2564 THG ลงทุนใน บริษัท ไทยจดักำรลองสเตย ์จ ำกัด ซึ่งกำรลงทุนดงักล่ำวท ำให้ THG มีสดัส่วนในกำร

ถือหุน้รอ้ยละ 15.10 
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2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บรษิัท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) หรือ THG มีธุรกิจหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ธุรกิจใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์ 
2. ธุรกิจกำรบรบิำลผูป่้วยและเครื่องมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider)  
3. ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนบัสนนุธุรกิจในกลุ่มบรษิัทฯ  

 
2.2.1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย ์

ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ คือ กำรด ำเนินธุรกิจรกัษำพยำบำล สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้

2.2.1.1. ธุรกิจรกัษำพยำบำลในประเทศไทย 
THG ด ำเนินธุรกิจรกัษำพยำบำลในประเทศ โดยด ำเนินงำนผ่ำนบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม ใหบ้รกิำร

รกัษำพยำบำล ครอบคลมุทกุสำขำโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญ พรอ้มทัง้เครื่องมืออปุกรณก์ำรรกัษำที่ทนัสมยัครบวงจร เปิด

ใหบ้รกิำรทัง้ผูป่้วยนอก และผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบดว้ย 

โรงพยำบำลเอกชนในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จ ำนวน 4 แห่ง  

• โรงพยำบำลธนบรุี   

• โรงพยำบำลธนบรุี 2  

• โรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง  

• โรงพยำบำลธนบรุีบรูณำ จงัหวดัปทมุธำน ี

โรงพยำบำลเอกชนในตำ่งจงัหวดัจ ำนวน 4 แห่ง 

• โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี จงัหวดัสงขลำ  

• โรงพยำบำลอบุลรกัษ์ ธนบรุ ีจงัหวดัอบุลรำชธำน ี

• โรงพยำบำลสิรเิวช จนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี  

• โรงพยำบำลธนบรุี ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

มีขนำดเตียงจดทะเบยีนรวมกวำ่ 1,100 เตียง และสำมำรถรองรบัผูป่้วยนอกไดม้ำกกว่ำ 5,800  คนต่อวนั โดยเป็น
หน่ึงในผูน้  ำดำ้นกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยใ์นประเทศ มุ่งเนน้คณุภำพกำรรกัษำพยำบำล ควบคู่กบักำรส่งเสรมิสขุภำพ กำร
ป้องกนัโรค กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพของผูป่้วย ในรำคำที่ผูใ้ชบ้รกิำรทั่วไปสำมำรถเขำ้ถึงได ้ โดยมคีวำมพรอ้มในสำขำกำรแพทยท์ี่
กวำ้งขวำง อำทิ  ศนูยร์ะบบประสำทและสมอง ศนูยก์ระดกูและขอ้ ศนูยร์ะบบทำงเดิน อำหำรและตบั ศนูยห์วัใจ ศนูยส์ตู-ินรีเวช  
มีกำรใหบ้รกิำรท่ีไดร้บักำรยอมรบัในระดบัมำตรฐำนสำกล โดยไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนสถำนพยำบำล (Hospital 
Accreditation: HA) จำกสถำบนัรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) เป็นกำรรบัรองวำ่โรงพยำบำลภำยใตก้ลุม่
บรษิัทฯ มีกำรจดัระบบงำนท่ีดี เอือ้ต่อกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมีคณุภำพและปลอดภยั 
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โรงพยาบาล ทีต่ั้ง 
จ า น ว น
เ ตี ย ง จ ด
ทะเบียน 

รายละเอียด 

โรงพยำบำลธนบรุี 34/1 ถนนอิสรภำพ ซอยอิสรภำพ 44 แขวง
บำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 

435 ด ำเนินงำนโดย THG 

โรงพยำบำลธนบรุี 2 43/4 ถนน บรมรำชชนนี  แขวง ศำลำ
ธรรมสพน ์เขตทวีวฒันำ กรุงเทพฯ 

95 ด ำเนินงำนโดย THG 

โรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง 611 ถนนบ ำรุงเมือง แขวงคลองมหำนำค 
เขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย กรุงเทพฯ 

47 ด ำเนินงำน โดย บจก.โรงพยำบำลธนบุรี  
บ ำรุงเมือง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย THG ถือหุ้น
รอ้ยละ 99.99 ของทนุช ำระแลว้ 

โรงพยำบำลธนบรุีบรูณำ    89 หมู่ที่ 3 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

55 ด ำเนินงำนโดย บจก.ธนบุรี เวลบีอิง้ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย THG ถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 ของ
ทนุช ำระแลว้ 

โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี 
 

119 ถนนรำษฎร์ยินดี อ ำเภอ หำดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลำ 

196 ด ำเนินงำน โดย บจก.โรงพยำบำลรำษฎร์
ยินดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย THG   ถือหุน้รอ้ยละ 
56.91 ของทนุช ำระแลว้ 

โรงพยำบำลอบุลรกัษ์ ธนบรุี 46/4 ถนนบูรพำใน ต ำบลในเมือง อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

100 ด ำเนินงำนโดย บจก. อบุลรกัษ์ ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วม THG ถือหุน้รอ้ยละ 34.52 ของทุนช ำระ
แลว้ 

โรงพยำบำลสิริเวช จนัทบรุี 151 หมู่  7 ต ำบลจันทนิมิต อ ำเภอเมือง
จนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี 

90 ด ำเนินงำนโดย บจก. สิริเวช จนัทบรุี  ซึ่งเป็น
บริษัทรว่ม THG ถือหุน้รอ้ยละ 31.92 ของทนุ
ช ำระแลว้ 

โรงพยำบำลธนบรุี ทุ่งสง ทำงหลวงสำยทุ่งสง - ชะมำย อ ำเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

50 ด ำเนินงำนโดย บจก. ธนรำษฎรท์ุ่งสง ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย THG ถือหุ้นรวมร้อยละ 51.12 
ของทนุช ำระแลว้ 

 
โรงพยำบำลธนบรุ ี
เป็นโรงพยำบำลขนำด 435 เตยีง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 77 หอ้ง ซึ่งบรหิำรและ

ด ำเนินงำนโดยตรงภำยใตบ้รษิัทฯ ตัง้อยู่ที่ 34/1 ถนนอิสรภำพ ซอยอิสรภำพ 44 แขวงบำ้นช่ำงหล่อ เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 
ใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำลครอบคลมุทกุสำขำโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญ พรอ้มทัง้เครื่องมืออปุกรณก์ำรรกัษำที่ทนัสมยั ครบ
วงจร เปิดใหบ้รกิำรทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะโรคดงัต่อไปนี ้

ศนูยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั  ศนูยก์ระดกูและขอ้ 
ศนูยห์วัใจ    ศนูยร์ะบบประสำทและสมอง 
ศนูยส์ตูิ-นรีเวชกรรม   ศนูยจ์กัษุ 
ศนูยอ์อกซเิจนบ ำบดั   ศนูยก์มุำรเวช 
ศนูยเ์นือ้งอกและเคมีบ ำบดั   ศนูยผ์ูป่้วยวิกฤต 
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ศนูยส่์งเสรมิสขุภำพ   ศนูย ์Sleep Lab 
ศนูยไ์ตเทียม    ศนูยห์ ูคอ จมกู 
ศนูยร์งัสีภำพวินจิฉยัและรงัสีรว่มรกัษำ ศนูยท์นัตกรรม 
ศนูยเ์วชศำสตรฟ้ื์นฟแูละกำยภำพบ ำบดั ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 
คลินิกอำยรุกรรมและเวชศำสตรผ์ูส้งูอำย ุ คลินิกจิตเวช 
คลินิกศลัยกรรมหวัใจ   คลินิกเวชปฏิบตัิทั่วไป 
คลินิกอำยรุกรรมโรคควำมดนัโลหิต  คลินิกศลัยกรรมทั่วไป 
คลินิกศลัยกรรมเด็ก   คลินิกนิติเวช 
คลินิกศลัยกรรมตกแตง่   คลินิกศลัยกรรมหลอดเลือด 
คลินิกศลัยกรรมมือ   คลินิกศลัยกรรมประสำท 
คลินิกอำยรุกรรมโภชนำกำร  คลินิกโรคเลือด 
คลินิกโรคไขขอ้    คลินิกโรคติดเชือ้ 
คลินิกโรคทำงเดินปัสสำวะ   คลินิกอำยรุกรรมทั่วไป 
คลินิกโรคปอด    คลินิกต่อมไทรอยด ์เตำ้นม (ศลัยกรรม) 
คลินิกระงบัควำมเจ็บปวด   คลินิกผิวหนงั 
คลินิกต่อมไรท้่อ (เบำหวำน, ไทรอยด,์ ต่อมหมวกไต) 
เว็บไซต ์www.thonburihospital.com 
 
โรงพยำบำลธนบรุี 2  
เป็นโรงพยำบำลขนำด 95 เตียง (เตียงจดทะเบยีน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 45 หอ้ง ซึ่งด ำเนินงำนเอง

โดยตรงภำยใตบ้รษิัทฯ ตัง้อยู่ที่ 43/4 ถนน บรมรำชชนนี แขวง ศำลำธรรมสพน ์เขตทววีฒันำ กรุงเทพฯ ใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำล
ครอบคลมุทกุสำขำโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญ พรอ้มทัง้อปุกรณก์ำรรกัษำที่ทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิำรทัง้ผูป่้วยนอก 
ผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมแีพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะโรคดงัตอ่ไปนี ้

ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน   คลินิกผิวหนงั 
ศนูยส์มองและระบบประสำท  คลินิกจิตเวช 
ศนูยก์ระดกูและขอ้   คลินิกสตูิ-นรีเวช 
ศนูยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั  คลินิกห ูคอ จมกู 
ศนูยต์รวจสขุภำพ   คลินิกกมุำรเวช 
ศนูยห์วัใจ    คลินิกศลัยกรรม 
แผนกทนัตกรรม    เวชศำสตรฟ้ื์นฟู และกำยภำพบ ำบดั 
คลินิกตำ    คลินิกอำยรุกรรม 
คลินิกโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร  
เว็บไซต ์www.thonburi2hospital.com  
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โรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง 
เป็นโรงพยำบำลขนำด 47 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ด ำเนินงำนภำยใตบ้รษิัท โรงพยำบำลธนบรุบี  ำรุงเมือง จ ำกดั 

(มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.99 ของทนุช ำระแลว้ โรงพยำบำลธนบรุีบ ำรุง
เมือง ตัง้อยู่ที่ 611 ถนนบ ำรุงเมอืง แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศตัรูพำ่ย กรุงเทพมหำนคร เป็นศนูยบ์รกิำรสขุภำพแบบ
เจำะจงเฉพำะบคุคล ใหบ้รกิำรดว้ยวิทยำกำรทำงกำรแพทย ์ และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และโปรแกรมกำรรกัษำ บ ำบดั วินจิฉยั 
ตำมมำตรฐำนระดบัสำกล โดยทีมแพทยช์ ำนำญกำรเฉพำะทำงจำกนำนำประเทศ เพื่อยกระดบักำรใหบ้รกิำรดำ้นสขุภำพท่ีมี
ประสิทธิภำพ แม่นย ำ และเหมำะกบัสภำพรำ่งกำยของผูร้บับรกิำรแต่ละรำย มุ่งเนน้นวตักรรมแห่งอนำคตของเทคโนโลยี
กำรแพทย ์ อีกทัง้ยงัเป็นโครงกำรส ำคญัที่จะสรำ้งโอกำสในกำรเติบโต และขยำยอำณำจกัรธุรกิจเฮลทแ์ครภ์ำยใตก้ำร
ด ำเนินงำนของ ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป (THG) โดยมศีนูยเ์ฉพำะทำงต่อไปนี ้

ศนูยน์วตักรรมศลัยกรรมควำมงำม  ศนูยก์ระดกูและขอ้ 
ศนูยร์กัษำแผลเบำหวำน   ศนูยก์ำยภำพบ ำบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภำพ 
ศนูยท์นัตกรรมดิจิทลั   ศนูยห์ ูคอ จมกู และ แผนกจกัษุ 
ศนูยเ์วชศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรเจรญิพนัธุ ์ ศนูยอ์ำยรุกรรม 
ศนูยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั  จิณณ ์เวลเนส  
ศนูยห์วัใจ    แผนกรงัสีวินิจฉยั 
ศนูยส์มองและระบบประสำท  แผนกผูป่้วยวกิฤต 
ศนูยต์รวจสขุภำพ   แผนกฉกุเฉิน 
ศนูยศ์ลัยกรรม    ศนูยจ์กัษุและเลสิก 
ศนูยก์มุำรเวชกรรม 
เว็บไซต ์www.thonburibamrungmuang.com 
 
โรงพยำบำลธนบรุีบรูณำ 
เปิดใหบ้รกิำร เมื่อเดือนกมุภำพนัธ ์2563 เป็นโรงพยำบำลขนำด 55 เตียง ด ำเนินงำนภำยใต ้บจก. ธนบรุ ีเวลบีอิง้  

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 99.99 ของทนุช ำระแลว้ โรงพยำบำลธนบรุีบรูณำ ตัง้อยู่ที่ 
89/3 หมู่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี ภำยในโครงกำรจิณณ ์เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้ใหก้ำรดแูลรกัษำและพกัฟ้ืนระยะยำว 
รกัษำและฟ้ืนฟสูขุภำพผูส้งูวยัทัง้ดำ้นรำ่งกำยและจติใจแบบองคร์วม  เนน้กำรฟ้ืนฟดูแูลผูป่้วยติดเตียง ดแูลสขุภำพผูป่้วยโรค
ควำมจ ำเส่ือม (Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีบรกิำรฟ้ืนฟดูว้ยกำยภำพบ ำบดั กจิกรรมบ ำบดั เวชศำสตรก์ำร
กีฬำ โดยทีมบคุลำกรทำงแพทยท์กุสหสำขำวชิำชีพ ตัง้อยูใ่นพืน้ที่ของโครงกำรท่ีพกัอำศยัเพื่อผูส้งูวยั จิณณ ์เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้จึง
สำมำรถใหบ้รกิำรไดส้ะดวกและทนัท่วงทีส ำหรบัผูพ้กัอำศยัในโครงกำรดงักลำ่ว และชมุชนใกลเ้คยีงยำ่นรงัสิตอีกดว้ย 

เว็บไซต ์www.thonburiburana.com  
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โรงพยำบำลรำษฎรย์ินด ี
เป็นโรงพยำบำลขนำด 196 เตียง (เตยีงจดทะเบยีน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 36 หอ้ง ด ำเนินงำนภำยใต้

บรษิัท โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 56.91 ของ
ทนุช ำระแลว้ โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดีตัง้อยู่ที่ 119 ถนนรำษฎรย์นิดี อ ำเภอ หำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ ในกำรบรกิำรประชำชน 
โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดใีหบ้รกิำรผูป่้วยทัง้จำกในพืน้ท่ีหำดใหญ่และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงกำรใหบ้รกิำรนกัท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ จำกประเทศเพื่อนบำ้น อำทิเช่น มำเลเซยี สิงคโปร ์เป็นตน้โดยมีแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะโรคดงัต่อไปนี ้

แผนกรกัษ์สขุภำพ   แผนกลกูรกั 
แผนกอำยรุกรรม    ศนูยไ์ตเทียม 
แผนกผ่ำตดัผ่ำนกลอ้ง   แผนกเบำหวำนและไทรอยด ์
แผนกสตูินรีเวชและมะเรง็นรีเวช  แผนกระบบประสำทและสมอง 
แผนกรกัษ์หวัใจ    แผนกสขุภำพเทำ้ และกำยอปุกรณ ์
ศนูยเ์อกซเรยค์อมพวิเตอร ์   ศนูยอ์บุตัิเหตฉุกุเฉิน 
แผนกทนัตกรรม    แผนกศลัยกรรม 
แผนกกระดกูและขอ้   แผนกหคูอจมกู 
ศนูยเ์วชศำสตรฟ้ื์นฟแูละกำยภำพบ ำบดั Home Healthcare 
เว็บไซต ์www.rajyindee.com 
 
โรงพยำบำลอบุลรกัษ์ ธนบรุ ี
เป็นโรงพยำบำลขนำด 100 เตยีง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 24 หอ้ง ซึ่งด ำเนินงำน

ภำยใตบ้รษิัท อบุลรกัษ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 34.04 ของทนุช ำระแลว้ 
โรงพยำบำลอบุลรกัษ์ ธนบรุ ี ตัง้อยู่ที่ 46/4 ถนนบรูพำใน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จงัหวดัอบุลรำชธำนี ใหบ้รกิำร
รกัษำพยำบำลโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญ พรอ้มทัง้อปุกรณก์ำรรกัษำที่ทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิำรทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะโรคดงัต่อไปนี ้

ศนูยต์รวจสขุภำพ   ศนูยช์ว่ยกำรไดย้ิน 
แผนกรงัสีวิทยำ    แผนกฉกุเฉิน 
แผนกกำยภำพบ ำบดั   แผนกผ่ำตดั  
แผนกหอ้งคลอดและเด็กอ่อน  แผนกทนัตกรรม 
แผนกไตเทียม    แผนกกระดกูและขอ้ 
แผนกผูป่้วยเด็ก    แผนกอำยรุกรรม 
แผนกศลัยกรรม    แผนกหวัใจ 
แผนกสตูินรีเวช    แผนกหคูอจมกู 
แผนกจกัษุ    แผนกผิวหนงั 
เว็บไซต ์ www.ubonrak.com  



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (THG) เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 14/38   
 

โรงพยำบำลสิรเิวช จนัทบรุ ี
เป็นโรงพยำบำลขนำด 90 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 16 หอ้ง ซึง่ด  ำเนินงำนภำยใต้

บรษิัท สิรเิวช จนัทบรุ ีจ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 31.92 ของทนุช ำระ
แลว้ โรงพยำบำลสิรเิวช ตัง้อยูท่ี่ 151 หมู่ 7 ต ำบลจนัทนิมิต อ ำเภอเมืองจนัทบรุี จงัหวดัจนัทบรุี ใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำล
ครอบคลมุทกุสำขำโดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญ พรอ้มทัง้อปุกรณก์ำรรกัษำที่ทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิำรทัง้ผูป่้วยนอก 
ผูป่้วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมแีพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะโรคดงัตอ่ไปนี ้

ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน   คลินิกจกัษุ 
ศนูยร์ะบบประสำทและสมอง  คลินิกเวชปฏิบตัิทั่วไป 
ศนูยโ์รคกระดกูและขอ้   คลินิกศลัยกรรม 
ศนูยร์ะบบทำงเดินอำหำรและตบั  คลินิกศลัยกรรมตกแตง่ 
ศนูยห์วัใจ    คลินิกศลัยกรรมประสำท 
ศนูยส์ตูิ-นำรีเวชกรรม   คลินิกโรคไขขอ้ 
ศนูยผ์ูป่้วยวิกฤต    คลินิกโรคทำงเดินปัสสำวะ 
ศนูยต์รวจสขุภำพ   คลินิกต่อมไรท้่อ  
ศนูยร์งัสีภำพวินจิฉยั   คลินิกกมุำรเวช 
ศนูยท์นัตกรรม    คลินิกกำยภำพบ ำบดั 
คลินิกอำยรุกรรม    คลินิกโรคไต 
คลินิกจิตเวช  
เว็บไซต ์www.sirivejhospital.com 
 
โรงพยำบำลธนบรุี ทุ่งสง 
เป็นโรงพยำบำลขนำด 50 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีหอ้งตรวจ 12 หอ้ง และหอ้งผ่ำตดั 3 หอ้งซึ่งด ำเนินงำน

ภำยใตบ้รษิัท ธนรำษฎร ์ทุ่งสง จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 56.43 ของ
ทนุช ำระแลว้ โรงพยำบำลธนบรุี ทุ่งสง ตัง้อยู่ที่ 88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมรำช เป็นโรงพยำบำลระดบัทตุิยภมูิ
ที่มีควำมสำมำรถรกัษำโรคที่มีควำมซบัซอ้นพรอ้มทัง้อปุกรณก์ำรรกัษำที่ทนัสมยั ครบวงจร เปิดใหบ้รกิำรทัง้ผูป่้วยนอก ผูป่้วย
ในตลอด 24 ชั่วโมง   

สตูินรีเวชกรรม    ศลัยกรรมทั่วไป 
อำยรุกรรมทั่วไป    กมุำรเวช 
ศลัยกรรมและศลัยกรรมกระดกูและขอ้ แผนก Check up 
แผนกอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน   แผนก X-ray 
แผนกไตเทียม    แผนกกำยภำพบ ำบดั 
แผนก ICU  
เว็บไซต ์www.thonburithungsong.com 
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2.2.1.2. ธุรกิจรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศ 
THG ไดข้ยำยธุรกิจไปยงัประเทศอื่นในภมูิภำคเอเชีย โดยไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรในตำ่งประเทศ เพื่อด ำเนินธุรกิจ

โรงพยำบำล ปัจจบุนั มีโรงพยำบำล 1 แห่ง ในประเทศเมียนมำ 

• Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมำ 

THG ไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรทอ้งถิ่น Ga Mone Pwint Company Limited (“GMP”) ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรคำ้ปลีกและ
อสงัหำรมิทรพัยท์ี่มชีื่อเสียงในประเทศเมียนมำ และปัจจบุนัก ำลงัด ำเนินกำรสรำ้งโรงพยำบำลขนำด 200 เตยีง มลูคำ่ 75 ลำ้น
เหรียญสหรฐัฯ เพื่อใหเ้ป็นโรงพยำบำลในประเทศเมียนมำที่มมีำตรฐำนสำกลโดยใหช้ื่อว่ำ Ar Yu International Hospital โดย
ตัง้อยู่บนถนน Kyaikkasan เมอืงย่ำงกุง้ บนเนือ้ที่ประมำณ 3 ไร ่ เริ่มเปิดใหบ้รกิำรในชว่งเริ่มตน้ส ำหรบัคนไขน้อกในเดือน
กนัยำยน 2561 และเปิดใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบในวนัท่ี 17 มีนำคม 2562 

ทัง้นี ้บรษิัทรว่มทนุ ARYU International Health Care Company Limited จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ถือหุน้
โดย GMP รอ้ยละ 50  ARYU Ananta Medical Services Company Limited (AMS) ซึ่งเป็นกลุ่มบคุลำกรทำงกำรแพทยช์ำว
เมียนมำ ถือหุน้รอ้ยละ 10 และ THG รอ้ยละ 40  

 2562 2563 
สัดส่วนรายได้   

รำยไดจ้ำกผูป่้วยนอก 45% 46% 

รำยไดจ้ำกผูป่้วยใน 55% 54% 
ผู้ป่วยนอก   

จ านวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก (ห้อง) *   

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 198 202 

ต่ำงจงัหวดั   76 87 

ต่ำงประเทศ 59 30 

จ านวนผู้ป่วยนอก (คร้ัง) 1,045,042 913,827 

ก าลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด (คร้ัง/ปี) 1,702,950 1,734,840 

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก (%) 61% 53% 
ผู้ป่วยใน   
จ านวนเตียงจดทะเบียน (เตียง) *   
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 577 632 
ต่ำงจงัหวดั 386 436 
ต่ำงประเทศ 246 246 
จ านวนเตียงให้บริการ (เตียง) *   
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 530 530 
ต่ำงจงัหวดั 339 339 
ต่ำงประเทศ 226 96 
การครองเตียง (วันนอน/ปี) 153,253 117,736 
ก าลังการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุด (วันนอน/ปี) 233,699 208,423 
อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยใน (%) - กรุงเทพฯ 66% 57% 
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หมำยเหต:ุ สถิติกำรด ำเนินงำน เป็นของโรงพยำบำลธนบรุี โรงพยำบำลธนบรุ ี2 และโรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี ซึง่เป็นโรงพยำบำลหลกัในเครือ ยกเวน้ หมำยเหต ุ* 
ท่ีกล่ำวถึงจ ำนวนหอ้งผูป่้วย จ ำนวนเตียงจดทะเบียน และจ ำนวนเตียงใหบ้ริกำร  หมำยถึง จ ำนวน ณ โรงพยำบำลในเครือทัง้หมด กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก ่
โรงพยำบำลธนบรุี โรงพยำบำลธนบรุี 2 โรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง (เริ่มปี 2562) และโรงพยำบำลธนบรุบีรูณำ (เริ่มปี 2563) ต่ำงจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงพยำบำล
รำษฎรย์ินดี โรงพยำบำลอบุลรกัษ์ ธนบรุี โรงพยำบำลสิรเิวช จนัทบรุี และโรงพยำบำลธนบรุี ทุ่งสง (เริ่มปี 2563) ต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ Welly Hospital (สิน้สดุปี 2562)  
และ Ar Yu International Hospital (เริ่มปี 2562) 

 
2.2.1.3. ธุรกิจรบัจำ้งเหมำบรกิำรทำงกำรแพทย ์  

THG เป็นโรงพยำบำลเอกชนแห่งแรกที่ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกองคก์รปกครองทอ้งถิ่นในกำรรบัจำ้งบรหิำรจดักำร
โรงพยำบำลกบัโรงพยำบำลในภำครฐัที่ตอ้งกำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรจดักำร โดยบรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจำ้งเหมำบรกิำร
เพื่อบรหิำรและด ำเนินงำนโรงพยำบำลในสงักดัองคก์รปกครองทอ้งถิ่นจ ำนวน 1 แหง่ ไดแ้ก่  

โรงพยำบำลองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัภเูกต็ ขนำด 129 เตียง (เตยีงจดทะเบยีน) โดยมเีตียงใหบ้รกิำรจ ำนวน 125 
เตียงใหบ้รกิำร มเีป้ำหมำยในกำรเป็นโรงพยำบำลของประชำชนที่ใหบ้รกิำรคณุภำพเป็นเลิศระดบัประเทศและสรำ้งควำม
ประทบัใจทกุครัง้แก่ผูร้บับรกิำร 

ดว้ยควำมพรอ้มทำงดำ้นแพทยแ์ละบคุลำกรท่ีมีคณุภำพ ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรไดค้รอบคลมุทกุแผนก
ของโรงพยำบำล และควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรท่ีดมีีประสิทธิภำพ ท ำใหผู้ป่้วยไดร้บักำรกำรบรกิำรในระดบัภำคเอกชน ใน
รำคำระดบัโรงพยำบำลภำครฐั และทัง้ 2 โรงพยำบำลมีทีมแพทยแ์ละพยำบำลดแูลผูป่้วยตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจำกนี ้THG ยงั
รบัจำ้งเป็นท่ีปรกึษำ บรหิำรจดักำรและฝึกอบรมใหก้บัโรงพยำบำลในต่ำงประเทศดว้ย  โดยเฉพำะภมูิภำค เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้

ทัง้นี ้ สญัญำบรกิำรจำ้งเหมำเพื่อบรหิำรและด ำเนินงำนศนูยแ์พทยช์มุชนนำนำชำติเกำะลำ้น พทัยำ ไดสิ้น้สดุลง  ใน
เดือนตลุำคม 2563 ส่วนสญัญำบรกิำรจำ้งเหมำเพื่อบรหิำรและด ำเนินงำนโรงพยำบำลเมืองพทัยำ สิน้สดุลงเมื่อวนัท่ี 15 
มกรำคม 2564 และไมม่ีกำรต่อสญัญำ 

 
2.2.1.4. ธุรกิจศนูยแ์พทยเ์ฉพำะทำง  

THG เล็งเห็นโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจศนูยแ์พทยเ์ฉพำะทำง จึงไดก้่อตัง้ บจก. ศนูยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบรุี ด  ำเนิน
ธุรกิจรบัจำ้งเหมำบรหิำรศนูยห์วัใจใหแ้ก่สถำนพยำบำล ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน จดัหำทีมแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคหวัใจที่มี
ชื่อเสียงเพื่อควำมพรอ้มในกำรดแูลรกัษำ ในปี 2562 ไดด้  ำเนินธุรกิจรบัจำ้งเหมำบรกิำรกำรรกัษำพยำบำลโรคหวัใจ  3 โครงกำร 
ไดแ้ก่  

คลินิกศนูยห์วัใจโรงพยำบำลธนบรุี 2  
เปิดให้บริกำรเมื่อ 26 มิถุนำยน 2560 โดยบริษัท ศูนยห์ัวใจโรงพยำบำลธนบุรี  จ ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงเหมำบริกำร

โครงกำรศนูยห์วัใจ มีหนำ้ที่จดัหำทีมแพทยเ์ฉพำะทำง และบรหิำรจดักำรตำรำงเวลำกำรท ำงำนของแพทยใ์หเ้พียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรของผูป่้วยดำ้นหวัใจและหลอดเลือดอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ประกอบดว้ยหอ้งปฏิบตัิกำรสวนหวัใจ
และขยำยหลอดเลือด หอพักผูป่้วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจ ำนวนเตียงทั้งหมด 9 เตียง พรอ้มดูแลผูป่้วยโรคหัวใจนับตัง้แต่กำรตรวจ
รกัษำในระยะเริ่มตน้จนถึงกำรรกัษำที่มีควำมละเอียดซบัซอ้นขัน้สงูตลอด 24 ชั่วโมง 
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คลินิกศนูยห์วัใจ โรงพยำบำลพทัลงุ  
เป็นควำมร่วมมือของคณะผูบ้ริหำร โรงพยำบำลพัทลุง และ บจก. ศูนยห์ัวใจ โรงพยำบำลธนบุรี กำรรบัจำ้งเหมำ

บริกำรและควบคุมคุณภำพกำรท ำงำนดว้ยควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำรแพทยเ์ฉพำะทำง คลินิกศูนยโ์รคหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยำบำลพทัลงุ เปิดใหบ้ริกำรเมื่อวนัที่ 17 เดือนเมษำยน 2561 และไดร้บัอนุมตัิจำกส ำนกังำนประกันสขุภำพแห่งชำติให้
รกัษำผูป่้วยสิทธิหลักประกันสุขภำพถว้นหนำ้ได้ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลำคม 2561 โดยบริษัทด ำเนินกำรรกัษำกำรท ำหตัถกำร
ผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจและโรคหวัใจขำดเลือด ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบตัิกำรสวนหวัใจและขยำยหลอดเลือด หอพกัผูป่้วยโรคหวัใจ 
ซึ่งมีจ ำนวนเตียงทัง้หมด 11 เตียง 

นอกจำกนี ้ในเดือนกรกฎำคม 2563 บจก. ศนูยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบรุี ไดล้งนำมขอ้ตกลงควำมรว่มมือทำงวิชำกำร
เข้ำรับบริหำรศูนย์หัวใจให้กับศูนย์กำรแพทยปั์ญญำนันทภิกขุ  ชลประทำน (เดิมชื่อโรงพยำบำลชลประทำน) ในสังกัด
มหำวิทยำลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อบรกิำรดแูลรกัษำคนไขท้ี่มีอำกำรเก่ียวกับโรคหวัใจและหลอดเลือด คำดว่ำเปิดใหบ้รกิำรได้
ในปี 2564 

ศนูยห์วัใจ ศนูยก์ำรแพทยปั์ญญำนนัทภิกขุ ชลประทำน 
บจก. ศูนยห์วัใจ โรงพยำบำลธนบุรี ไดล้งนำมขอ้ตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเขำ้รบับริหำรศูนยห์วัใจใหก้ับศูนย์

กำรแพทยปั์ญญำนนัทภิกขุ ชลประทำน (เดิมชื่อโรงพยำบำลชลประทำน) ในสงักัดมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อบริกำร
ดูแลรกัษำคนไขท้ี่มีอำกำรเก่ียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งยังเป็นกำรพฒันำหอ้งปฏิบตัิกำรใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูท้ำงกำร
แพทยอ์ีกดว้ย ศูนยห์ัวใจ ศูนยก์ำรแพทยปั์ญญำนันทภิกขุ ชลประทำน เปิดใหบ้ริกำรเมื่อเดือนมีนำคม 2564 โดยใหบ้ริกำร
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มอตัรำกำรรอดชีวิตของคนไข้ สำมำรถรกัษำโรคหวัใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร เช่น กำรตรวจ
คลื่นไฟฟ้ำ กำรใส่ขดลวดเพื่อขยำยหลอดเลือดหวัใจ กำรผ่ำตดัลิน้หวัใจรั่ว ปัจจบุนัมีจ ำนวนเตียงทัง้หมด 7  เตียง 
 

2.2.2. ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย ์(Healthcare Solution Provider) 
เป็นธุรกิจที่ใหบ้รกิำรดแูลสขุภำพ นอกเหนือจำกกำรรกัษำในสถำนพยำบำล โดยมีบรกิำรท่ีหลำกหลำย เพื่อรองรบัควำม

ตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรท่ีตอ้งกำรดแูลสขุภำพในชว่งอำยแุละสภำพรำ่งกำยที่แตกตำ่งกนัไป โดยมบีรกิำรดงัต่อไปนี ้
2.2.2.1. ธุรกิจกำรใหก้ำรบรบิำลและบำ้นพกัผูส้งูอำยุ (Senior Care and Living) 

โครงกำรจิณณ ์เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้
เป็นโครงกำรพฒันำที่เก่ียวกบับรกิำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร ภำยใตแ้นวคดิที่น ำกำรดแูลสขุภำพแบบบรูณำกำร 

(Integrated Healthcare) และ แผนกำรดแูลสขุภำพเฉพำะบคุคล (Tailor-Made Medicine) มำผนวกกบัท่ีพกัอำศยั (Active 
Living) ที่ออกแบบมำส ำหรบัผูส้งูวยัที่สำมำรถปรบัเปล่ียนหรือเพิม่เติมอปุกรณอ์ ำนวยควำมสะดวกไดต้ำมควำมตอ้งกำรในแต่
ละช่วงวยัของผูอ้ำศยั และอำคำรส ำหรบัผูส้งูวยัที่ตอ้งกำรกำรดแูลเป็นพิเศษ (Aged Care) ตลอดจนมกีำรจดักจิกรรมที่
ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูอ้ยู่อำศยั ทัง้ผูท้ี่อยูใ่นวยัเกษียณและวยัท ำงำนท่ีใส่ใจในสขุภำพและวำงแผนกำรใชช้ีวติในระยะยำว 
ภำยใตแ้นวคดิ “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวยัเกษียณ” โครงกำรนีม้ีพืน้ท่ีประมำณ 142 ไร ่ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน (รงัสิต) 

โครงกำรในเฟสแรก ประกอบดว้ย 
1)  อำคำรท่ีพกัอำศยัควำมสงูประมำณ 7 ชัน้ ในเบือ้งตน้สรำ้งไว ้5 ตกึ จ ำนวน 494 ยนูิต ซึง่ออกแบบมำเพื่อตอบโจทย์

ผูส้งูอำยอุยำ่งแทจ้รงิ โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั ควำมสะดวกสบำย รวมถึงสภำพทำงจติใจของผูส้งูอำยุ ภำยใน
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อำคำรจะมีบคุลำกรทำงกำรแพทยเ์พื่อชว่ยดแูล และมีบคุลำกรทำงกำรแพทยฉ์กุเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบ
ตรวจสขุภำพต่อเนื่อง เช่น เครื่องตรวจจบัสถำนะสขุภำพ (Health Tracking System) และระบบดแูลสขุภำพจำก
ส่วนกลำง (Centralized Health Monitor System) และ CCTV ทัง้นีเ้พื่อใหไ้วว้ำงใจไดว้่ำผูส้งูอำยจุะไดร้บักำรดแูล
อย่ำงถกูตอ้งและทนัเวลำ 

2)  โรงพยำบำลธนบรุีบรูณำ เพื่อรองรบักำรบรบิำลผูส้งูอำยทุี่ตอ้งกำรกำรดแูลแบบใกลช้ิดจำกบคุลำกรทำงกำรแพทย ์
บรหิำรจดักำรโดยทีมแพทยแ์ละพยำบำลภำยใตม้ำตรฐำนโรงพยำบำลธนบรุี (ดรูำยละเอยีดเพิม่เติมในส่วนธุรกิจ
รกัษำพยำบำลในประเทศไทย) 

3)  จิณณ ์เวลเนส ซึง่มีบรกิำรหลำกหลำยใหเ้ลือกตำมควำมตอ้งกำรที่แตกตำ่งกนั ทัง้เวลเนส คลินิก มุ่งเนน้ดแูลสขุภำพ
เชิงป้องกนั ผสมผสำนศำสตรธ์รรมชำติบ ำบดั กำรแพทยท์ำงเลือก และกำรแพทยแ์ผนปัจจบุนั จิณณ ์เมดิฟิต มคีลำส
และโปรแกรมกำรออกก ำลงักำยปรบัตำมควำมเหมำะสมของแตล่ะบคุคล และยงัมกีิจกรรมยำมวำ่งตำ่ง ๆ เช่น ดนตรี
บ ำบดั ศิลปะบ ำบดั คลำสท ำอำหำร ฯลฯ เพื่อสรำ้งสงัคมใหม่ แลกเปล่ียนประสบกำรณ ์ดแูลดำ้นจิตใจและอำรมณ์
โดยมี บจก. ธนบรุ ีพรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ซึง่เป็นบรษิัทย่อยที่ บจก. ธนบรุ ีเวลบีอิง้ถือหุน้ 100% เป็นผูบ้รหิำรกำร
ใหเ้ชำ่หอ้งชดุโครงกำรท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ บจก. ธนบรุ ีเวลบีอิง้ และหอ้งชดุที่ผูซ้ือ้ตอ้งกำรปล่อยเช่ำเพื่อสรำ้งรำยได ้
 
ศนูยด์แูลผูส้งูอำยุ ธนบรุี เฮลท ์วลิเลจ ประชำอทุิศ  
เป็นศนูยด์แูลผูส้งูอำยขุนำดใหญ่ ตัง้อยู่ซอยประชำอทุิศ 60/2 ภำยใตแ้นวคดิใหก้ำรดแูลผูส้งูอำยุ ผูป่้วยพกัฟ้ืน ผูป่้วย

ติดเตยีง และผูป่้วยระยะสดุทำ้ยใหม้ีสขุภำพท่ีดี ทัง้รำ่งกำย จิตใจ อำรมณ ์และสงัคม มุ่งพฒันำใหใ้ชช้วีิตอย่ำงมีคณุภำพ ดว้ย
มำตรฐำนโรงพยำบำล โดยมีทมีสหวิชำชีพออกแบบโปรแกรมกำรดแูลที่เหมำะสมเฉพำะบคุคล พรอ้มบรกิำรและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น หอ้งพกัพรอ้มอำหำร ดแูลโดยพยำบำลและผูช้่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง มแีพทยต์รวจเยี่ยมตำมก ำหนด 
กิจกรรมกำยภำพ และสนัทนำกำร และบรกิำรท ำควำมสะอำดหอ้งพกั 

  
2.2.2.2. ธุรกิจรกัษำพยำบำลนอกพืน้ท่ีโรงพยำบำล (Home Healthcare) 

ด ำเนินธุรกิจผ่ำน บจก. ธนบรุ ีเวลบีอิง้ เพื่อใหบ้รกิำรดแูลรกัษำผูป่้วยถงึบำ้น กำรดแูลแม่และเด็ก กำยภำพบ ำบดัแก่ผู้
ที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำรกัษำที่โรงพยำบำล ผูส้งูอำยทุี่เคลือ่นยำ้ยล ำบำก ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ด ำเนินกำรโดยทีมสหวชิำชีพ 
อำทิเช่น พยำบำล นกักำยภำพบ ำบดั นกัโภชนำกำร และนกัจติวทิยำ 

 
2.2.2.3. ธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์เครื่องเวชภณัฑ ์เคมีภณัฑแ์ละเครื่องมือเครื่องใชท้ำงกำรแพทย ์

ธุรกิจนีเ้ป็นส่วนสนบัสนนุธุรกิจหลกัของ THG โดยบรษิัทฯ เขำ้ถือหุน้ใน บจก. ดเีอส ออลล ์ ซึ่งด ำเนินกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑท์นัตกรรม ครอบคลมุครบวงจรในลกัษณะ “One Stop Service” เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเพียงรำยเดียวของแบรนดช์ัน้
น ำในดำ้นทนัตกรรม เช่น Adec, W&H,  AO,  Megagen,  SAM และ Alpro เป็นตน้ 

ทัง้นีใ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2563 บรษิทัฯ ไดปิ้ดกิจกำรรำ้นขำยยำ APEX เพื่อปรบัปรุงธุรกิจในภำพรวม 
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2.2.3. ธุรกิจอื่น ๆ 
2.2.3.1. พฒันำระบบซอฟตแ์วรเ์พื่อกำรบรหิำรโรงพยำบำล 

บจก. โมดลูล่ำซอฟทแ์วรเ์อ็กซเ์ปอรต์ีส ด ำเนินกำรพฒันำระบบซอฟตแ์วรเ์พื่อกำรบรหิำรโรงพยำบำล ทัง้ส ำหรบั
โรงพยำบำลในเครือและลกูคำ้ที่เป็นโรงพยำบำลรฐัและเอกชนหลำยแห่งในประเทศ ดว้ยทีมผูเ้ชี่ยวชำญและมีประสบกำรณใ์น
ระบบงำนคอมพิวเตอรแ์ละระบบโรงพยำบำลมำมำกกวำ่ 20 ปี ท ำใหร้ะบบซอฟตแ์วรข์องโรงพยำบำลไดร้บักำรพฒันำให้
ทนัสมยัตำมเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสำมำรถรองรบักำรท ำงำนครอบคลมุทกุแผนกในโรงพยำบำล และรองรบักำร
เชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบงำนอื่น ๆ 

 
2.2.3.2. ธุรกิจพฒันำโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิำรดำ้นกำรแพทยแ์ละสขุภำพ   

ด ำเนินกำรโดย บจก. ธนบรุีพฒันำ ที่ดิน และ บจก.รำชธำนี เรียลตี ้โดยปัจจบุนัอยู่ในระหวำ่งศกึษำโครงกำร และ
ควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินธุรกจิต่อไปในอนำคต 
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2.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
โครงสรำ้งบรษิัท และบรษิัทในเครือ ณ วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2565 

 
 

 
หมำยเหต ุ: /1 สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯ ใน บจก. ธนรำษฎรท์ุ่งสงดงักลำ่วนัน้ รวมถึงสดัส่วนที่มีสิทธิออกเสียงโดยออ้มผ่ำนบริษัท

ย่อย บมจ. โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดดีว้ย 
/2 เงินลงทนุอ่ืน คือ เงินลงทนุทั่วไปในหุน้สำมญัที่บรษิัทฯ ถือหุน้เกินกว่ำรอ้ยละ 10 

ที่มำ:  บริษัทฯ 
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กลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย บรษิัท บรษิัทย่อย   
1) บรษิัท ธนรำฎร ์ธนบรุี ทุ่งสง จ ำกดั 
2) บรษิัท โรงพยำบำลรำษฏรย์ินดี จ ำกดั  
3) บรษิัท ศนูยห์วัใจโรงพยำบำลธนบรุี จ ำกดั  
4) บรษิัท โรงพยำบำลอตุรดิตถ ์ธนบรุี จ ำกดั 
5) บรษิัท โรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง จ ำกดั 
6) บรษิัท โรงพยำบำลสิรเิวช จนัทบรุี จ ำกดั 
7) บรษิัท โรงพยำบำลอบุลรกัษ์ ธนบรุี จ ำกดั 
8) Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมำ 
9) บรษิัท โมดลูล่ำ ซอฟทแ์วร ์เอ็กซเ์ปอรต์ีส จ ำกดั 
10) บรษิัท ทนัตสยำม จ ำกดั 
11) บรษิัท ธนบรุีพฒันำ ท่ีดิน จ ำกดั 
12) บรษิัท รำชธำนี เรียลตี ้จ ำกดั 
13) บรษิัท เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้จ ำกดั 
14) บรษิัท เมดแอคเซส จ ำกดั 
15) บรษิัท คำนำบิซ จ ำกดั 
16) บรษิัท ธนบรุี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
 

2.4. โครงสร้างรายได้ 
รำยไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยธ์ุรกิจบริบำลผูป่้วยและ 

เครื่องมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่นๆโครงสรำ้งรำยไดข้องบริษัทฯ ในระยะ 4 ปีที่ผ่ำน ณ งวดปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม ของแต่ละปี มีดงันี ้

รายได้จากการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ 7,460.51 90.63 6,912.34 94.5 10,414.95 96.01 

รำยไดจ้ำกกำรบริบำลผูป่้วยและเครื่องมือ
แพทย ์

756.47 9.19 386.85 5.29 410.00 3.78 

รำยไดอ่ื้น 15.18 0.18 15.61 0.21 22.54 0.21 

รวมรายได้ 40.32 100 42.27 100 10,847.49 100 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปี 2563 บริษัท ธนบรุี เฮลแคร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ SET 
หมำยเหต:ุ มีกำรปรบัปรุงกำรแบ่งประเภทรำยไดท้ ำใหโ้ครงสรำ้งรำยไดอ้ำจแตกต่ำงกบังบก ำไรขำดทนุ  
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3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 
3.1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 14 กมุภำพนัธ ์2565 บรษิัทมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ตำมสมดุทะเบียน ดงันี ้
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) 178,489,544 21.02 
2 นำงจำรุวรรณ วนำสิน 121,539,119 14.31 
3 นำยแพทยอ์ ำนวย อนุนะนนัทน ์ 43,882,670 5.17 
4 นำงณวรำ วนำสิน 40,800,363 4.81 
5 บริษัท รำชธำนีพฒันำกำร (2014) จ ำกดั 30,930,600 3.64 
6 นำยอำษำ เมฆสวรรค ์ 29,664,737 3.49 
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 26,395,029 3.11 
8 นำยเอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ 14,259,500 1.68 
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 10,815,650 1.27 
10 บริษัท เอฟแอนดเ์อส 79 จ ำกดั 8,695,656 1.02 
11 ผูถ้ือหุน้รำยอ่ืน 341,994,532 40.48 
  รวม 847,467,400 100.00 

ทนุจดทะเบียน 847,467,400.00 บำท 
ทนุที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 847,467,400.00 บำท 

ที่มำ:  SET 

 
3.2. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 14 กมุภำพนัธ ์2565 คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 13 คน ดงันี ้ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยบญุ วนำสิน ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2 นำยธนำธิป ศภุประดษิฐ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและรองประธำนกรรมกำร 
3 นำยเฉลิมกลุ อภิบณุโยภำส กรรมกำร 
4 นำยอำศิส อนุนะนนัทน ์ กรรมกำร 
5 นำงสำวนลิน วนำสิน  กรรมกำร  
6 นำยขจร ธนะแพสย ์ กรรมกำร  
7 นำยศิธำ เมฆสวรรค ์ กรรมกำร 
8 นำยเอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ กรรมกำร 
9 นำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ ์ กรรมกำร 
10 นำยวีระชยั ศรีขจร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
11 นำงสำวลินดำ ไกรวิทย ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
12 นำงกรรณิกำร ์งำมโสภี กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
13 นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมกำรอิสระ 

       ที่มำ: SET 
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4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงิน 
4.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย ์      
สินทรัพยห์มุนเวียน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  662.48   495.38   1,482.29  
เงินลงทนุระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงิน  0.03   0.17   0.19  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - 35.36 48.49 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน -  4.05   5.18  
เงินลงทนุระยะสัน้  76.28  - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ)  1,325.49   1,351.10   3,183.06  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  36.60  - - 
สินคำ้คงเหลือ (สทุธิ)  1,378.51  1,349.97 1,416.23 
ตน้ทนุกำรพฒันำโครงกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร  1,413.28   1,529.82   840.76  
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (สทุธิ)  25.96   28.39   24.58  
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำทีต่ดัจ ำหนำ่ยภำยในหนึ่งปี  3.45  - - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขำย  84.16   83.00  - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  18.68   15.09   17.61  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,024.92 4,892.33 7,018.39 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      
เงินฝำกสถำบนักำรเงินติดภำระค ำ้ประกนั 8.69 15.46 15.14 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน   601.92   1,107.36  
เงินลงทนุระยะยำวในตรำสำรทนุ  483.91  - - 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม (สทุธิ)  565.68   583.90   708.93  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย (สทุธิ)  -    - - 
เงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ (สทุธิ)  1,266.07   781.04   741.00  
เงินลงทนุระยะยำวอื่น (สทุธิ)  170.86  - - 
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ (สทุธิ)  1,812.28   1,810.62   1,884.50  
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์(สทุธิ)  8,255.83   8,804.73   9,775.82  
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้(สทุธิ)  -     2,331.43   2,165.13  
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรพัย ์  34.86   24.88   16.41  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ)  181.96   229.37   243.71  
สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรเช่ำ (สทุธิ)  2,232.12  - - 
เงินจองสิทธิกำรเช่ำที่ดิน  3.00   4.00   4.00  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สทุธิ)  171.66   177.63   92.43  
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำ  50.37  - - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (สทุธิ)  22.79   22.91   25.90  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,260.07 15,387.89 16,780.34 
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รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รวมสินทรัพย ์ 20,284.99 20,280.21 23,798.73 

      
หนีสิ้น      
หนีสิ้นหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  2,705.14   2,862.12   3,975.72  
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น  1,597.69   1,097.42   2,812.56  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  - - 
ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของ    
- เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  655.00   958.00   1,629.79  
- หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (สทุธิ)  18.13   45.95   27.37  
- หนีส้ินจำกกำรซือ้เครื่องมือและอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์  19.66   27.41   32.14  
- หนีส้ินภำยใตส้ญัญำสิทธิกำรเช่ำ  1.00  - - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย  65.93   3.73   211.48  
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (สทุธิ)  26.94   27.96   19.32  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น     
- ภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำยคำ้งจ่ำย  24.44   11.09   15.88  
- อ่ืน  13.15   9.50   9.98  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,127.08 5,043.19 8,734.25 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   5,480.81   5,905.31   4,460.52  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (สทุธิ)  23.14   198.61   185.04  
หนีส้ินจำกกำรซือ้เครื่องมือและอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์ 74.23 75.94 64.18 
เจำ้หนีร้ะยะยำวจำกกำรซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -  9.31   6.21  
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำสิทธิกำรเช่ำ  61.20  - - 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สทุธิ)  283.05   270.58   296.27  
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  447.56   444.48   430.35  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น   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      
หุน้สำมญั 849,080,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1.00 บำท  849.08 849.08 849.08 

ทนุที่ออกช ำระแลว้    
หุน้สำมญั 849,080,000หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1.00 บำท 849.08 849.08 849.08 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั (สทุธิ) 6,861.24 6,861.24  6,861.24  
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รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้ทนุซือ้คืน - -  6.35  
ก ำไรสะสม    
   จดัสรรแลว้ - ทนุส ำรองตำมกฎหมำย  112.52   112.52   112.52  
   จดัสรรแลว้ - ทนุส ำรองหุน้ทนุซือ้คืน  -     105.03   97.07  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,158.46   861.66   1,973.19  
หุน้ทนุซือ้คืน  -     (105.03)  (97.07) 
ส่วนเกิน(ขำด)ทนุจำกกำรลงทนุเพ่ิมในบริษัทย่อย  (1,099.81)  (1,099.81)  (1,099.81) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  414.13   310.39   444.75  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  8,295.63   7,895.09   9,147.33  
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ  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 

ที่มำ:  SET 

 
4.2. งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายได้      
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงพยำบำล        6,750.09         6,279.13       10,023.01  
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้          317.82           271.49           301.49  
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร          735.93           664.94           425.23  
รำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งชดุ          428.33             99.24             97.77  
รวมรายได้  8,232.16   7,314.80   10,847.49  
ค่าใช้จ่าย                         
ตน้ทนุกิจกำรโรงพยำบำล        5,234.69         4,890.26         6,686.85  
ตน้ทนุกำรขำยสินคำ้          202.63           188.99           229.50  
ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร          647.10           607.04           424.81  
ตน้ทนุจำกกำรขำยหอ้งชดุ          281.26             61.47             64.53  
รวมค่าใช้จ่าย  6,365.68   5,747.77   7,405.69  
ก าไรข้ันต้น  1,866.48   1,567.03   3,441.80  

รำยไดอ่ื้น          416.45           131.60           127.43  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  2,282.94   1,698.63   3,569.23  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         (223.53)         (224.57)         (182.84) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร       (1,173.58)       (1,180.13)       (1,383.06) 
กำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้และเงินลงทนุระยะยำวอื่น             (2.38)                   -                    -  
ก ำไร (ขำดทนุ) อ่ืน    
ก ำไรสทุธิจำกอตัรำแลกเปลี่ยน             (7.85)              7.63               4.42  
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รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน             (2.36)             (6.00)             (5.58) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน         (216.08)         (280.94)         (298.95) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม            50.59             32.34             94.98  
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้         (117.85)              2.28            (64.29) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  589.89   49.25   1,733.93  

ภำษีเงินได ้  (130.12)  (26.43)  (377.11) 

ก าไรส าหรับปี  459.77   22.81   1,356.82  

ที่มำ:  SET 
 

4.3. งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (171.26) 440.96  2,033.54  
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (2,136.20) (1,021.42)  (1,078.46)  
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 2,228.44 413.36  27.97 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (79.03) (167.11)  983.06  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ตน้งวด 741.50 662.48 495.38 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - 0.01 3.85 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ สิน้งวด 662.48 495.38 1,482.29 

ที่มำ:  SET 
 

4.4. อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
รายการ 2562 2563 2564 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.98 0.97 0.80 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียนเรว็ (เท่ำ) 0.40 0.37 0.54 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 7.49 5.47 4.78 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 48.72 66.78 76.28 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 2.44 2.03 2.88 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 149.82 180.08 126.59 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 3.48 4.27 3.79 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 104.85 85.87 96.35 
Cash Cycle (วนั) 93.69 161.29 106.52 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 22.67 21.42 31.73 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 5.32 0.31 12.36 
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รายการ 2562 2563 2564 
 อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 5.60 0.77 15.70 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 4.22 1.63 9.22 
อตัรำกำรหมนุเวียนสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.45 0.37 0.50 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน 
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 1.31 1.43 1.47 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 3.73 1.18 6.80 

 ที่มำ: www.setsmart.com 
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5. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
5.1. ผลการด าเนินงานรวม 
5.1.1. รายได้ 

ปี 2562 
รำยไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจบริบำลผู้ป่วยและ 

เครื่องมือแพทย ์และธุรกิจอื่นๆ โดยมีรำยไดร้วม 8,232 ลำ้นบำท เติบโตรอ้ยละ 16.0 จำกธุรกิจรกัษำพยำบำลในประเทศ และ
รำยไดจ้ำกกำรขำยหอ้งพกัอำศยัในโครงกำรจิณณ ์เวลบีอิง้เคำนต์ี ้

ธุรกิจใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์มีรำยได ้7,461 ลำ้นบำท เติบโตรอ้ยละ 13.4 

• ธุรกิจรกัษำพยำบำลในประเทศ ประกอบดว้ย โรงพยำบำลธนบุรี โรงพยำบำลธนบรุี 2 โรงพยำบำลรำษฎรย์ินดี 
โรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลธนบรุีทุ่งสง มีรำยได ้6,574 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.3 โดยมี
สำเหต ุหลกัมำจำก 
o กำรเปิดใหบ้รกิำรของโรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง ส่งผลใหร้ำยไดเ้ติบโตรอ้ยละ 13.5   
o มีกำรเปิดศนูยต์รวจรกัษำเพิ่มขึน้ ส่งผลใหม้ีลกูคำ้เขำ้มำใชบ้รกิำรในศนูยเ์พิ่มขึน้ 
o มีกำรรกัษำโรคซบัซอ้นเพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้่ำบรกิำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยต่อรำยเพิ่มขึน้ ธุรกิจรบัจำ้งเหมำ 

• บริหำรโรงพยำบำลมีรำยได ้440 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 10.9 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก รำยไดค้่ำที่ปรกึษำกับ
กลุ่มลูกคำ้ต่ำงประเทศลดลงจ ำนวน 33 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทไดใ้หบ้ริกำรกับลูกคำ้บำงรำยเสร็จสิน้แลว้ในไตร
มำส 1/2561 

• ธุรกิจศูนยแ์พทยเ์ฉพำะทำงมีรำยได้ 267 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3.3 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกปริมำณผูป่้วยที่
เขำ้รบักำรรกัษำลดลง 

ธุรกิจกำรบรบิำลผูป่้วยและเครื่องมือแพทย ์
ประกอบไปดว้ยธุรกิจโครงกำรท่ีพกัอำศยัส ำหรบัผูส้งูวยั ธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณท์ำงทนัตกรรมและรำ้นขำยยำ และธุรกิจ

ใหบ้รกิำรเวชศำสตรฟ้ื์นฟนูอกสถำนที่ มีรำยได ้756 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 53.7 จำกกำรรบัรูร้ำยไดก้ำรขำยหอ้งพกัอำศยัใน
โครงกำร Jin Wellbeing County ในปี 2562 มีลกูคำ้โอนหอ้งจ ำนวน 88 หอ้ง หำกนบัจำกไตรมำส 4/2561 มีลกูคำ้โอนหอ้งไป
แลว้ทัง้สิน้ 107 หอ้ง 

ปี 2563 
รำยไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจบริบำลผูป่้วยและ 

เครื่องมือแพทย ์และธุรกิจอื่นๆ โดยมีรำยไดร้วม 7,315 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 11.1 จำก 8,232 ลำ้นบำท 
ธุรกิจใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์
มีรำยได ้6,913 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7.3 จำก 7,461 ลำ้นบำท เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

ท ำใหผู้ป่้วยต่ำงประเทศยังไม่สำมำรถกลับมำใชบ้ริกำรได้ ประกอบกับผูป่้วยในประเทศยังคงหลีกเล่ียงกำรมำใชบ้ริกำรที่
โรงพยำบำล ซึ่งเป็นสำเหตใุหจ้ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ธุรกจิกำรบรบิำลผูป่้วยและเครื่องมือแพทย ์ 
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มีรำยได ้386 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 49.3 จำก 756 ลำ้นบำท เนื่องจำกสถำนกำรณค์วำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ 
ท ำใหลู้กคำ้ยังชะลอกำรตัดสินใจโอนหอ้งในโครงกำร จิณณเ์วลบีอิง้ เคำนต์ี ้ในปี 2563 THG มีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอน
หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 19 หอ้ง เมื่อเทียบกบัปีก่อน มียอดโอนหอ้งจ ำนวน 88 หอ้ง ในส่วนของกำรขำยเครื่องมือแพทย ์เนื่องจำก
มำตรกำรกำรล็อคดำวน ์ส่งผลใหก้ลุ่มลกูคำ้โดยเฉพำะคลินิกทนัตกรรมปิดกำรใหบ้ริกำร จึงท ำใหย้อดขำยเครื่องมือทนัตกรรม
ลดลง  

 
ปี 2564 
รำยไดร้วมของ THG ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจบริบำลผูป่้วยและ 

เครื่องมือแพทย ์และธุรกิจอื่นๆ โดยมีรำยไดร้วม 10,848 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 48.3 จำก 7,315 ลำ้นบำท 
ธุรกิจใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์
มีรำยได ้10,415 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.7 จำก 6,913 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 

THG ไดม้ีกำรเปิดใหบ้ริกำรรกัษำผูป่้วยโรค COVID-19 แบบเต็มรูปแบบที่โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง ร่วมมือกับองคก์ร
ภำครฐัเพื่อเปิดโรงพยำบำลเฉพำะกิจ และโรงแรมเอกชนเพื่อเปิดใหบ้ริกำร Hospitel รวมถึงกำรเปิดใหบ้ริกำรฉีดวคัซีน ทั้ง
วคัซีนของภำครฐั และวคัซีนทำงเลือกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำร โดยรำยไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัโรค COVID-19 คิดเป็นรอ้ยละ 30.8 ของรำยได้
จำกธุรกิจทำงกำรแพทย ์

ธุรกิจกำรบรบิำลผูป่้วยและเครื่องมือแพทย ์
มีรำยได ้410 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.2 จำก 386 ลำ้นบำท เนื่องจำกสถำนกำรณค์วำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ ท ำ

ใหล้กูคำ้ยงัชะลอกำรตดัสินใจโอนหอ้งในโครงกำรจิณณ ์เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้ในปี 2564 THG มีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนหอ้งพกั
อำศยั จ ำนวน 18 หอ้ง เมื่อเทียบกบัปีก่อนมียอดโอนหอ้ง จ ำนวน 19 หอ้ง แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดท ำ
ให ้THG มีกำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนภำยใตก้ำรดูแลของโรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ โดยจัดสรรพืน้ที่ดำ้นหนำ้โครงกำรเพื่อ
ใหบ้ริกำร Drive thru ส ำหรบัตรวจคดักรองผูป่้วย COVID-19 และจดัสรรพืน้ที่ดำ้นในเพื่อใหบ้ริกำรฉีดวคัซีนตัง้แต่ช่วงปลำย
เดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2564 รวมทัง้เปิดใหบ้รกิำร Hospitel ตัง้แต่ช่วงไตรมำส 3/2564 มีรำยไดป้ระมำณ 220 ลำ้นบำท (รำยไดท้ี่
เกิดขึน้ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลธนบรุี บรูณำ จดัอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย)์ 

 
5.1.2. ต้นทนุขายและบริการ 

ตน้ทุนรวม 6,366 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.8 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรเติบโตของรำยไดร้วม โดยตน้ทุนหลกั
ของ THG มำจำกตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งสำมำรถจ ำแนกตน้ทุนของทั้ง 3 
ธุรกิจไดด้งันี ้

(1) ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์มีตน้ทนุ 5,861 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.2 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 
1) ตน้ทนุค่ำแพทย ์พยำบำล พนกังำน ค่ำยำและเวชภณัฑ ์เพิ่มขึน้ 656 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 13.6  
2) ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เพิ่มขึน้ 228 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4.7 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้จำก 

• อำคำรโรงพยำบำลท่ีสรำ้งเสรจ็แลว้ของโรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง และโรงพยำบำลธนบรุี ทุ่งสง และ
จำก กำรซือ้เครื่องมือแพทยข์องกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 118 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 2.4 



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (THG) เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 30/38   
 

• กำรจัดประเภทสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรของโรงพยำบำลธนบุรี  บ ำรุงเมือง จำกค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรมำเป็นตน้ทนุ จ ำนวน 110 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 

(2) ธุรกิจกำรบรบิำลผูป่้วยและเครื่องมือแพทย ์(Healthcare solutions provider) มีตน้ทนุ 492 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 46.4 ซึ่งตน้ทนุดงักล่ำว ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย 
1) ตน้ทนุหอ้งพกัอำศยัในโครงกำร Jin Wellbeing County ซึ่งเพิ่มขึน้สมัพนัธก์บักำรเติบโตของรำยได ้
2) ตน้ทุนสินคำ้จำกกำรขำยเครื่องมือทนัตกรรม ซึ่งลดลงมำกกว่ำยอดรำยไดท้ี่ลดลง เนื่องจำกในไตรมำสนีม้ี

กำรขำยสินคำ้ที่มีก ำไรขัน้ตน้สงูกว่ำในปีก่อน 
 

ปี 2563 
ตน้ทุนรวม 5,748 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9.7 จำก 6,366 ลำ้นบำท โดยตน้ทุนหลักของ THG มำจำกตน้ทุนในกำร 

ใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัท ซึ่งสำมำรถจ ำแนกตน้ทนุ ไดด้งันี ้
(1) ธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ มีตน้ทุน 5,459 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จำก 5,861 ลำ้นบำท ซึ่งจำก

ผลกระทบของยอดรำยไดท้ี่ลดลง THG จึงมีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุน โดยเฉพำะตน้ทุนหลักซึ่งประกอบไปดว้ย
ตน้ทุนพนักงำนลดลงรอ้ยละ 13.4 ตน้ทุนค่ำแพทยล์ดลงรอ้ยละ 4.5 และตน้ทุนยำและเวชภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 
10.7 เพื่อใหส้มัพนัธไ์ปในทิศทำงเดียวกบัรำยไดท้ี่ลดลง 

(2) ธุรกิจกำรบริบำลผูป่้วยและเครื่องมือแพทย์ มีตน้ทุน 278 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 44.3 จำก 492 ลำ้นบำท ส่วน
ใหญ่ เกิดจำกตน้ทุนหอ้งพักอำศัยในโครงกำรจิณณ์ เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้ซึ่งในงวดนีล้ดลงสัมพันธ์กับยอดรำยไดท้ี่
ลดลง 

 
ปี 2564 
ตน้ทนุรวม 7,406 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.8 จำก 5,748 ลำ้นบำท มีสำเหตหุลกัดงันี ้
(1) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์มีตน้ทุน 7,083 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.7 จำก 5,459 ลำ้นบำท ทำง THG 

ไดม้ีกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนใหม้ีประสิทธิภำพ ท ำใหส้ดัส่วนตน้ทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัยอดรำยได้ โดยคิด
เป็นรอ้ยละ 68.0 จำกรอ้ยละ 79.0 ตน้ทนุหลกัของ THG ในงวดนีป้ระกอบดว้ย 
1) กำรลงทุนสรำ้งโรงพยำบำลเฉพำะกิจและซือ้เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับกำร รกัษำผูป่้วย COVID-19 

ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ ส่วนใหญ่ THG ไดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยแลว้ในปี 2564 

2) ค่ำเช่ำสถำนท่ีส ำหรบัดแูลผูป่้วยที่มีอำกำรไม่รุนแรงที่ Hospitel 

3) ค่ำแพทยแ์ละพนกังำน THG ไดม้ีกำรส่งแพทย ์พยำบำล และพนกังำน เพื่อใหบ้ริกำรในโรงพยำบำลเฉพำะ

กิจ และ Hospitel ต่ำงๆ 

4) ค่ำวิเครำะหโ์รค ค่ำยำและค่ำเวชภณัฑ ์จำกกำร X-ray ปอด ค่ำเจำะเลือด ค่ำยำและเวชภณัฑต์่ำงๆ ที่ ใชใ้น

กำรตรวจคดักรองและรกัษำผูป่้วย COVID-19 
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(2) จำกกำรยกเลิกสญัญำรบัจำ้งบรหิำรกบัโรงพยำบำลรฐัแห่งหน่ึงส่งผลใหต้น้ทนุลดลง จ ำนวน 61 ลำ้นบำท คิดเป็น
รอ้ยละ 4.4 

 
5.1.3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2562 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 1,397 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.3 โดยกำรเปล่ียนแปลงของ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรมีสำเหตุหลักมำจำก ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับบุคลำกร เพิ่มขึน้ 104 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 
เนื่องจำก มีกำรเปิดโรงพยำบำลใหม่และพฒันำโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนของบรษิัทฯ 

แต่อย่ำงไรก็ตำมมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลงจำกปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 
(1) ค่ำใชจ้่ำยทำงดำ้นกำรตลำด จ ำนวน 52 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 
(2) กำรจดัประเภทค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรของโรงพยำบำลธนบุรี  บ ำรุงเมือง จำกค่ำใชจ้่ำยใน

กำร บรหิำรไปเป็นตน้ทนุ คิดเป็นรอ้ยละ 8.2 
 

ปี 2563 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 1,405 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 จำก 1,397 ลำ้นบำท ซึ่ง 

THG ไดม้ีกำรบริหำรจัดกำรค่ำใชจ้่ำย โดยธุรกิจหลักมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรลดลงรอ้ยละ 11 อย่ำงไรก็ตำม
ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้มำเกิดจำกโครงกำรใหม่ที่ก่อสรำ้งเสรจ็ และเริ่มเปิดด ำเนินกำรในปี 2562 โดยเฉพำะกำรเพิ่มขึน้ของค่ำเสือ่ม
รำคำสินทรพัยจ์ ำนวน 72 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 142.1 จำกโรงพยำบำลธนบรุีบ ำรุงเมือง, โรงพยำบำลธนบรุี-ทุ่งสง และ
โครงกำร จิณณ ์เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้ซึ่งสรำ้งเสรจ็ในไตรมำส 3/2563 

 
ปี 2564 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 1,566 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.5 จำก 1,405 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้มีสำเหตุ

หลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4 ค่ำเส่ือมรำคำสินทรพัยเ์พิ่มขึน้รอ้ยละ 2.9 ซึ่งค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ส่วน
หน่ึงเกิดจำกกำรเปิด Hospitel และโรงพยำบำลเฉพำะกิจ หำกพิจำรณำเปรียบเทียบกบัรำยไดร้วม พบว่ำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย
และบรหิำรมีสดัส่วนลดลงจำก รอ้ยละ 19.2 เป็นรอ้ยละ 14.4 
 
5.1.4. ต้นทนุทางการเงนิ 

ปี 2562 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 216 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.0 ซึ่งเมื่อเทียบจำกเงินกูท้ี่มีภำระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2562 จ ำนวน 8,976 ลำ้นบำท สูงกว่ำปีก่อน ที่มีจ ำนวน 6,196 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม THG บริหำรกำรกู้ยืมเงิน และใน
ระหว่ำงปีมีกำรจดัสรรสดัส่วนโครงสรำ้งระหว่ำงเงินกูร้ะยะสัน้และเงินกูร้ะยะยำวใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยมีอตัรำดอกเบีย้
กูย้ืมเฉล่ียลดลงจำกรอ้ยละ 2.9 เหลือรอ้ยละ 2.8 

 



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (THG) เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 32/38   
 

ปี 2563 
THG มีตน้ทุนทำงกำรเงิน 281 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.1 จำก 216 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกภำระเงินกูท้ี่เพิ่ม 

สงูขึน้จำกกำรจ่ำยช ำระคืนเจำ้หนีสิ้นทรพัยใ์นโครงกำรก่อสรำ้งที่แลว้เสรจ็ (โครงกำรจิณณ ์เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้, โรงพยำบำลธนบุรี 
บรูณำ, และโรงพยำบำลธนบรุีบ ำรุงเมือง) รวมถึงมีกำรบรหิำรจดักำรปรบัโครงสรำ้งเงินกูใ้หเ้หมำะสม โดยมีกำรปรบัเงินกูร้ะยะ 
สัน้เป็นเงินกูร้ะยะยำวใหม้ำกขึน้เพื่อสอดคลอ้งกบัแผนกำรลงทนุในระยะยำวของ THG ทัง้นีย้งัช่วยให ้THG มีสภำพคล่องจำก 
วงเงินกูร้ะยะสัน้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ เพื่อรองรบักำรด ำเนินกำรงำนตำมแผนระยะสัน้และระยะยำวในอนำคต 

 
ปี 2564 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 299 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4 จำก 281 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2564 THG มีกำรลงทุนเพิ่มใน

โครงกำรเฉพำะกิจ ท ำใหม้ีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ รวมถึงกำรก่อสรำ้งสินทรพัยส่์วนใหญ่แลว้เสร็จในช่วงไตรมำส 
3/2563 ส่งผลให ้ปี 2564 THG มีตน้ทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ แต่อย่ำงไรก็ตำมอตัรำตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียยังอยู่ในระดบั
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 
5.1.5. ก าไร 

ปี 2562 
ก ำไรขัน้ตน้ 1,866 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.2 และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงเป็นรอ้ยละ 22.7 จำกรอ้ยละ 26.9 ใน

ปีที่ผ่ำนมำมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยไดค้่ำที่ปรกึษำจำกลกูคำ้ต่ำงประเทศลดลง 
ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ำกับ 462 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.8 โดยมีอัตรำก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 

บรษิัทใหญ่เพิ่มขึน้ เป็นรอ้ยละ 5.6 จำกรอ้ยละ 4.9 มีสำเหตหุลกัมำจำกบรษิัทมีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ 
 
ปี 2563 
ก ำไรขัน้ตน้ 1,567 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 16.0 จำก 1,866 ลำ้นบำท เนื่องจำก THG มีรำยไดล้ดลงจ ำนวนมำก ถึงแม้

จะมีบริหำรจดักำรเพื่อลดตน้ทุน แต่เนื่องจำกกำรลงทุนก่อสรำ้งโรงพยำบำลของโรงพยำบำลธนบุรี  บ ำรุงเมือง ซึ่งมีกำรทยอย
เปิดศูนย ์ตั้งแต่ช่วงไตรมำส 1/2562 กำรก่อสรำ้งโรงพยำบำลธนบุรี  ทุ่งสง ซึ่งเปิดด ำเนินงำนในเดือน พ.ย. 2562 และกำร
ก่อสรำ้ง โรงพยำบำลธนบุรี บูรณำ ซึ่งเสร็จเรียบรอ้ยในไตรมำส 3/2563 และกำรลงทุนปรบัปรุงพืน้ที่ ซือ้เครื่องมือแพทยต์่ำงๆ 
ท ำใหม้ีตน้ทนุค่ำเส่ือมรำคำสินทรพัยเ์พิ่มขึน้จ ำนวน 91 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 57.0 

ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ำกับ 62 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 86.6 จำก 462 ลำ้นบำท โดยมีอัตรำก ำไรสทุธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเป็นรอ้ยละ 0.9 จำกรอ้ยละ 5.6 มีสำเหตุหลกัมำจำกรำยไดข้อง THG ลดลง จำกสถำนกำรณ ์
COVID-19 

 
ปี 2564 
ก ำไรขัน้ตน้ 3,442 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้มำกกว่ำรอ้ยละ 100 จำก 1,567 ลำ้นบำท และอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 

31.7 จำกรอ้ยละ 21.4 เนื่องจำก THG มีรำยไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรเปิดใหบ้ริกำรดูแลรกัษำผูป่้วย COVID-19 รวมทั้งยงัคงมีกำร
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ควบคุมบริหำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เพื่อลดตน้ทุน ท ำใหอ้ตัรำกำรเติบโตของรำยไดส้งูกว่ำตน้ทุน ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้
ปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรควบคุมบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำย ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งไม่
เก่ียวขอ้งกบักำรดแูลรกัษำผูป่้วย COVID-19 เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 21.4 เป็นรอ้ยละ 23.5 

ก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ำกับ 1,337 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้มำกกว่ำรอ้ยละ 100 จำก 62 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 12.3 จำกรอ้ยละ 0.9 บำท มีสำเหตุหลกัจำกรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ และกำร
ควบคมุบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ 
 
5.2. ภาพรวมฐานะการด าเนินงาน 
5.2.1. สินทรัพย ์

ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 THG มีสินทรพัยร์วม 20,285 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 17,927 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

2561 
สินทรัพยห์มุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 

• ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 453 ลำ้นบำท เนื่องจำกมียอดผูใ้ชบ้ริกำรเพิ่มมำกขึน้ จึงส่งผลใหลู้กหนี ้
กำรคำ้ เพิ่มขึน้ไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ ส่วนลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกกำรใหเ้ช่ำที่ดินของบรษิัทย่อย 

• สินคำ้คงเหลือ เพิ่มขึน้ 252 ลำ้นบำท จำกหอ้งพกัโครงกำร Jin Wellbeing County ซึ่งก่อสรำ้งเสรจ็แลว้  

• ตน้ทนุกำรพฒันำโครงกำรใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยค์รบวงจร เพิ่มขึน้จ ำนวน 106 ลำ้นบำท จำกกำรก่อสรำ้งของ 
โครงกำร Jin Wellbeing County และ Thonburi Health Village 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้จาก 

• เงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ (สทุธิ) เพิ่มขึน้จ ำนวน 198 ลำ้นบำท เนื่องจำก THG มีกำรลงทนุเพิ่มในโรงพยำบำล 
Ar Yu International ประเทศเมียนมำ ตัง้แต่ไตรมำส 2/2562 และกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนระหวำ่ง
ปี  

• ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์และเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรพัย ์เพิ่มขึน้จ ำนวน 1,364 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรลงทุน
ก่อสรำ้งอำคำรโรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง โรงพยำบำลธนบุรี ทุ่งสง โรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ สถำบนัจิณณ์
เวลเนส และกำรลงทนุซือ้เครื่องมือแพทย ์และอปุกรณส์ ำนกังำนต่ำงๆ 

 
ปี 2563 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 THG มีสินทรพัยร์วม 20,280 ลำ้นบำท ลดลงจำก 20,285 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

2562  
THG น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และเรื่องสญัญำเช่ำ 

(TFRS 16) มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 โดยกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมและไม่ปรบัยอ้นหลังงบกำรเงินปี
ก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีกำรแสดงรำยกำร ดงันี ้
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ณ วันที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
− เงินลงทนุระยะสัน้ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
− สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทนุ 
− สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
− เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำทีต่ิดจ ำหนำ่ยภำยในหนึ่งปี 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
− สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
− เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 
− เงินลงทนุระยะยำวในบรษิัทอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
− สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนงบก ำไร

ขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
− สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรเช่ำ (สทุธิ) 
− เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเช่ำ 
− ที่ดินอำคำรและอปุกรณ ์(สว่นที่บนัทึกสินทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำ

เช่ำกำรเงิน) 
− สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ส่วนทีบ่นัทึกสินทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำ

กำรเงิน) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  
− สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้

 

*รำยกำรดังกล่ำวไม่กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท มีเพียงกำรเปลี่ยนแปลงกำรแสดงรำยกำรจำกเดิมที่เคยแสดงภำยใต ้ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อ่ืนไปยงัก ำไรสะสมจ ำนวน 1.27 ลำ้นบำท และงบแสดงสถำนะทำงกำรเงินรวม เพิ่มขึน้ 152 ลำ้นบำท  

 
สินทรพัยโ์ดยรวมลดลงสทุธิ 5 ลำ้นบำท มำจำก 
สินทรัพยห์มุนเวียนโดยรวมลดลงสุทธิ 132 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลงสทุธิ 167 ลำ้นบำท เนื่องจำก THG มีกำรบริหำรจดักำรจ่ำยช ำระหนี้
จำกกำรลงทนุในสินทรพัย ์เพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีเงินไดน้ิติบคุคล  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้สุทธิ 128 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• ที่ดินอำคำรและอุปกรณเ์พิ่มขึน้ 549 ลำ้นบำท เนื่องจำก THG มีสินทรพัยท์ี่ก่อสรำ้งแลว้เสร็จในโครงกำรจิณณ์ 
เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้และมีกำรลงทนุซือ้อปุกรณแ์ละเครื่องมือทำงกำรแพทยเ์พิ่มขึน้ 

• เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ลดลง 485 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ที่ด  ำเนินกิจกำร
โรงพยำบำลในสำธำรณรฐัประชำชนจีน (“Welly Hospital”) 

 
ปี 2564 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 THG มีสินทรพัยร์วม 23,799 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.4 โดยมีรำยกำรที่เปล่ียนแปลง

อย่ำงมีสำระส ำคญั ดงันี ้
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รวมลกูหนีอ้ื่นจำกกำรจ่ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำวคัซีน Moderna เพิ่มขึน้ จ ำนวน 1,832 ลำ้นบำท 

ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรดแูลรกัษำ COVID-19 
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5.2.2. หนีส้นิ 
ปี 2562 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 THG มีหนีสิ้นรวม 11,503 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 9,201 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยบรษิัทฯ มีเงินกูย้ืมจำก 
สถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้สทุธิ 2,692 ลำ้นบำท เพื่อน ำมำใชใ้นกำรลงทนุและพฒันำโครงกำรต่ำงๆ 

 
ปี 2563 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 THG มีหนีสิ้นรวม 11,949 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 11,503 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2562 โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่ที่มีเป็นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ทัง้นี ้บริษัทมีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้สทุธิ 582 ลำ้น
บำท ส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยำวที่เบิกมำช ำระคืนยอดเงินกูย้ืมระยะสัน้เพื่อปรบัโครงสรำ้งหนีสิ้นใหส้อดคลอ้งกับกำรลงทุน  
รวมถึงใช ้เงินกูย้ืมในกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ และเพื่อน ำมำจ่ำยช ำระหนีเ้จำ้หนีจ้ำกกำรก่อสรำ้ง และกำรซือ้สินทรพัยถ์ำวร 
ส ำหรบัโครงกำรท่ีแลว้เสรจ็ โดยหลกัๆ คือ โครงกำรจิณณ ์เวลบีอิง้ เคำนต์ี ้และโรงพยำบำลธนบรุี บ ำรุงเมือง 

 
ปี 2564 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 THG มีหนีสิ้นรวม 14,181 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.7 โดยมีรำยกำรท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำง

มีสำระส ำคัญ ดังนี ้เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ เนื่องจำก 1) เจำ้หนีท้ี่เกิดขึน้จำกกำรใหบ้ริกำรรกัษำพยำบำลผูป่้วย 
COVID-19 ประกอบไปดว้ย ค่ำเวชภัณฑ ์ค่ำตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย ์ค่ำเครื่องมือแพทย ์ฯลฯ 2) เจำ้หนีเ้งินล่วงหนำ้จำก
ลกูคำ้ส ำหรบัค่ำวคัซีน Moderna 

 
5.2.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 THG มีส่วนของเจ้ำของรวม 8,782 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 8,726 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 เพิ่มขึน้จำกก ำไรสทุธิประจ ำปี โดยในระหว่ำงบรษิัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 2 รอบ จ ำนวนเงินทัง้สิน้ 
382 ลำ้นบำท 

 
ปี 2563 
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 THG มีส่วนของเจ้ำของรวม 8,331 ล้ำนบำท ลดลงจำก 8,782 ล้ำนบำท ณ วันที่  31 

ธันวำคม 2562 โดยสำเหตหุลกัเนื่องจำก 1) THG มีจ่ำยเงินปันผล 2) ซือ้คืนหุน้สำมญัจำกตลำดหลกัทรพัย ์3) ผลขำดทนุจำก
รำคำของหุน้ใน ตลำดหลกัทรพัยซ์ึ่งรำคำปรบัตวัลง 4) ส่วนแบ่งขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินลงทนุใน ARYU 

 
ปี 2564 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 THG มีส่วนของเจ้ำของรวม 9,618 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 8,331 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 โดยสำเหตหุลกัเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จ ำนวน 1,112 ลำ้นบำท 
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6. สภาวการณข์องตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
6.1. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชน 

สถำนกำรณปี์ 2564 ช่วง 9 เดือนแรกของปี รำยไดข้องธุรกิจเติบโตจำกจ ำนวนผูป่้วยนอกและผูป่้วยในที่เพิ่มขึน้  ซึ่ง

เป็นผลจำกกำรแพร่ระบำดรุนแรงของ COVID-19 ท ำใหจ้ ำนวนผูต้ิดเชือ้รำยวนัเพิ่มขึน้มำกกว่ำ 2 หมื่นรำยต่อวนั ขณะที่ธุรกิจ

ยงัไดปั้จจยับวกจำกควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่องกบั COVID-19 อำทิ กำรตรวจหำเชือ้ กำรฉีดวคัซีน กำรเปิด Hospitel 

รองรบัผูป่้วยร่วมกับพนัธมิตร และกำรขยำยฐำนของกลุ่มลกูคำ้ประกันสขุภำพ อย่ำงไรก็ตำม ผูป่้วยในประเทศบำงกลุ่มยงัคง

ชะลอ/เล่ือนกำรเดินทำงมำรักษำพยำบำลในกรณีไม่เร่งด่วน ท ำให้รำยไดจ้ำกกำรรักษำโรคซับซอ้น (เช่น โรคหัวใจ และ

โรคมะเร็ง) ชะลอลง ขณะที่รำยไดจ้ำกผูป่้วยต่ำงชำติปรบัดีขึน้บำ้งหลงัรฐัอนุญำตใหผู้ป่้วยบำงรำยเขำ้รบักำรรกัษำในไทยได้ 

แต่โดยภำพรวมยงัถกูกดดนัจำกมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2563 

ช่วงที่เหลือของปี ธุรกิจไดปั้จจยัหนุนเพิ่มเติมจำกที่ภำครฐัผ่อนคลำยมำตรกำรปิดพืน้ที่  ท ำใหก้ิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

กระเตือ้งขึน้ ผนวกกบักำรใหบ้รกิำรฉีดวคัซีนทำงเลือก และกำรเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่ำงชำติในเดือนพฤศจิกำยน หนนุใหผู้ป่้วย

ในประเทศและผูป่้วยต่ำงชำติกลบัมำใชบ้ริกำรโรงพยำบำลเอกชนมำกขึน้  ทัง้นี ้คำดว่ำปี 2564 รำยไดข้องธุรกิจโรงพยำบำล

เอกชนจะเพิ่มขึน้ 8.0-10.0% หลงัจำกหดตวั 12.0% ปี 2563 

 
 
ส ำหรับแนวโน้มธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนปี 2565-2567 รำยไดข้องธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึน้

ต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะเพิ่มขึน้เฉล่ีย 4.0-5.0% ต่อปี ขณะที่จ ำนวนเตียงเพื่อรองรบัผูป่้วยจะเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ำ 2,000 เตียง 
จำกประมำณ 3.6 หมื่นเตียงในปี 2564  

ควำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ผลจำก 
1) ประชำกรสูงอำยุของไทยเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง จึงตอ้งกำรบริกำรกำรแพทยท์ี่ต่อเนื่องและซับซอ้น โดยภำครัฐคำดว่ำ

ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสขุภำพของผูส้งูอำยจุะเพิ่มเป็น 2.3 แสนลำ้นบำทในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นลำ้นบำทปี 2553 
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2) จ ำนวนผูป่้วยต่ำงชำติมีแนวโนม้กลบัมำใชบ้ริกำรกำรแพทยใ์นไทยเพิ่มขึน้ ผลจำก (1) กำรทยอยเปิดรบันกัท่องเที่ยว
ต่อเนื่องในจังหวัดที่ฉีดวัคซีนแลว้ 70% ของประชำกร และ (2) ไทยเป็นหนึ่งในผูน้  ำตลำดท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์ 
(Medical tourism) อนัดบัตน้ๆ ของโลก 

3) กระแสกำรใส่ใจสขุภำพของคนไทยเพิ่มขึน้ หลงักำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 และควำมตอ้งกำรดูแลสขุภำพ
แบบครบวงจร 
ผูป้ระกอบกำรขยำยกำรลงทนุ 
ผูป้ระกอบกำรขยำยกำรลงทนุต่อเนื่องทัง้ดำ้นกำรใหบ้รกิำร กำรขยำยสำขำ และลงทนุผลิตภณัฑเ์ก่ียวเนื่อง เพื่อเสรมิ

จุดแข็งและสรำ้งห่วงโซ่อุปทำนครบวงจร รวมถึงกำรหำพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ ขณะที่ภำครัฐส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศนูยก์ลำงสขุภำพนำนำชำติ และก ำหนดให ้“กำรแพทยค์รบวงจร” เป็นอตุสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ (New S-Curve) ช่วยดงึดดู
ใหม้ีกำรขยำยฐำนธุรกิจโรงพยำบำลมำกขึน้ในเฉพำะในเขต EEC 

โรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่: ธุรกิจมีแนวโนม้เติบโตในเกณฑด์ีจำกควำมพรอ้มรองรบัผูป่้วยและกำรใหบ้ริกำรใน
สำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญสงู นอกจำกนี ้ยงัมีเครือข่ำยสำขำและพนัธมิตรทำงธุรกิจ จึงสำมำรถขยำยขอบเขตใหบ้รกิำรเจำะจง
กลุ่มลกูคำ้มำกขึน้ ท ำใหฐ้ำนรำยไดก้วำ้งขึน้ 

โรงพยำบำลเอกชนขนำดกลำง-เล็ก: ผลประกอบกำรเติบโตไดต้่อเนื่อง โรงพยำบำลหลำยแห่งมีโอกำสทำงธุรกิจ
เพิ่มขึน้จำกกำรเป็นพันธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ประกอบกับมีฐำนลูกคำ้ประกันสังคมจึงช่วยลดควำมผันผวนของ
รำยได ้อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงท ำใหโ้รงพยำบำลท่ีไม่มีเครือข่ำยจะถกูกดดนัมำกกว่ำจำกกำรถกูแย่งส่วนแบ่งตลำด 

 
 

 
ที่มำ : วิจยักรุงศรี, Industry Outlook แนวโนม้ธุรกิจและอตุสำหกรรมไทยปี 2565-2567 ลงวนัที่ 11 มกรำคม 2565 

 

6.2. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม Medical Tourism 
“ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน” ซึ่งเป็นอีกหน่ึงกลุ่มที่ตอ้งพึ่งพำรำยไดจ้ำกคนไขท้ัง้ชำวไทยและต่ำงชำติ แต่เมื่อเกิดโควิด-

19 พฤติกรรมของคนไขเ้ปล่ียนแปลงไป ไม่มีใครอยำกมำพบแพทย ์หรือมำโรงพยำบำล ขณะเดียวกนัต่ำงชำติที่สนใจจะเขำ้มำ
ใชบ้รกิำรทำงกำรแพทยใ์นไทยก็ตอ้งงดเขำ้ประเทศไทยเช่นเดียวกนั 
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ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย คำดว่ำ กำรระบำดของโควิด-19ภำยในประเทศน่ำจะส่งผลให้ภำพรวมของตลำด  Medical 
Tourism ของไทยปี 2564 ยังคงหดตัวต่อเนื่องจำกปีก่อนหนำ้ไม่ต ่ำกว่ำ 90% (YoY) หรือมีจ ำนวนรำว 10,000 - 20,000 คน 
(ครั้ง) โดยตลำดคนไข้ที่คำดว่ำจะหดตัวสูงน่ำจะเป็นกลุ่มตะวันออกกลำง  (เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมำน 
ซำอุดีอำระเบีย เป็นตน้) จีน และกลุ่มประเทศในอำเซียน (เมียนมำ กัมพูชำ ลำว) ที่สรำ้งรำยไดใ้หก้บัธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
คิดเป็นสดัส่วนรำว 30% ของรำยไดค้นไขต้่ำงชำติทัง้หมด 

ขณะที่ปี 2565 มีควำมเป็นไปไดท้ี่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Medical Tourism) จะเริ่มทยอยกลับมำเขำ้ใช้
บริกำรทำงกำรแพทยค์ำดว่ำ จ ำนวน Medical Tourism น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 130,000-180,000 ลำ้นคน (ครัง้) โดยส่วนใหญ่ 
น่ำจะเป็นกลุ่มคนไขเ้ดิมที่ ที่เขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลหรือดูแลสขุภำพผ่ำนโรงพยำบำลเอกชนของไทยอยู่แลว้  ไม่ ว่ำจะเป็น
ตะวนัออกกลำง เมียนมำ จีน 

 

 
 

ที่มำ: กรุงเทพธุรกิจ, แนวโนม้ปี 65 คำด “รพ.เอกชน” ฟ้ืนตวั “Medical Torism” เร่ิมกลบัมำ ลงวนัที่ 11 มกรำคม 2565 
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เอกสารแนบ 2 
สรุปข้อมูลของ 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) (“RAM”) 
 

1. ข้อมูลเบือ้งตน้  
ชื่อบรษิัท     : บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงพยำบำลเอกชนท่ีด ำเนินกำรภำยใตช้ื่อโรงพยำบำลรำมค ำแหง มีโรงพยำบำลในเครือ    

7 แห่ง เป็นกลุ่มโรงพยำบำลท่ีมีทีมแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะสำขำใหบ้รกิำรในระดบัสำกล 
เว็บไซต ์     : www.ram-hosp.co.th 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 2138 ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 10240 
โทรศพัท ์     : 0-2374-0804 
ทนุจดทะเบียน    : 126,000,000.00 บำท 
ทนุช ำระแลว้    : 120,000,000.00 บำท 
ประเภทหุน้     : หุน้สำมญั จ ำนวน 1,200,000,000 หุน้  
หุน้มลูค่ำที่ตรำไว ้    : หุน้ละ 0.10 บำท 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
2.1. ประวัติความเป็นมา  

บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) ไดก้่อตัง้ขึน้โดยกลุ่มแพทยก์ลุ่มหนึ่ง คือ นำยแพทยร์ชัช สมบรูณสิน,    
นำยแพทยเ์อือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์, นำยแพทยว์ิรตัน ์ ชื่นอิม่, นำยแพทยบ์ญุปรีดี ศิรวิงศ,์ ทนัตแพทยช์ ำนำญ ชนะภยั, 
นำยแพทยเ์กษม ศิรกิลกำร และนำยแพทยอ์ดุม เอือ้จงมำนี  ในปี 2529 ในนำมของ "บรษิัท ปรีหทยั จ ำกดั"  ต่อมำไดเ้ปล่ียนชื่อ
เป็น "บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั" เมื่อ 25 สิงหำคม 2529 ไดเ้ริ่มเปิดด ำเนินกจิกำร 28 กมุภำพนัธ ์2531 มีเตียงรบั
ผูป่้วยใน 115 เตียง และไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) ในกำรประกอบกจิกำร
รกัษำพยำบำลเป็นเวลำ 5 ปี  

ในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2534  บรษิัทไดร้บัอนมุตัิจำกกระทรวงกำรคลงัเขำ้เป็นบรษิัทรบัอนญุำตในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และ ในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2536  ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน จ ำกดั และเปล่ียนชื่อจำก  
"บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั"  เป็น "บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั ( มหำชน )"  ปัจจบุนับรษิัทมเีตยีงรบัผูป่้วย
ใน 486 เตยีง บนเนือ้ที่ 36 ไร ่3 งำน 83 ตำรำงวำ 

ปี 2561 

• เมษำยน 2561 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้เงนิลงทนุในบรษิัท บรุีรมัยร์วมแพทย ์ จ ำกดั ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลขนำด 90 

เตียง ตัง้อยู่ที่จงัหวดับรุีรมัย ์และเปิดด ำเนินกำร มำกกวำ่ 27 ปีโดยสดัส่วนเงินลงทนุ คิดเป็นรอ้ยละ 32.37  

• สิงหำคม 2561 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้เงนิลงทนุเพิ่มเติมในบรษิัท โรงพยำบำลเมืองเลย รำม จ ำกดั จำกสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 

เป็น รอ้ยละ 53.69 และแปลงสถำนะจำกบรษิัทรว่มเป็นบรษิัทย่อย 
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ปี 2562 

• มกรำคม 2562 บรษิัทฯ ไดร้ว่มลงทนุใน บรษิัท เวียงจนัทนร์ำม อินเตอรเ์นชั่น แนล จ ำกดั ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยำบำล

ขนำด 150 เตยีงตัง้อยู่ที่กรุงเวียงจนัทน ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึ่งยงัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

โดยสดัส่วนเงินลงทนุทนุคิดเป็นรอ้ยละ 70.00  

• เดือนมกรำคม 2562 บรษิัทฯ มีกำรเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รำยใหญ่ โดย บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) ท ำ

กำรขำยหุน้ทัง้หมด (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.24) โดยเป็นกำรขำยหุน้บำงส่วน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ใหแ้ก่

บรษิัท Cypress Consolidated Healthcare Pte Ltd ซึ่งเป็นบรษิทัโฮลดิง้เพื่อกำรลงทนุ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ท่ีประเทศสิงคโปร ์

ท ำให ้Cypress Consolidated Healthcare Pte Ltd กลำยเป็นหนึ่งในผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทฯ  

• เดือนเมษำยน 2562 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีมมีติอนมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคำ่ หุน้ท่ีตรำไวข้องบรษิัทฯ จำกหุน้

ละ 10 บำทเป็น หุน้ละ 0.5 บำท และเปล่ียนแปลง จ ำนวนหุน้จำก 15,000,000 หุน้เป็น 300,000,000 หุน้  

• เดือนมิถนุำยน 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อย ไดซ้ือ้เงินหุน้บรษิัท โรงพยำบำลรำช ธำนี จ ำกดั (มหำชน) เป็นสดัส่วนรวม 

รอ้ยละ 4.00 โดยโรงพยำบำลรำชธำนีมขีนำด 100 เตยีง ตัง้อยู่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ และเปิดใหบ้รกิำรเป็นเวลำ

กว่ำ 27 ปี ซึ่ง ใหบ้รกิำรแก่ผูป่้วยทั่วไปและผูป่้วยโครงกำรประกนัสงัคม  

• เดือนสิงหำคม 2562 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้เงินลงทนุในบรษิัท โรงพยำบำลน่ำน-รำม จ ำกดั เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20 โดยบรษิัท 

โรงพยำบำลน่ำน-รำม จ ำกดั ประกอบธุรกิจ โรงพยำบำลขนำด 120 เตียง ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอเมือง จงัหวดัน่ำน โดยคำดว่ำ

จะเปิดด ำเนินงำนในปี2566 

ปี 2563 

• วนัท่ี 15 มกรำคม 2563 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้เงินลงทนุในบรษิัท โรงพยำบำลวิภำรำม จ ำกดั ท ำใหม้ีสดัส่วนกำรถือหุน้เพิม่ขึน้

จำกรอ้ยละ 41.10 เป็นรอ้ยละ 50.00 จึงไดม้ีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่มเป็นเงิน

ลงทนุในบรษิัทย่อย  

• เดือนธันวำคม 2563 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้เงินลงทนุในบรษิัท รำมนครำ จ ำกดั ท ำใหม้ีสดัสว่นเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 16.00 เป็น

รอ้ยละ 36.86 โดยมีสถำนะเป็นบรษิัทรว่ม และ ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลขนำด 300 เตียงตัง้อยู่ในเขตสะพำนสงู 

กรุงเทพฯ โดยคำดวำ่จะเปิดด ำเนินกำรในปี 2566 

2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจหลกัเป็นโรงพยำบำล  General Hospital  ใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำล โรคทั่วไปทกุสำขำ โดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญ 

เฉพำะโรคทกุสำขำพรอ้มเครื่องมอืกำรรกัษำและวินิจฉยัโรคที่ทนัสมยั และ มีประสิทธิภำพสงู เปิดใหบ้รกิำรรกัษำผูป่้วยนอก
และในตลอด 24 ชั่วโมง มีรถพยำบำลคอยรบั-ส่งผูป่้วยตลอดเวลำ  และตัง้แต่ปี 2553  ทำงบรษิัทไดร้บัใบรบัรองระบบมำตรฐำน 
JCI  ( Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital )  ซึง่เป็นส่ิงที่แสดงใหเ้ห็นวำ่โรงพยำบำล
รำมค ำแหงเป็นโรงพยำบำลหน่ึงที่มีมำตรฐำนกำรรกัษำพยำบำลและดแูลผูป่้วยดี และมีควำมปลอดภยัเทียบเทำ่โรงพยำบำล
ระดบัสำกล 
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                 นอกจำกนี ้บรษิัทยงัไดป้ระกอบธุรกิจเสรมิกบัธุรกจิโรงพยำบำลอีก 3 ประเภท คือ                 
1) บรกิำรสอบเทียบเครื่องมือแพทย ์(M.I.CAL.SYSTEM) จดัตัง้ขึน้มำเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรสอบเทยีบเครื่องมือ 

แพทยใ์หเ้กิดควำมมั่นใจว่ำ เครื่องตรวจ เครื่องวดั เครื่องทดสอบ ซึ่งมีผลต่อคณุภำพในกำรรกัษำผูป่้วย มคีวำมถกู
ตอ้งแม่นย ำ  เหมำะสมกบักำรใชง้ำนตำมที่ก ำหนดไวใ้หเ้กิดประสิทธิภำพ 

2) ขำยเครื่องมือแพทยแ์ละเวชภณัฑบ์ำงประเภท เช่น เตียงผ่ำตดั, โคมไฟ, เครื่องตม้, เตยีงผูป่้วยระบบไฟฟ้ำ, เครื่อง
ป่ันเลือด, ตูอ้บเด็กแบบไม่เคลื่อนที่, Plate, Screw, เครื่อง Laser  และอื่น ๆ   

3) บรกิำรปฏิบตัิกำรตรวจวิเครำะหโ์รคหอ้งแล็บ เพื่อใหบ้รกิำรกบับรษิัทย่อย และบรษิัทในเครือ ที่มีเครื่องมือยงัไม่
พรอ้มในกำรตรวจวเิครำะหเ์อง  

 

2.3. โครงสร้างบริษัท 
โครงสรำ้งบรษิัท และบรษิัทในเครือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 
ที่มำ:  บริษัทฯ 

 
กลุ่มบรษิัทประกอบดว้ยบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม ดงันี ้
บรษิัทย่อย จ ำนวน 5 บรษิัท 

1) บรษิัท โรงพยำบำลชยัภมูิ รำม จ ำกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 60 เตียง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัชยัภมูิ 

2) บรษิัท โรงพยำบำลเมืองเลย รำม จ ำกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยำบำล ขนำด  100  เตียง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเลย 

3) บริษัท โรงพยำบำลวิภำ รำม จ ำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 150 เตียง ตัง้อยู่ที่ถนนพัฒนำกำร 

กรุงเทพฯ (เปล่ียนสถำนะเป็นบรษิัทย่อย เมื่อวนัท่ี 15 มกรำคม 2563) 

4) บริษัท อำร ์พลัส แอสเซท จ ำกัด  ประกอบธุรกิจโรงพยำบำล  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี  

กรุงเทพฯ 

5) บริษัท โรงพยำบำลเวียงจนัทน์-รำม อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (Vientiane Ram International Hospital Limited)  

ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 150 เตียง ตัง้อยู่ที่ เวียงจนัทน ์ ประเทศลำว  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร    
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บรษิัทรว่ม จ ำนวน 12 บรษิัท  
1) บริษัท โรงพยำบำลสินแพทย ์จ ำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 287 เตียง ตัง้อยู่ที่ถนนรำมอินทรำ  

กรุงเทพฯ 

2) บริษัท โรงพยำบำลเชียงใหม่ รำม จ ำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 200 เตียง ตั้งอยู่ที่จังหวัด

เชียงใหม่ 

3) บรษิัท โรงพยำบำลพะเยำ รำม จ ำกดั ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 100 เตียง ที่จงัหวดัพะเยำ 

4) บรษิัท ปิยะศิร ิจ ำกดั (โรงพยำบำลสขุมุวิท) ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนขนำด 80 เตียง ตัง้อยู่ถนนสขุมุวิท 22  

กรุงเทพฯ 

5) บรษิัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน  ขนำด 260 เตียง ตัง้อยู่กรุงเทพฯ 

6) บริษัท บุรีรมัยร์วมแพทย ์จ ำกัด (โรงพยำบำลบุรีรัมย์-รำม)  ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 90 เตียง  

ตัง้อยู่ที่จงัหวดับรุีรมัย ์

7) บรษิัท โรงพยำบำลน่ำน-รำม จ ำกดั  ประกอลธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 120 เตียง ตัง้อยู่ที่ 553 หมู่ 4  ต. ไชย

สถำน  อ. เมืองน่ำน  จ. น่ำน  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

8) บรษิัท รงัสิภณัฑ ์จ ำกดั ประกอบธุรกิจขำยและซ่อมเครื่องมือแพทย ์ตัง้อยู่ที่ ถ.บรพิตัร ์ กรุงเทพฯ  

9) บรษิัท ทิพยบดินทร ์จ ำกดั  ประกอบธุรกิจผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและขำยเวชภณัฑ ์ตัง้อยู่อ  ำเภอบำงพลี  จ. สมทุรปรำกำร 

10) บริษัท เลกำซี่กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัใหบ้รกิำรและขำยอุปกรณ์ เก่ียวกบัสนำมกอลฟ์  

ตัง้อยู่ที่ 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง  แขวงสำมวำตะวนัตก   เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 

11) บรษิัท โรงพยำบำลรำชธำนี จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ขนำด 253 เตียง ตัง้อยู่ที่ 111 หมู่ 3  

ถ. โรจนะ   ต. คลองสวนพล ู  อ. เมือง   จ. พระนครศรีอยธุยำ 13000 

12) บรษิัท รำมนครำ จ ำกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน    ขนำด 300 เตียง ตัง้อยู่ที่ 119/129-132 ถนนนวมินทร ์ 

แขวงนวมินทร ์ เขตบงึกุ่ม  กรุงเทพฯ  อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง  คำดว่ำจะเปิดด ำเนินกิจกำรในปี 2565 

2.4. โครงสร้างรายได้ 
โรงพยำบำลรำมค ำแหง ประกอบธุรกิจหลกั  คือ  ใหบ้รกิำรรกัษำพยำบำลในรูปแบบ โรงพยำบำลเอกชน และมธีุรกิจ

เสรมิ  คือ  ขำยเครื่องมือแพทย,์  เวชภณัฑ,์ กำรตรวจวเิครำะหแ์ละปฏิบตัิกำรทำงหอ้งแลป และใหบ้รกิำรตรวจสอบเครื่องมือ
แพทยใ์หไ้ดม้ำตรฐำน  

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำน ณ งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม ของแต่ละปี มีดงันี ้

รายได้จากการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรแพทย ์ 3,597.60 64.52 3,631.95 75.28 5,465.02 66.96 

รำยไดจ้ำกโครงกำรสวสัดิกำรภำครฐั - - - - 1,597.57 19.57 
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รายได้จากการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกธุรกิจขำยเครื่องมือแพทยแ์ละ
บริกำรสอบเทียบเครื่องมือแพทย ์

490.07 8.79 815.62 16.90 759.60 9.30 

รำยไดอ่ื้น 1,487.85 26.69 377.30 7.82 340 0.21 

รวมรายได้ 5,575.49 100 4,824.88 100 8,162.12 100 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปี 2563 โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหต:ุ มีกำรปรบัปรุงกำรแบ่งประเภทรำยไดท้ ำใหโ้ครงสรำ้งรำยไดอ้ำจแตกต่ำงกบังบก ำไรขำดทนุ  
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3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 
3.1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 11 กมุภำพนัธ ์2565 บรษิัทมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ดงันี ้
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท เอฟแอนดเ์อส 79 จ ำกดั 280,460,475 23.37% 

2 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. 240,000,000 20.00% 

3 บริษัท โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จ ำกดั 86,230,000 7.19% 

4 บริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน) 74,568,680 6.21% 

5 บริษัท สินแพทย ์จ ำกดั 40,551,500 3.38% 

6 นำย พิชญ สมบรูณสิน 34,166,100 2.85% 

7 นำย ศิริพงศ ์เหลืองวำรินกลุ 29,508,200 2.46% 

8 นำย ธฤต ชื่นอ่ิม 22,536,200 1.88% 

9 น.ส. ฤกขจี กำญจนพิทกัษ ์ 21,068,600 1.76% 

10 นำยฤชิษฐ์ กำญจนพิทกัษ ์ 18,023,600 1.50% 

11 ผูถ้ือหุน้รำยอ่ืน 352,886,645 29.41% 

  รวม 1,200,000,000 100 

ทนุจดทะเบียน 126,000,000.00 บำท 

ทนุที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 120,000,000.00 บำท 

ที่มำ:  SET 

 
3.2. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2565 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 13 คน ดงันี ้ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยเอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร 
2 นำยช ำนำญ ชนะภยั กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำร 
3 นำยวิรตัน ์ชื่นอ่ิม กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และกรรมกำร 
4 นำยศิริพงศ ์เหลืองวำรินกลุ กรรมกำร 
5 นำยสธีุ ลลีะเศรษฐกลุ กรรมกำร  
6 นำยจิมพล ภมิูตระกลู กรรมกำร  
7 น.ส.ทศันว์รรณ ศิริวงศ ์ กรรมกำร 
8 นำยยงั-แทก ปำรค์ กรรมกำร 
9 นำยเบนนี่ ลิม กรรมกำร 
10 นำยอีริค มำรแ์นนดสั กรรมกำร 
11 นำยแพทยพ์ิชญ สมบรูณสิน กรรมกำร 
12 ร.อ.ขจิต หพันำนนท ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
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 ช่ือ ต าแหน่ง 
13 นำยพินิจ หิรญัโชติ กรรมกำรอิสระ 
14 นำยประมล อภิรตัน ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
13 น.ส.กิตติญำรตัน ์จิโรจด ำรงคช์ยั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ:     SET 
  



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (RAM) เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 8/19   
 

4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงิน 
4.1. งบแสดงฐานะการเงนิ  

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย ์      
สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1,012.47   616.02   1,126.32  
ลกูหนีก้ำรคำ้   573.18   702.60   1,114.01  
รำยไดค้่ำบริกำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรบั -  571.00   1,410.28  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 345.00  558.00   206.00  
ส่วนที่ถึงก ำหนดรบัช ำระภำยในหนึ่งปีเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  -     -     -    
สินคำ้คงเหลือ  622.59   754.00   755.84  
เงินปันผลคำ้งรบั  0.79   45.89   0.35  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น   55.01   104.36   166.50  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  2,609.04   3,351.86   4,779.31  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
เงินฝำกประจ ำที่ตดิภำระค ำ้ประกนั  1.20   3.84   3.84  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น  -     8,229.17   6,202.96  
เงินลงทนุเผื่อขำย  7,027.51    
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม   6,510.19   6,991.44   13,850.18  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย   -     -     -    
เงินลงทนุระยะยำวอื่น  313.41    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั   45.00   -     -    
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ  -     361.90   345.38  
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์  1,853.44   9,457.82   9,253.57  
สิทธิกำรเช่ำที่ดิน  -      
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้  -     221.48   328.15  
ค่ำควำมนิยม  16.91   408.66   408.66  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  15.58   63.57   55.95  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี  24.99   25.17   60.56  
ภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำย -  106.81   88.72  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  94.79   56.36   48.11  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  15,903.03   25,926.22   30,646.08  
รวมสินทรัพย ์  18,512.06   29,278.09   35,425.39  

     
หนีสิ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน  4,054.91   5,608.80   4,428.16  



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (RAM) เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 9/19   
 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เจำ้หนีก้ำรคำ้  297.35   518.45   459.69  
ส่วนของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี       
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -     1,140.71   1,574.14  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ  -     6.69   5.83  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  5.20   203.78   772.98  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลอ่ืน  172.50   345.62   346.42  
เจำ้หนีท้รพัยส์ิน  44.34   28.54   57.53  
เงินปันผลคำ้งจ่ำย -  100.00   25.00  
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย  96.95   73.86   338.99  
ค่ำธรรมเนียมแพทยค์ำ้งจ่ำย  105.54   194.03   220.77  
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  44.55   136.65   157.22  
เงินรบัล่วงหนำ้จำกส ำนกังำนประกนัสงัคม -  -     368.31  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  31.62   45.28   187.83  
รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,852.97   8,402.40   8,942.86  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  1,985.32   1,972.82  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ -  4.47   67.58  
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 325.22  668.87   797.76  
ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำน  131.79   283.55   297.43  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  8.58   27.19   39.38  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  465.59   2,969.40   3,174.97  
รวมหนี้สิน  5,318.56   11,371.80   12,117.83  
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุน้    

ทนุจดทะเบียน    
หุน้สำมญั 1,260,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท  -     -     126.00  
หุน้สำมญั 300,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท  150.00   150.00   -    

ทนุที่ออกและช ำระแลว้    
หุน้สำมญั 1,260,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท  -     -     120.00  
หุน้สำมญั 300,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท  120.00   120.00   -    

ก ำไรสะสม    
จดัสรรแลว้    

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย  15.00   15.00   15.00  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  10,637.78   11,266.06   15,092.26  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  1,864.45   1,402.52   1,951.53  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  12,637.23   12,803.58   17,178.79  
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รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ  556.27   5,102.71   6,128.77  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  13,193.50   17,906.29   23,307.56  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  18,512.06   29,278.09   35,425.39  

ที่มำ: SET 

 
4.2. งบก าไรขาดทุน  

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายได้      
รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล  3,631.95   7,062.59   11,069.39  
รำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณแ์ละเครื่องมือแพทย ์  815.62   763.06   1,594.57  
รำยไดอ่ื้น    
ก ำไรจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ -  862.63   173.39  
รำยไดเ้งินปันผล  272.63   229.04   301.11  
อ่ืนๆ  104.67   107.43   79.51  

รวมรายได้  4,824.88   9,024.75   13,217.97  
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล  2,478.48   6,189.28   7,000.18  
ตน้ทนุขำยอปุกรณแ์ละเครื่องมือแพทย ์  602.33   595.85   1,192.52  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  496.15   1,241.58   1,375.16  
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุ  248.04   -     -    
ขำดทนุจำกกำรตดัรำยกำรเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่วดัมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุ 

-  -     51.24  

รวมค่าใช้จ่าย 3,825.00  8,026.71   9,619.10  
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน  999.88   998.03   3,598.88  

รำยไดท้ำงกำรเงิน  13.92   30.29   15.39  
ตน้ทนุทำงกำรเงิน  46.17   211.00   239.31  
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่ม  546.75   119.67   2,469.21  
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้  1,514.38   936.98   5,844.17  
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้  199.79   39.44   468.42  

ก าไรส าหรับปี  1,314.58   897.55   5,375.74  

ที่มำ: SET 
 
 



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (RAM) เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 11/19   
 

4.3. งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 576.18 894.64 3,197.73 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (2,034.38) (1,870.32)  (998.53) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 1,580.75 579.23  (1,688.90) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 122.55 (396.45) 510.30 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ตน้งวด 889.92 1,012.47 616.02 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ สิน้งวด 1,012.47 616.02 1,126.32 

ที่มำ: SET 
 

4.4. อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
รายการ 2562 2563 2564 

อตัรำส่วนแสดงสภำพคล่อง 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.54 0.40 0.53 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียนเรว็ (เท่ำ) 0.33 0.22 0.41 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 9.87 8.47 6.76 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 36.98 43.09 53.99 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 5.31 9.04 10.85 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 68.80 40.36 33.63 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 9.92 14.01 16.28 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 36.79 26.06 22.42 
Cash Cycle (วนั) 68.99 57.39 65.20 
อตัรำส่วนประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 30.84 20.43 36.18 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 26.67 5.73 40.62 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 11.66 5.12 28.65 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(%) 9.31 3.62 19.41 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.29 0.36 0.42 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยกำรเงิน 
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 0.40 0.68 0.52 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ 33.96 3.93 25.42 

ที่มำ: www.setsmart.com 
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5. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
5.1. ผลการด าเนินงานรวม 
5.1.1. รายได้ 

ปี 2562 
บริษัทโรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัทย่อย มีรำยไดร้วม 4,824.88 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 

รอ้ยละ 13.83 มีสำเหตมุำจำก 
1) บริษัทโรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีรำยไดจ้ำกกำรรักษำพยำบำล ในปี 2562 

จ ำนวน 3,621.15 ลำ้นบำท ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 0.30 
2) บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องมือแพทย ์เวชภัณฑ ์ในปี 2562 จ ำนวน 815.62 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

จ ำนวน 325.55 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.43 
3) บรษิัทมีรำยไดเ้งินปันผล จ ำนวน 272.63 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 14.81 ลำ้นบำท 
4) ปี 2561 บริษัท อำรพ์ลสั แอสเซท จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโรงพยำบำลรำมค ำแหง มีก ำไรจำกกำรขำยที่ดิน 

จ ำนวน 945 ลำ้นบำท และ บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) มีขำดทนุจำกกำรทบุตกึ จ ำนวน 6.5 
ลำ้นบำท สทุธิแลว้ บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั มีก ำไรจำกกำรขำยทรพัยสิ์น จ ำนวน 938.50 ลำ้นบำท 
ในขณะท่ี ปี 2562 ไม่มีก ำไรจำกกำรขำยที่ดิน 

 
ปี 2563 
บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัทย่อย มีรำยไดร้วม 9,024.75 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน

รอ้ยละ 87.05 มีสำเหตมุำจำก 
1) ปี 2563 บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) มีบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้อีก 1 แห่ง คือบรษิัท โรงพยำบำลวิภำ

รำม จ ำกัด จึงท ำใหร้ำยไดข้องบริษัทฯ ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวนเพิ่มขึน้มำก และบริษัท โรงพยำบำลวิภำรำม 
จ ำกัด ได้เปล่ียนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย  ตั้งแต่  15 มกรำคม 2563 โดยรำยได้จำกกิจกำร
รกัษำพยำบำลโดยรวมแลว้ ปี 2563 เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เท่ำกบัรอ้ยละ 94.46 

2) บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องมือแพทย ์เวชภัณฑใ์นปี 2563 จ ำนวน 763.06 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 
จ ำนวน 52.57 ลำ้นบำท 

3) รำยไดอ้ื่น มีก ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน จ ำนวน  862.63 และมีรำยไดเ้งินปันผลลดลงจำกปี 
2562 จ ำนวน 43.59 ลำ้นบำท 

โรงพยำบำลรำมค ำแหง รำยไดค้นไขน้อกลดลงรอ้ยละ 5.93 เนื่องจำกจ ำนวนคนไขน้อกลดลงรอ้ยละ 11.43 และรำคำ
สินคำ้ต่อ 1 คน สูงขึน้รอ้ยละ 6.21 ทั้งนี ้รำยไดค้นไขใ้นลดลงรอ้ยละ 7.64 เนื่องจำกจ ำนวนกำรใชเ้ตียงคนไขล้ดลง รอ้ยละ 
18.09 แต่รำคำสินคำ้ต่อ 1 เตียง เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.76 

โรงพยำบำลวิภำรำม มีรำยไดจ้ำกกิจกำรรกัษำพยำบำล 2 ประเภท คือ 1) รำยไดจ้ำกคนไขท้ั่วไปท่ีเดินเขำ้มำรกัษำใน
โรงพยำบำล ในปี 2563 มีจ ำนวน 2,059.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 56.31 และ 2) รำยไดจ้ำกโครงกำรประกนัสงัคมและ
ของส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติในปี 2563 มีจ ำนวน 1,597.57 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.69 
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ปี 2564 
บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัทย่อย มีรำยไดร้วม 13,217.97 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 46.46 % มีสำเหตมุำจำก 
1) ปี 2564 มีรำยไดข้องบริษัทแยกเป็นรำยไดจ้ำกโรงพยำบำลรำมค ำแหง 5,615.08 ลำ้นบำท โรงพยำบำล

วิภำ รำม 7,219.15 ลำ้นบำท โรงพยำบำลชยัภูมิ รำม 81.10 ลำ้นบำท โรงพยำบำลเมืองเลย รำม 302.35 
ลำ้นบำท และบรษิัท อำรพ์ลสัแอสเซท จ ำกดั 0.29 ลำ้นบำท 

2) บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1,594.57 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 
จ ำนวน 831.51 ลำ้นบำท เนื่องจำกปี 2564 สถำนกำรณแ์พร่ระบำดของ COVID-19 รุนแรง จึงท ำใหม้ีกำร
สั่งซือ้เครื่องมือแพทยแ์ละเวชภณัฑจ์ำกโรงพยำบำลต่ำงๆ เพิ่มขึน้จ ำนวนมำก 

3) บรษิัทมีรำยไดเ้งินปันผล จ ำนวน 301.11 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 72.07 ลำ้นบำท 
4) บริษัทมีก ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน จ ำนวน 173.39 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2563 มีจ ำนวน 

862.63 ลำ้นบำท 

 

5.1.2. ต้นทนุขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ 
ปี 2562 
สดัส่วนของตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำลและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร / รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลในปี 2562 สงูกวำ่ 

ปี 2561 ประมำณ 1.06 % บริษัทมีขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์จ ำนวน 248.04 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2561 มีจ ำนวน 
56.89 ลำ้นบำท 

 
ปี 2563 
สดัส่วนของตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล ในปี 2563 สงู

กว่ำปี 2562 ประมำณรอ้ยละ 17.09 ทั้งนีเ้นื่องจำกตน้ทุนในกำรรกัษำพยำบำลและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของโรงพยำบำล
วิภำรำม สงูกว่ำโรงพยำบำลรำมค ำแหง 

สดัส่วนของตน้ทุนในกำรรกัษำพยำบำลและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เฉพำะโรงพยำบำลรำมค ำแหง และโรงพยำบำล
วิภำรำม เป็นดงันี ้

ร้อยละ โรงพยาบาลรามค าแหง โรงพยาบาลวิภา ราม 
สดัส่วน ตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล / รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล 69.85 88.33 
สดัส่วน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร / รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล 10.41 22.43 

 
ปี 2564 
สดัส่วนของตน้ทุนในกำรรกัษำพยำบำล และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล ในปี 2564 ต ่ำ

กว่ำปี 2563 ประมำณรอ้ยละ 29.55 ทั้งนีเ้นื่องจำกปี 2564 ไตรมำสที่ 3 และ 4 มีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำง
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รุนแรงในประเทศไทย บรษิัทและบรษิัทย่อย มีรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลคนไขโ้รค COVID-19 จ ำนวนมำก โดยที่มีตน้ทนุยำ 
เวชภัณฑ ์และค่ำแพทยท์ี่ต  ่ำ ประกอบกับโรงพยำบำลสำมำรถใชเ้ตียงและหอ้งที่ว่ำงอยู่ใหเ้ป็นประโยชน์ โดยบำงหอ้งคนไข้ 
COVID สำมำรถอยู่ได ้2-3 คน รำยไดท้ี่รบัจำกคนไขต้่อคน ไม่ใช่ต่อหอ้ง 

สดัส่วนของตน้ทุนในกำรรกัษำพยำบำลและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เฉพำะโรงพยำบำลรำมค ำแหง และโรงพยำบำล
วิภำรำม เป็นดงันี ้

ร้อยละ โรงพยาบาลรามค าแหง โรงพยาบาลวิภา ราม 
สดัส่วน ตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล / รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล 66.24 56.09 
สดัส่วน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร / รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล 9.92 13.39 

 
5.1.3. ก าไร 

ปี 2562 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 1,314.58 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 929.06 ลำ้น คิดเป็นรอ้ยละ 

41.41 อตัรำก ำไรขั้นตน้ , อัตรำก ำไรสุทธิและอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (ROE) ของบริษัท ในปี 2562 เท่ำกับรอ้ยละ 30.84, 
26.67 และ 11.66 ตำมล ำดับ ซึ่งถือว่ำมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร อยู่ในเกณฑด์ีเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ใน
อตุสำหกรรมเดียวกนั 

 
ปี 2563 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 897.55 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 417.04 ลำ้น คิดเป็นรอ้ยละ 

31.72 ในปี 2563 โรงพยำบำลรำมค ำแหงมีผลประกอบกำรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรค COVID-19 แต่อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทฯ ยงัมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีดี 

จะเห็นว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ อตัรำก ำไรสทุธิ และอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ของบริษัทฯ ในปี 2563 เท่ำกับรอ้ย
ละ 20.43, 5.73 และ 5.12 ตำมล ำดบั ซึ่งถือว่ำมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอยู่ในเกณฑป์ำนกลำง เมื่อเปรียบเทียบกบับรษิัท
อื่นๆ ที่อยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

 
ปี 2564 

     บริษัทมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 2,469.21 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 2,349.55 
ลำ้นบำท และบริษัทและบริษัทย่อย มีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 5,375.74 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2563 มีก ำไรสทุธิ 897.55 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้จ ำนวน 4,478.20 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 498.94 จะเห็นว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ อตัรำก ำไรสทุธิ และอตัรำผลตอบแทนผู้
ถือหุน้ (ROE) ของบรษิัทฯ ในปี 2564 เท่ำกบัรอ้ยละ 36.18, 40.62 และ 28.65 ตำมล ำดบั 
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5.2. ภาพรวมฐานะการด าเนินงาน 
5.2.1. สินทรัพย ์ 

ปี 2562 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพยร์วม 18,512.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่  31 

ธันวำคม 2561 จ ำนวน 3,412.23 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 22.60  

สินทรัพยห์มุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้ 427.61 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึน้ 122.55 ลำ้นบำท  

• ลกูหนีก้ำรคำ้ เพิ่มขึน้ 221.97 ลำ้นบำท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้  2,984.62 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• เงินลงทนุเพื่อขำย เพิ่มขึน้ 2,032.91 ลำ้นบำท 

• เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม เพิ่มขึน้ 935.00 ลำ้นบำท 

 

ปี 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพยร์วม 29,278.09 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 จ ำนวน 10,766.02 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 58.16 

สินทรัพยห์มุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้  742.83 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• รำยไดค้่ำบรกิำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรบั เพิ่มขึน้ 571.00 ลำ้นบำท 

• เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มขึน้ 213.00 ลำ้นบำท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้ 10,023.20 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ เพิ่มขึน้ 7,604.38 ลำ้นบำท  

 

ปี 2564 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพยร์วม 35,425.39 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 จ ำนวน 6,147.30 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 21.00 

สินทรัพยห์มุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้  1,427.45 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึน้ 510.30 ลำ้นบำท 

• ลกูหนีก้ำรคำ้ เพิ่มขึน้ 411.42 ลำ้นบำท 

• รำยไดค้่ำบรกิำรทำงกำรแพทยค์ำ้งรบั เพิ่มขึน้ 839.28 ลำ้นบำท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึน้ 4,719.86 ล้านบาท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

• เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม เพิ่มขึน้ 6,858.74 ลำ้นบำท 
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5.2.2. หนีส้ิน 
ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีสิ้นรวม 5,318.56 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

2561 จ ำนวน 3,159.23 ลำ้นบำท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เพิ่มขึน้ -
3,172.34 ลำ้นบำท 

 
ปี 2563 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีหนีสิ้นรวม 11,371.80 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 จ ำนวน 6,053.23 ลำ้นบำท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพิ่มขึน้ 1,985.32 ลำ้นบำท 
และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เพิม่ขึน้ 1,553.89 ลำ้นบำท 

 
ปี 2564 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีหนีสิ้นรวม 12,117.83 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2563 จ ำนวน 746.03 ลำ้นบำท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั เพิ่มขึน้ 569.20 
ลำ้นบำท และเงินรบัล่วงหนำ้จำกส ำนกังำนประกนัสงัคม เพิ่มขึน้ 368.31 ลำ้นบำท 

 
5.2.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ปี 2562 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้ 13,193.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 จ ำนวน 253.00 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 366.12 ลำ้นบำท องคป์ระกอบ

อื่น 280.71 ลำ้นบำท และกำรลดลงของส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 393.83 ลำ้นบำท 

 

ปี 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้ 17,906.29 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 จ ำนวน 4,712.79 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้จำกส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม 4,546.44 ลำ้น
บำท 

 
ปี 2564 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้ 23,307.56 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 จ ำนวน 5,401.27 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้จำกก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,826.20 ลำ้นบำท 
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6. สภาวการณข์องตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
6.1. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชน 

สถำนกำรณปี์ 2564 ช่วง 9 เดือนแรกของปี รำยไดข้องธุรกิจเติบโตจำกจ ำนวนผูป่้วยนอกและผูป่้วยในที่เพิ่มขึน้  ซึ่ง

เป็นผลจำกกำรแพร่ระบำดรุนแรงของ COVID-19 ท ำใหจ้ ำนวนผูต้ิดเชือ้รำยวนัเพิ่มขึน้มำกกว่ำ 2 หมื่นรำยต่อวนั ขณะที่ธุรกิจ

ยงัไดปั้จจยับวกจำกควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่องกบั COVID-19 อำทิ กำรตรวจหำเชือ้ กำรฉีดวคัซีน กำรเปิด Hospitel 

รองรบัผูป่้วยร่วมกับพนัธมิตร และกำรขยำยฐำนของกลุ่มลกูคำ้ประกันสขุภำพ อย่ำงไรก็ตำม ผูป่้วยในประเทศบำงกลุ่มยงัคง

ชะลอ/เล่ือนกำรเดินทำงมำรักษำพยำบำลในกรณีไม่เร่งด่วน ท ำให้รำยไดจ้ำกกำรรักษำโรคซับซอ้น (เช่น โรคหัวใจ และ

โรคมะเร็ง) ชะลอลง ขณะที่รำยไดจ้ำกผูป่้วยต่ำงชำติปรบัดีขึน้บำ้งหลงัรฐัอนุญำตใหผู้ป่้วยบำงรำยเขำ้รบักำรรกัษำในไทยได ้

แต่โดยภำพรวมยงัถกูกดดนัจำกมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2563 

ช่วงที่เหลือของปี ธุรกิจไดปั้จจยัหนุนเพิ่มเติมจำกที่ภำครฐัผ่อนคลำยมำตรกำรปิดพืน้ที่  ท ำใหก้ิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

กระเตือ้งขึน้ ผนวกกบักำรใหบ้รกิำรฉีดวคัซีนทำงเลือก และกำรเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่ำงชำติในเดือนพฤศจิกำยน หนนุใหผู้ป่้วย

ในประเทศและผูป่้วยต่ำงชำติกลบัมำใชบ้ริกำรโรงพยำบำลเอกชนมำกขึน้  ทัง้นี ้คำดว่ำปี 2564 รำยไดข้องธุรกิจโรงพยำบำล

เอกชนจะเพิ่มขึน้ 8.0-10.0% หลงัจำกหดตวั 12.0% ปี 2563 

 
 
ส ำหรับแนวโน้มธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนปี 2565-2567 รำยไดข้องธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึน้

ต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะเพิ่มขึน้เฉล่ีย 4.0-5.0% ต่อปี ขณะที่จ ำนวนเตียงเพื่อรองรบัผูป่้วยจะเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ำ 2,000 เตียง 
จำกประมำณ 3.6 หมื่นเตียงในปี 2564  

ควำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ผลจำก 
1) ประชำกรสูงอำยุของไทยเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง จึงตอ้งกำรบริกำรกำรแพทยท์ี่ต่อเนื่องและซับซอ้น โดยภำครัฐคำดว่ำ

ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสขุภำพของผูส้งูอำยจุะเพิ่มเป็น 2.3 แสนลำ้นบำทในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นลำ้นบำทปี 2553 
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2) จ ำนวนผูป่้วยต่ำงชำติมีแนวโนม้กลบัมำใชบ้ริกำรกำรแพทยใ์นไทยเพิ่มขึน้ ผลจำก (1) กำรทยอยเปิดรบันกัท่องเที่ยว
ต่อเนื่องในจังหวัดที่ฉีดวัคซีนแลว้ 70% ของประชำกร และ (2) ไทยเป็นหนึ่งในผูน้  ำตลำดท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์ 
(Medical tourism) อนัดบัตน้ๆ ของโลก 

3) กระแสกำรใส่ใจสขุภำพของคนไทยเพิ่มขึน้ หลงักำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 และควำมตอ้งกำรดูแลสขุภำพ
แบบครบวงจร 
ผูป้ระกอบกำรขยำยกำรลงทนุ 
ผูป้ระกอบกำรขยำยกำรลงทนุต่อเนื่องทัง้ดำ้นกำรใหบ้รกิำร กำรขยำยสำขำ และลงทนุผลิตภณัฑเ์ก่ียวเนื่อง เพื่อเสรมิ

จุดแข็งและสรำ้งห่วงโซ่อุปทำนครบวงจร รวมถึงกำรหำพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ ขณะที่ภำครัฐส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศนูยก์ลำงสขุภำพนำนำชำติ และก ำหนดให ้“กำรแพทยค์รบวงจร” เป็นอตุสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ (New S-Curve) ช่วยดงึดดู
ใหม้ีกำรขยำยฐำนธุรกิจโรงพยำบำลมำกขึน้ในเฉพำะในเขต EEC 

โรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่: ธุรกิจมีแนวโนม้เติบโตในเกณฑด์ีจำกควำมพรอ้มรองรบัผูป่้วยและกำรใหบ้ริกำรใน
สำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญสงู นอกจำกนี ้ยงัมีเครือข่ำยสำขำและพนัธมิตรทำงธุรกิจ จึงสำมำรถขยำยขอบเขตใหบ้รกิำรเจำะจง
กลุ่มลกูคำ้มำกขึน้ ท ำใหฐ้ำนรำยไดก้วำ้งขึน้ 

โรงพยำบำลเอกชนขนำดกลำง-เล็ก: ผลประกอบกำรเติบโตไดต้่อเนื่อง โรงพยำบำลหลำยแห่งมีโอกำสทำงธุรกิจ
เพิ่มขึน้จำกกำรเป็นพันธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ประกอบกับมีฐำนลูกคำ้ประกันสังคมจึงช่วยลดควำมผันผวนของ
รำยได ้อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงท ำใหโ้รงพยำบำลท่ีไม่มีเครือข่ำยจะถกูกดดนัมำกกว่ำจำกกำรถกูแย่งส่วนแบ่งตลำด 

 
 

 
ที่มำ : วิจยักรุงศรี, Industry Outlook แนวโนม้ธุรกิจและอตุสำหกรรมไทยปี 2565-2567 ลงวนัที่ 11 มกรำคม 2565 

 

6.2. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม Medical Tourism 
“ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน” ซึ่งเป็นอีกหน่ึงกลุ่มที่ตอ้งพึ่งพำรำยไดจ้ำกคนไขท้ัง้ชำวไทยและต่ำงชำติ แต่เมื่อเกิดโควิด-

19 พฤติกรรมของคนไขเ้ปล่ียนแปลงไป ไม่มีใครอยำกมำพบแพทย ์หรือมำโรงพยำบำล ขณะเดียวกนัต่ำงชำติที่สนใจจะเขำ้มำ
ใชบ้รกิำรทำงกำรแพทยใ์นไทยก็ตอ้งงดเขำ้ประเทศไทยเช่นเดียวกนั 
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ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย คำดว่ำ กำรระบำดของโควิด-19ภำยในประเทศน่ำจะส่งผลให้ภำพรวมของตลำด  Medical 
Tourism ของไทยปี 2564 ยังคงหดตัวต่อเนื่องจำกปีก่อนหนำ้ไม่ต ่ำกว่ำ 90% (YoY) หรือมีจ ำนวนรำว 10,000 - 20,000 คน 
(ครั้ง) โดยตลำดคนไข้ที่คำดว่ำจะหดตัวสูงน่ำจะเป็นกลุ่มตะวันออกกลำง (เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมำน 
ซำอุดีอำระเบีย เป็นตน้) จีน และกลุ่มประเทศในอำเซียน (เมียนมำ กัมพูชำ ลำว) ที่สรำ้งรำยไดใ้หก้บัธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
คิดเป็นสดัส่วนรำว 30% ของรำยไดค้นไขต้่ำงชำติทัง้หมด 

ขณะที่ปี 2565 มีควำมเป็นไปไดท้ี่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Medical Tourism) จะเริ่มทยอยกลับมำเขำ้ใช้
บริกำรทำงกำรแพทยค์ำดว่ำ จ ำนวน Medical Tourism น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 130,000-180,000 ลำ้นคน (ครัง้) โดยส่วนใหญ่ 
น่ำจะเป็นกลุ่มคนไขเ้ดิมที่ ที่เขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลหรือดูแลสขุภำพผ่ำนโรงพยำบำลเอกชนของไทยอยู่แลว้  ไม่ ว่ำจะเป็น
ตะวนัออกกลำง เมียนมำ จีน 

 

 
 

ที่มำ: กรุงเทพธุรกิจ, แนวโนม้ปี 65 คำด “รพ.เอกชน” ฟ้ืนตวั “Medical Torism” เร่ิมกลบัมำ ลงวนัที่ 11 มกรำคม 2565 
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เอกสารแนบ 3 
สรุปข้อมูลของ 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (“VIBHA”) 
 

1. ข้อมูลเบือ้งตน้  
ชื่อบรษิัท    : บรษิัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงพยำบำลเอกชน 
เว็บไซต ์    : http://www.vibhavadi.com 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 51/3 ถนนงำมวงศว์ำน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์    : 0-2579-9680-4, 0-2561-1258-67, 0-2941-2800 
ทนุจดทะเบียน   : 1,493,908,281.60 บำท 
ทนุช ำระแลว้   : 1,357,586,558.20 บำท 
ประเภทหุน้    : หุน้สำมญั จ ำนวน 13,575,865,582 หุน้ 
หุน้มลูค่ำที่ตรำไว ้   : หุน้ละ 0.10 บำท 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
2.1. ประวัติความเป็นมา  
 บรษิัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน) (“VIBHA”) ประกอบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน ภำยใตช้ื่อ “โรงพยำบำล
วิภำวดี” เริ่มเปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 2529 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้ 20 ลำ้นบำท ในปี 2535 บรษิัทฯ ไดเ้ขำ้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในปี 2536 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,493,908,281.60 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 
14,939,082,816 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 0.10 บำท ทนุช ำระแลว้ 1,357,586,558.20 บำท 
 ปัจจบุนั บรษิัทฯ เป็นผูป้ระกอบธรุกิจโรงพยำบำลเอกชนรำยใหญ่ โดยมีโรงพยำบำลซึง่เป็นบรษิัทยอ่ย และบรษิัทย่อย
ทำงออ้ม ทัง้หมด 7 แห่ง โรงพยำบำลซึง่เป็นบรษิัทรว่ม และบรษิัทรว่มทำงออ้มทัง้หมด 11 แห่ง และ เงินลงทนุในธุรกจิ
โรงพยำบำลอื่นๆ จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นมลูคำ่โดยประมำณ 4,078,395,798 บำท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ยงัมีกจิกำรอื่นๆ นอกเหนือจำก
ธุรกิจโรงพยำบำลคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจผลิตเวชภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ และธุรกิจคลินิกควำมงำมและเวชศำสตรช์ะลอวยั อีก
ดว้ย  
 

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเงนิทุนและบริหารงาน 
ปี 2561 

• มีกำรใช้สิทธ์ิซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท VIBHA-W2 ครั้งที่  4 จ ำนวน 

2,431,584 หน่วย จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ 426,696,746 หน่วย มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
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สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั VIBHA-W3 ครัง้ที่ 2 จ ำนวน 738 หน่วย จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั

แสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 1,011,777,778 หน่วย 

• บรษิัทฯ ไดส้ละสิทธิกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท ทิพยบดินทร ์จ ำกดั จ ำนวน 28,000,000 หุน้ เพื่อใหพ้นัธมิตร

ทำงธุรกิจ (บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกัด (มหำชน)) ที่มีศกัยภำพดำ้นกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์

และมีโรงพยำบำลในเครือกว่ำ 27 แห่ง เขำ้มำช่วยส่งเสริมกำรขำยสินคำ้ของบริษัท ทิพยบดินทร ์จ ำกัด ใหเ้พิ่มมำก

ขึน้ ทั้งนี ้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯ ในบริษัท ทิพยบดินทร ์จ ำกัด คงเหลือรอ้ยละ 

33.33  

ปี 2562 

• มีกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท VIBHA-W2 ครั้งที่  5 จ ำนวน 

65,039,132 หน่วย จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ 361,657,614 หน่วย มีกำรใช้สิทธิซือ้หุน้

สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญ VIBHA-W3 ครัง้ที่ 3 จ ำนวน 153,846 หน่วย จ ำนวนหน่วยของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 1,011,623,932 หน่วย 

ปี 2563 

• มีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท VIBHA-W2 ครัง้ที่ 6 (ครัง้สุดทำ้ย) 

จ ำนวน 310,981,154 หน่วย จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ใชสิ้ทธิ 50,676,460 หน่วย มีกำรใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั VIBHA-W3 ครัง้ที่ 4 ไม่มีผูม้ำใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 1,011,623,932 หน่วย 

• บริษัทฯ ไดส้ละสิทธิในกำรเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยำบำลวิภำรำม จ ำกัด จ ำนวน 14,070,441 หุน้ ท ำใหส้ดัส่วนกำร

ถือหุน้ในบรษิัท โรงพยำบำลวิภำรำม จ ำกดั ลดลงจำกรอ้ยละ 40.75 คงเหลือรอ้ยละ 33.73 

• บรษิัท ทิพยบดินทร ์จ ำกดั ไดล้ดทนุจดทะเบียนจำก 450,000,000 บำท เป็น 392,840,000 บำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือ

หุน้ในบรษิัท ทิพยบดินทร ์จ ำกดั เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 33.33 เป็นรอ้ยละ 38.18 
 
การพัฒนาด้านคุณภาพโรงพยาบาลและบริการ 
ปี 2561  

• เพื่อสนับสนุนให้กำรรักษำพยำบำลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว โรงพยำบำลวิภำวดี ได้น ำระบบ 

Electronic Medical Record (EMR) มำใชง้ำนในกำรดแูลผูป่้วยนอก ซึ่งในขัน้ตน้ไดต้ิดตัง้ระบบดงักล่ำวในกำรดแูล

ผูป่้วยในตัง้แต่ปี 2560 ระบบ EMR เป็นกำรบนัทึกขอ้มลูผูป่้วยลงในระบบคอมพิวเตอร ์ส่งผลใหข้อ้มลูถกูจดัท ำอย่ำง

ครบถว้น สำมำรถสืบคน้ขอ้มลูไดต้ลอดเวลำและรวดเรว็ ลดเวลำรอคอยแฟ้มประวตัิผูป่้วย และสำมำรถจดัเก็บไวไ้ด้

ในระยะเวลำที่ยำวนำน 
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• นอกจำกนั้นโรงพยำบำลยังได้จัดระบบนัดแพทย ์online ผ่ำน Social Media อำทิ Line Ad, Website Facebook 

ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถท ำกำรนดัหมำยเพื่อพบแพทย ์รบัขอ้มลูผลกำรตรวจสขุภำพ สอบถำมปัญหำสขุภำพ และสำมำรถ

จ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลผ่ำนระบบ QR Code อนัเป็นกำรใหบ้รกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิำรในยคุดิจิทลั 

• บริษัทฯ ไดร้บัรำงวลัชนะเลิศ อันดับที่ 1 2 รำงวัล จำกบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) คือ รำงวลักำร

ดแูลใส่ใจอย่ำงเป็นเลิศ และรำงวลัควำมรวดเรว็มีคณุภำพและเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 
ปี 2562 

• บรษิัทไดผ่้ำน Reaccreditation JCI ครัง้ที่ 2 จำกสถำบนั Joint Commission International ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

• บรษิัทฯ ไดน้ ำระบบ Smart Ward เขำ้มำใชใ้นกำรดแูลผูป่้วยในของโรงพยำบำลอย่ำงเตม็รูปแบบ ทัง้นี ้ระบบดงักล่ำว

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและควำมถูกตอ้งแม่นย ำในกำรรกัษำพยำบำล โดยแพทยส์ำมำรถสั่งกำรรกัษำไดโ้ดยตรง

ผ่ำน Mobile Device ท ำใหล้ดควำมผิดพลำดในกำรรบัค ำสั่งของแพทย ์

• บริษัทฯ ไดร้บัรำงวัล Best Performance Award จำกบริษัท กรุงไทย แอกซ่ำ ประกันชีวิต เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 

2562 ในงำน Inter Partner Assistance Awards 2561 

• บริษัทฯ ไดร้ับรำงวัลดำ้นกำรใส่ใจเป็นเลิศและรำงวัลดำ้นควำมรวดเร็วในกำรประสำนงำนจำกบริษัท เมืองไทย

ประกนัชีวิต ในงำน MuangThai Life Assurance Hospital Awards 2019 

• บรษิัทฯ ไดร้บัรำงวลั Best Medical Utilization จำกบรษิัท เอไอเอ จ ำกดั 

• เดือนกรกฎำคมและเดือนตุลำคม โรงพยำบำลวิภำวดีไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำทกัษะดำ้น Non – Technical Skill 

ส ำหรบัผูบ้ริหำร กับองคก์รแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization) โดยมีวตัุประสงคเ์พื่อให้

ผูบ้ริหำรที่ไดร้บักำรอบรมในควำมรูแ้ละทักษะที่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นกำรพฒันำตนเองและพฒันำงำน อันจะเกิด

ประโยชนส์งูสดุต่อผูร้บับรกิำร รวมทัง้ช่วยส่งเสรมิใหม้ีควำมสขุในกำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ื่น 

 
ปี 2563 

• จำกภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2563 โรงพยำบำลวิภำวดีไดม้ีกำรปรบัมำตรฐำน

กำรให้บริกำรของโรงพยำบำล เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อผู้มำใช้บริกำร และแพทย์/ พนักงำนของ

โรงพยำบำล ดว้ยกำรเพิ่มมำตรกำรป้องกนัอย่ำงเต็มรูปแบบ ตัง้แต่กำรคดักรองผูเ้ขำ้มำในพืน้ที่โรงพยำบำล กำรท ำ

ควำมสะอำดฆ่ำเชือ้ในจุดให้บริกำร กำรป้องกันในส่วนของแพทยแ์ละบุคลำกรโรงพยำบำล กำรรักษำระยะห่ำง 

(Social Distancing) ทกุจดุ กำรแยกสถำนท่ีตรวจคนไขด้ำ้นทำงเดินหำยใจ และคนไขก้ลุ่มเส่ียงออกนอกพืน้ท่ีอำคำร 

ไม่ปะปนกบัคนไขโ้รคอื่น กำรจดัหอ้งพกัคนไขร้ะบบควำมดนัลบ (Negative Pressure) ส ำหรบัคนไขโ้รคติดเชือ้ระบบ

ทำงเดินหำยใจ กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิส ำหรบัผูท้ี่มีประวตัิกำรเดินทำงกลบัจำกพืน้ที่เส่ียง แนวทำงปฏิบตัิกรณี

บคุลำกรสมัผสั COVID-19 เป็นตน้  
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอาคารสถานที ่
ปี 2561 

• กำรปรบัปรุงอำคำรสถำนที่เป็นไปตำมแผนงำนที่บริษัทตัง้ไว ้โดยโรงพยำบำลวิภำวดีไดม้ีกำรเพิ่มจ ำนวนหอ้งพัก 

ขยำยส่วนบริกำรศูนย์ทำงเดินทำงอำหำร และเพิ่มเตียงผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และผู้ป่วยวิกฤติเด็ก (PICU) เสร็จ

เรียบรอ้ย กำรก่อสรำ้งอำคำรศนูยก์ำรคำ้ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบรษิัท แลว้เสรจ็กว่ำ 60% โดยมีแผนท่ีจะเปิดใหบ้ริกำร

ภำยในไตรมำสที่ 3 ของปี 2562 ทั้งนีใ้นปี 2561 ที่ผ่ำนมำไดม้ีกำรติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณท์ี่มีประสิทธิภำพสงู

และประหยดัพลงังำน พรอ้มทัง้มีกำรติดตัง้โปรแกรมที่ใชใ้นกำรติดตำม ตรวจสอบและแจง้เตือนกำรใชพ้ลงังำน Real 

Time เพื่อประโยชนต์่ออำคำรสงูสดุ ประกอบดว้ย  

- เครื่องท ำควำมเย็น Water Chiller ประสิทธิภำพสงู 
- หลอดไฟประหยดัพลงังำน LED  
- กำรติดตัง้โปรแกรม ENRES เพื่อใช ้Monitor กำรใชพ้ลงังำนของอำคำรแบบ Real Time  

จำกกำรเปล่ียนเครื่องจกัรและอุปกรณด์งักล่ำว และกำรบริหำรจดักำรควบคุม กำรเปิด - ปิด เครื่องจกัรที่ไม่จ ำเป็น
ส่งผลใหปี้ 2561 บรษิัทสำมำรถลดหน่วยกำรใชไ้ฟฟ้ำต ่ำกว่ำปี 2560 จ ำนวน 84,000 Kwh. หรือคิดเป็นเงิน 327,600 
บำท 

• บริษัทฯ ไดแ้นะน ำกำรบริกำรเครื่อง Transcranial Magnetic Stimulation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นกำรกระตุน้สมอง

ดว้ยคล่ืนแม่เหล็ก ส ำหรบัผูป่้วยโรคอมัพำต อมัพฤกษ์ โรคพำรก์ินสนั โรคปวดศีรษะ และโรคซมึเศรำ้ 

• บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัซือ้เครื่องมือแพทยท์ี่ส  ำคญัเพิ่มเติม อำทิ แผ่นรบัภำพดิจิตอล พรอ้มชุดจ่ำยผลและโปรแกรมต่อ

ภำพ X-RAY เครื่องดมยำสลบ เครื่อง Mammogram 4 มิติ ชดุประมวลสญัญำณภำพเครื่องก ำเนิดแสงและกลอ้งสอ่ง

ตรวจระบบทำงเดิน เครื่องช่วยหำยใจ เครื่องเฝ้ำติดตำมสัญญำณชีพ เครื่องตรวจติดตำมคล่ืนสมองและกำรนอน

หลบั เครื่องชดุรบัรงัสีและแปลงสญัญำณภำพ X-RAY เป็นดิจิตลัแบบไรส้ำย เครื่องใหก้ำรรกัษำดว้ยแสงเลเซอรค์วำม

เขม้สงู เครื่องตรวจควำมหนำแน่นกระดกู เป็นตน้ 

ปี 2562 

• บริษัทฯ ไดม้ีกำรจัดซือ้เครื่องมือแพทยเ์พิ่มเติมเพื่อประสิทธิภำพในกำรรักษำ อำทิ เครื่องวิเครำะหอ์งคป์ระกอบ

รำ่งกำยแบบแยกส่วน เครื่อง Bladder Scan (เครื่องตรวจวิเครำะหต์บั) เป็นตน้ 

• บริษัทฯ ไดเ้ปิดอำคำรศูนยก์ำรคำ้ภำยใตช้ื่อ “วิพลำซ่ำ (Vi Plaza)” ในเดือนตุลำคม 2562 โดยศูนยก์ำรคำ้ดงักล่ำว

ประกอบดว้ยรำ้นอำหำรและรำ้นคำ้ที่มีชื่อเสียงกว่ำ 20 รำ้น ศูนยอ์ำหำรขนำด 200 ที่นั่ง รำ้นคำ้ย่อย และที่จอดรถ

จ ำนวน 350 คนั เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยใหก้บัผูม้ำใชบ้ริกำรและญำติ รวมตลอดถึงผูท้ี่ท  ำงำนและอำศยัในพืน้ท่ี

ใกลเ้คียงโรงพยำบำล โดยผลกำรตอบรบัเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้
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ปี 2563 

• บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัซือ้เครื่องมอืแพทยเ์พิ่มเตมิ ไดแ้ก่ เครื่องฉำยแสงยวูีบีส ำหรบัรกัษำโรคด่ำงขำวและสะเกด็เงนิ 

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ำของกลำ้มเนือ้และระบบประสำท เครื่องเอกซเรยเ์ตำ้นมระบบดิจิตอล เป็นตน้ 

• เพื่อเป็นกำรอนรุกัษ์พลงังำนและลดค่ำใชจ้่ำยของบรษิัท บรษิัทฯ ไดม้ีกำรติดตัง้แผงโซล่ำเซลลข์นำด 384.8 KWP บน

ดำดฟ้ำอำคำรโรงพยำบำล ซึ่งสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยค่ำไฟฟ้ำไดป้ระมำณปีละ 2 – 2.5 ลำ้นบำท นอกจำกนัน้ยงัไดม้ี

โครงกำรติดตัง้ระบบควบคมุควำมเรว็รอบมอเตอรค์ลูล่ิงทำวเวอรอ์ตัโนมตัิ (Smart Cooling) ซึ่งสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำย

ไฟฟ้ำไดปี้ละ 320,000 บำท 

2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ใหบ้ริกำรรกัษำพยำบำลแก่ผูใ้ชบ้ริกำรแบบผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน ซึ่งสำมำรถจ ำแนกเป็นคลินิกบริกำร

ผูป่้วยนอก และกำรบรกิำรผูป่้วยใน ดงันี ้ 
1) ศนูยบ์รกิำรผูป่้วยนอก จ ำนวน 114 หอ้ง สำมำรถรองรบัผูป่้วยได ้2,000 คน/วนั  ประกอบดว้ย 

คลินิกอำยรุกรรม คลินิกโรคระบบทำงเดินหำยใจ 
คลินิกศลัยกรรม ศนูยก์ระดกูและขอ้ 
คลินิกสตูิ – นรีเวช ศนูยอ์บุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 
คลินิกกมุำรเวช ศนูยท์ำงเดินอำหำร 
คลินิกวินิจฉยัก่อนคลอด ศนูยร์กัษำผูม้ีบตุรยำก 
คลินิกเบำหวำน คลินิกบรกิำรโรคหวัใจ 
คลินิกโรคระบบทำงเดินปัสสำวะ ศนูยเ์ลสิก 
คลินิกพฒันำกำรเด็ก ศนูยส์มองและกระดกูสนัหลงั 
คลินิกหลอดเลือดสมอง ศนูยผิ์วหนงัและเลเซอร ์
คลินิกจิตเวช ศนูยไ์ตเทียม 
คลินิกจกัษุวิทยำ ศนูยส์ขุภำพและอำชีวอนำมยั 
คลินิกห ูคอ จมกู ศนูยท์นัตกรรม 
คลินิกโรคทำงระบบประสำท ศนูยพ์ฒันำศกัยภำพเดก็ 

 
2) แผนกรงัสีวิทยำ  จ ำนวน 3 หอ้ง 
3) แผนกเวชศำสตรฟ้ื์นฟ ู จ ำนวน 20 เตียง 
4) แผนกพยำธิวิทยำ  จ ำนวน 6 หอ้ง 
5) แผนกผูป่้วยหนกั (ICU)  จ ำนวน 16 เตียง 
6) แผนกผูป่้วยหนกัหวัใจ (CCU)  จ ำนวน 3 เตียง 
7) แผนกทำรกแรกเกิด  จ ำนวน 20 เตียง 
8) แผนกทำรกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU)  จ ำนวน 4 เตียง 
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9) แผนกหอ้งคลอด  จ ำนวน 6 เตียง 
10) แผนกหอ้งผ่ำตดั  จ ำนวน 6 เตียง  
11) แผนกผูป่้วยใน  จ ำนวน 258 เตียง 
 

2.3. โครงสร้างบริษัท 
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่ม VIBHA ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 
ที่มำ: รำยงำนประจ ำ ปี 2563 ของ VIBHA 
หมำยเหต:ุ สดัส่วนกำรถือหุน้ดงักล่ำวขำ้งตน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนำคต 

 
VIBHA มีบรษิัทย่อย จ ำนวน 4 บรษิัท ดงันี ้

1) บริษัท ปริ๊นสต์ัน้ พำรค์ สวีท จ ำกัด  ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโรงแรม มีจ ำนวนหอ้งพัก 270 

หอ้งและหอ้งสมัมนำจ ำนวน 5 หอ้ง 

2) บรษิัท บิวตี ้ดีไซน ์เซนเตอร ์จ ำกดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ประกอบธุรกิจเสรมิควำมงำม 

3) บรษิัท วี พรีซิชั่น จ ำกดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 70.00 ประกอบธุรกิจศนูยช์ะลอวยั 
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4) บริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกัด  (มหำชน) (“CMR”) ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 83.55 ประกอบธุรกิจ

โรงพยำบำลเอกชนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่ง CMR เป็นกลุ่มโรงพยำบำลเอกชนที่มีจ ำนวนเตียงผูป่้วยในใหบ้รกิำรมำก

ที่สดุบริเวณภำคเหนือตอนบนจ ำนวน 872 เตียง กำรถือหุน้ดงักล่ำวท ำใหบ้ริษัทมีบริษัทย่อยทำงออ้มอีก 4 บริษัท 

ดงันี ้

- บริษัท โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จ ำกัด ถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 47.09 (ถือหุน้โดยบริษัท เชียงใหม่รำม
ธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 56.37) 

- บริษัท โรงพยำบำลหริภุญชยัเมโมเรียล จ ำกัด ถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 72.43 (ถือหุน้โดยบริษัท เชียงใหม่
รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 86.70) 

- บรษิัท เทพปัญญำธุรกิจ จ ำกดั ถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 47.09 (ถือหุน้โดยบรษิัท โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม
จ ำกดั รอ้ยละ 100.00) 

- บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง เชียงใหม่ จ ำกดั ถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 45.14 (ถือหุน้โดยบรษิัท เชียงใหม่
รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกัด (มหำชน) รอ้ยละ 18.00 และบริษัท โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จ ำกดั รอ้ยละ 
63.00) 

 
VIBHA มีบรษิัทรว่ม จ ำนวน 3 บรษิัท ดงันี ้

1) บริษัท โรงพยำบำลวิภำรำม จ ำกัด ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.73 ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนที่มีจ ำนวนเตียงผูป่้วย

ในจ ำนวน 150 เตียง และมีผู้ป่วยนอกมำใช้บริกำรจ ำนวน 1,000 คนต่อวัน โดยเป็นโรงพยำบำลเอกชนที่รับ

รกัษำพยำบำลผูป่้วยประกนัสงัคม และโครงกำรประกนัสขุภำพ 

2) บรษิัท โรงพยำบำลบำงโพ จ ำกดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 28.57 ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนท่ีมีจ ำนวนเตียงผูป่้วยใน

จ ำนวน 100 เตียง และมีผูป่้วยนอกมำใชบ้รกิำรจ ำนวน 400 คนต่อวนั 

3) บรษิัท ทิพยบดินทร ์จ ำกดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 38.18 ซึ่งประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณ,์ วสัดสิุน้เปลืองที่ใชใ้น

กำรลำ้งไต และใหบ้รกิำรลำ้งไต ซึ่งบรษิัทไดห้ยดุกำรด ำเนินกำรเมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2563 

 
VIBHA มีบรษิัทรว่มทำงออ้ม จ ำนวน 2 บรษิัท ดงันี ้

1) บริษัท โรงพยำบำลเขลำงคน์คร จ ำกัด ถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 11.99 (ถือหุน้โดยบริษัท โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม 

จ ำกดั รอ้ยละ 25.44) 

2) บริษัท โรงพยำบำลพะวอ จ ำกัด ถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 23.54 (ถือหุน้โดยบริษัท เทพปัญญำธุรกิจ จ ำกัด รอ้ยละ 

50.00) 
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2.4. โครงสร้างรายได้ 
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำน ณ งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม ของแต่ละปี มีดงันี ้

ประเภทรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่ารักษาพยาบาล       
- บมจ. รพ. วิภำวดี  2,436.55  35.45 2,129.85 33.61 2,960.27 37.59 
- บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์  3,926.69  57.14 3,667.98 57.87 4,192.65 53.25 
- บจก. บิวตี ้ดีไซน ์  87.44  1.27 111.67 1.76 149.28 1.90 
- บจก. วี พรีซชิั่น - - - - 7.88 0.10 
รวม  6,450.68  93.86 5,909.50 93.24 7,310.08 92.84 
ค่าเช่าและบริการ       
- บมจ. รพ. วิภำวดี  34.31  0.50 67.82 1.07 67.75 0.86 
- บจก. ปริน้สต์ัน้ พำรค์ สวีท  60.90  0.89 47.12 0.74 18.37 0.23 
รวม  95.21  1.39 114.94 1.81 86.12 1.09 
เงินปันผลรับ       
- บมจ. รพ. วิภำวดี  122.09  1.78 127.22 2.00 276.09 3.51 
- บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์  88.34  1.28 64.87 1.03 66.34 0.84 
รวม  210.43  3.06 192.09 3.03 342.43 4.35 
รายได้อ่ืนๆ       
- บมจ. รพ. วิภำวดี  67.00  0.98 61.02 0.96 76.06 0.97 
- บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์  44.23  0.64 51.51 0.81 52.80 0.67 
- บจก. ปริน้สต์ัน้ พำรค์ สวีท  5.11  0.07 9.18 0.15 4.38 0.06 
- บจก. บิวตี ้ดีไซน ์ - - - - 1.94 0.02 
- บจก. วี พรีซิชั่น - - - - 0.03 0 
รวม  116.34  1.69 121.71 1.92 135.21 1.72 
รวมรายได้ทั้งหมด  6,872.66  100.00 6,338.25 100.00 7,873.84 100.00 

ที่มำ: 56-1 ปี 2563 และขอ้มลูจำก VIBHA 
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3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 
3.1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564 บรษิัทมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ตำมสมดุทะเบียน ดงันี ้
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท เอฟแอนดเ์อส 79 จ ำกดั 2,083,909,966 15.35 
2 นำยชยัสิทธ ์วิริยะเมตตำกลุ 2,023,100,000 14.90 
3 บริษัท สินแพทย ์จ ำกดั 1,188,400,566 8.75 
4 บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน)  962,605,200 7.09 
5 บริษัท โรงพยำบำลเจำ้พระยำ จ ำกดั (มหำชน) 803,634,195 5.92 
6 บริษัท โรงพยำบำลวิภำรำม จ ำกดั 564,043,133 4.15 
7 นำยพิจิตต ์วิริยะเมตตำกลุ 446,000,000 3.29 
8 นำยพิสทุธิ์ วิริยะเมตตำกลุ 441,400,000 3.25 
9 นำยเอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ 174,802,916 1.29 
10 นำงวสำวนิรมล วิริยะเมตตำกลุ 169,430,000 1.25 
11 ผูถ้ือหุน้รำยอ่ืน 4,718,539,606 34.76 
  รวม 13,575,865,582 100.00 

ทนุจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บำท 
ทนุที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 1,357,586,558.20 บำท 

ที่มำ: SET 

 
3.2. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 10 มีนำคม 2565 คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 15 คน ดงันี ้ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยนิคม ไวยรชัพำนิช ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
2 นำยชยัสิทธิ์ วิริยะเมตตำกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำร  
3 นำยพิจิตต ์วิริยะเมตตำกลุ กรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำร 
4 นำยรชัช สมบรูณสิน กรรมกำร 
5 นำยช ำนำญ ชนะภยั กรรมกำร 
6 นำยพงษ์พฒัน ์ปธำนวนิช กรรมกำร 
7 นำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ ์ กรรมกำร 
8 นำงบวรพรรณ รฐัประเสริฐ กรรมกำร 
9 นำยสิทธิ ภำณพุฒันพงศ ์ กรรมกำร 
10 นำงญำดำ พฑัฒฆำยน กรรมกำร 
11 นำยประมขุ อณุจกัร กรรมกำร 
12 พลเอกบญุเลิศ จนัทรำภำส กรรมกำรอิสระ 
13 นำยชยันรินทร ์สำยรงัส ี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
14 นำยศิโรตม ์สวสัดิ์พำณิชย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
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 ช่ือ ต าแหน่ง 
15 นำยประเสริฐ ศรีอฬุำรพงศ ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ: SET 
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4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงิน 
4.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย ์      
สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด          602.86               338.29               511.79  
ลกูหนีก้ำรคำ้               592.60               639.66               981.09  
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวคัซีนทำงเลือกโควดิ 19        -              -               217.87  
เงินปันผลคำ้งรบั        -           68.65            1.80  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั              305.13               240.67               262.30  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน         -               1.18                  1.68  
สินคำ้คงเหลือ               174.56               164.93               182.44  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น            -             156.91               757.62  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น             43.66                67.95                 49.15  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,718.79  1,678.24  2,965.73  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
เงินฝำกประจ ำที่ตดิภำระค ำ้ประกนั           36.25                 39.41                 50.58  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น -           7,743.26          12,290.97  
เงินลงทนุเผื่อขำย           6,314.28       -       -  
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม           2,353.95            2,150.08            2,996.61  
เงินลงทนุระยะยำวอื่น              971.84  -       -  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั               24.00                 24.00                 24.00  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่บคุคลอ่ืน                  5.37                 18.95                 29.77  
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ              376.96               451.92               434.53  
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์           7,024.74            7,970.09            8,558.63  
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้            -               302.93               264.05  
ค่ำควำมนิยม              723.22               723.22               723.22  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน                  7.31                 10.51                 15.15  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี                27.16                 12.58                 11.04  
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรพัย ์                38.69                 42.58                51.62  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น                  7.31                   7.26             10.77  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        17,911.06         19,496.77         25,460.94  
รวมสินทรัพย ์     19,629.85        21,175.02  28,426.67  

        
หนีสิ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน           2,677.94            2,605.90            3,821.51  
เจำ้หนีก้ำรคำ้              342.15               335.02               398.33  
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รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินรบัล่วงหนำ้คำ่วคัซีนทำงเลือกโควดิ 19      -  -               324.14  
ค่ำธรรมเนียมแพทยค์ำ้งจ่ำย              178.19               167.99               216.83  
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย                76.33                 82.64               168.53  
เงินปันผลคำ้งจ่ำย                20.92                 66.08                 24.58  
เจำ้หนีซ้ือ้ทรพัยส์ิน                89.31                 41.91               154.44  
ส่วนของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี                               
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน              843.18            1,065.16            1,345.08  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน               4.95                 24.96       22.59  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั              633.05               375.25               268.80  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลอ่ืน 70.80       85.30              81.30  
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย       84.98                 69.41               127.38  
เงินรบัล่วงหนำ้จำกส ำนกังำนประกนัสงัคม              251.32               331.69               370.14  
เงินรบัล่วงหนำ้คำ่หุน้                36.38          -         -  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น       49.50              53.56          50.73  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,359.02  5,304.90  7,374.38  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน           2660.21            3,491.31            3,551.53  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน              8.29               297.21               267.13  
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั              176.00               284.00               155.00  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน               78.75         -    -  
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี              699.94               716.83            1,482.61  
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน               241.72               268.33               272.26  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น           34.26                 78.43              67.19  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,899.17  5,136.10  5,795.71  
รวมหนี้สิน 9,258.19  10,441.00    13,170.09  
        
ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุเรือนหุน้       
ทนุจดทะเบียน       

หุน้สำมญั 14,939,082,816  หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท             1,493.91            1,493.91  
หุน้สำมญั 14,937,849,936  หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท            1,493.78                              

ทนุที่ออกและช ำระแลว้                                                                               
หุน้สำมญั 13,575,865,582 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท                                     1,357.59            1,357.59  
หุน้สำมญั 13,264,617,278 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท           1,326.46                                                      

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้           2,438.33            2,718.14            2,718.14  
ก ำไรสะสม                                                                              

จดัสรรแลว้                                                                              
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รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ทนุส ำรองตำมกฎหมำย              149.38               149.39               149.39  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร           2,464.71            2,434.43            3,729.08  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้           1,409.71            1,511.11            4,230.06  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่        7,788.59  8,170.65      12,184.26  
ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ           2,583.08            2,563.37            3,072.31  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  10,371.67      10,734.02     15,256.58  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     19,629.85         21,175.02         28,426.67  

ที่มำ: SET 

 
4.2. งบก าไรขาดทุน  

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายได้      
รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล 6,450.68    5,909.50   7,310.08  
รำยไดค้่ำเช่ำและคำ่บริกำร 95.21              114.94                 86.12  
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในตรำสำรทนุ          -   -                20.98  
เงินปันผลรบั              210.43               192.09               342.43  
ผลก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน          -        19.59                   2.33  
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ              0.18                 -           -  
รำยไดอ่ื้น              116.16               121.71               111.90  
รวมรายได้ 6,872.66  6,357.84  7,873.84  
ค่าใช้จ่าย                        
ตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล           4,678.12            4,406.04            5,142.82  
ตน้ทนุค่ำเช่ำและคำ่บริกำร     100.46               79.85             76.04  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร              953.47               925.04               946.31  
ขำดทนุจำกดอ้ยค่ำเงินลงทนุ        -               -                34.54  
รวมค่าใช้จ่าย 5,732.05  5,410.92  6,199.70  
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,140.61         946.92  1,674.14  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน              201.10               202.72               220.78  
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่ม     259.73          (62.35)              721.69  
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้           1,199.24               681.85            2,175.05  
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้              206.45               127.66               223.93  

ก าไรส าหรับปี              992.80               554.19            1,951.12  

ที่มำ: SET 
 



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (VIBHA) เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 14/23   
 

4.3. งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,526.56 1,094.74 1,671.76 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (3,087.83) (1,669.28) (1,928.65) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน       1,857.01 309.98 430.39 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 295.73 (264.56) 173.49 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ตน้งวด 307.12 602.86 338.29 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ สิน้งวด 602.86 338.29 511.79 

ที่มำ: SET 

4.4. อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
รายการ 2562 2563 2564 

อตัรำส่วนแสดงสภำพคล่อง 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.32 0.29 0.40 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียนเรว็ (เท่ำ) 0.22 0.18 0.20 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 10.31 9.78 9.15 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 35.42 37.33 39.91 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 28.12 26.43 30.05 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 12.98 13.81 12.15 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 11.95 11.10 13.46 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 30.55 32.89 27.11 
Cash Cycle (วนั) 17.84 18.25 24.94 

อตัรำส่วนประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 27.00 25.54 29.66 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 14.45 8.50 24.78 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 10.86 5.64 17.74 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(%) 7.96 4.24 9.66 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.39 0.31 0.32 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยกำรเงิน 
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 0.89 0.97 0.86 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 6.96 4.27 10.85 

 ที่มำ: www.setsmart.com 
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5. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
5.1. ผลการด าเนินงานรวม 
5.1.1. รายได้ 

ปี 2562 
รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.31 โดยเป็นรำยไดจ้ำกบรษิัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั 

(มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย จ ำนวน 3,926.69 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 0.22 ส่วนรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลเฉพำะ
บรษิัทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.02 เนื่องจำกจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรผูป่้วยนอกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.83 แต่ผูใ้ชบ้รกิำรผูป่้วยในลดลงรอ้ยละ 1.11  

รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและบรกิำรรวมลดลงรอ้ยละ 10.77 เนื่องจำกรำยไดค้่ำเช่ำเฉพำะบรษิัท เพิ่มขึน้ จ ำนวน 16.24 ลำ้น
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 89.92 จำกส่วนพลำซ่ำที่เปิดบรกิำรแลว้ แต่ของบรษิัท ปริน๊สต์ัน้ พำรค์ สวีท จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยลดลง 
15.49 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 35.14  

รำยไดอ้ื่นรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.55 เป็นจ ำนวนเงิน 19.80 ลำ้นบำท เนื่องจำกรำยไดอ้ื่นของเฉพำะบริษัท เพิ่มขึน้ 
12.56 ลำ้นบำท และจำกบรษิัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 7.24 ลำ้นบำท  

เงินปันผลรบัเพิ่มขึน้ 129.61 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 160.36 จำกเงินปันผลของบรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
ปี 2563 
รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมลดลงรอ้ยละ 8.39 โดยเป็นรำยไดจ้ำกบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั 

(มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย จ ำนวน 3,667.98 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 6.59 ส่วนรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลเฉพำะ
บริษัทลดลงรอ้ยละ 12.59 เนื่องจำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรผูป่้วยนอกลดลงรอ้ยละ 13.42 และผูใ้ชบ้ริกำรผูป่้วยในลดลงรอ้ยละ 
31.19  

รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและบรกิำรรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.72 เนื่องจำกรำยไดค้่ำเช่ำเฉพำะบรษิัทเพิ่มขึน้ จ ำนวน 33.51 ลำ้น
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 97.68 จำกส่วนพลำซ่ำที่เปิดใหบ้ริกำรแลว้ แต่ของบริษัท ปริน๊สต์ัน้ พำรค์ สวีท จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ลดลง 12.58 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 17.88  

รำยไดอ้ื่นรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.78 เป็นจ ำนวนเงิน 5.55 ลำ้นบำท เนื่องจำกรำยไดอ้ื่นของเฉพำะบริษัทลดลง 5.98 
ลำ้นบำท แต่จำกบรษิัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มขึน้ จ ำนวน 8.20 ลำ้นบำท  

เงินปันผลรบัรวมลดลง 18.34 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 8.71 แต่เงินปันผลรบัเฉพำะกิจกำรเพิ่มขึน้ 94.42 ลำ้นบำท 
คิดเป็นรอ้ยละ 25.57 

 
ปี 2564 
บริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีรำยไดร้วม 7,873.84 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

23.84 ซึ่งมีสำเหตมุำจำก 
รำยไดร้วมของบรษิัท แยกเป็นรำยไดจ้ำกแต่ละแห่งดงันี ้

- บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำนวน   3,377.72 ลำ้นบำท 
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- บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์ จ ำนวน  4,311.79 ลำ้นบำท 

- บจก. ปริน้สต์นั พำรค์ สวีท จ ำนวน  22.75 ลำ้นบำท 

- บจก. บิวตี ้ดีไซน ์เซ็นเตอร ์ จ ำนวน  153.03 ลำ้นบำท 

- บจก. วี พรีซิชนั จ ำนวน 8.55 ลำ้นบำท 

 รวม 7,873.84 ลำ้นบำท 
บริษัทฯ มีเงินปันผลรบัในปี 2564 จ ำนวน 342.43 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ปีก่อน จ ำนวน 150.34 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 

78.27 จำกกำรลงทนุในตรำสำรทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 20.98 ลำ้นบำท และผลก ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำง

กำรเงินอีกจ ำนวน 2.33 ลำ้นบำท 
รำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 111.90 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 8.06 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 721.69 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนที่ขำดทุนจ ำนวน 784.04 ลำ้น

บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
หน่วย : ล้านบาท 2563 2564 

บริษัท โรงพยำบำลวิภำรำม จ ำกดั (20.08) 672.76 

บริษัท ทิพยบดินทร ์จ ำกดั (49.60) (3.72) 

บริษัท โรงพยำบำลบำงโพ จ ำกดั 6.20 40.70 

บริษัท โรงพยำบำลเขลำงคน์คร จ ำกดั 6.62 3.41 

บริษัท โรงพยำบำลพะวอ จ ำกดั (5.49) 8.54 

รวม (62.35) 721.69 

 

5.1.2. ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 
ปี 2562 
ตน้ทุนในกำรรกัษำพยำบำลรวมเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.02 จำกบริษัท เชียงใหม่

รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.03 จำกค่ำใชจ้่ำยพนกังำนเพิ่มขึน้ และค่ำเส่ือมรำคำทรพัยสิ์นที่เพิ่มขึน้ 
และตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล เฉพำะกิจกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.37  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรรวมเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.40  
ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมเมื่อเทียบกับรำยไดค้่ำเช่ำและบริกำรรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.95 เนื่องจำกตน้ทุนค่ำเช่ำ

และค่ำบรกิำรของบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.59 จำกผูใ้ชบ้รกิำรท่ีลดลง ถึงแมต้น้ทนุค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรของเฉพำะบรษิทัจะ
ลดลงรอ้ยละ 36.40 จำกจ ำนวนผูท้ี่มำเช่ำในส่วนของพลำซ่ำ 

 
ปี 2563 
ตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำลรวม เทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.04 จำกบรษิัท เชียงใหม่

รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.01 จำกค่ำเส่ือมรำคำทรพัยสิ์นท่ีเพิ่มขึน้ และตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล
เฉพำะกิจกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.35 จำกค่ำจำ้งบคุลำกรท่ีลดลงในอตัรำที่ยงัสงูกว่ำรำยไดท้ี่ลดลง  
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรรวม เทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.87  
ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมเมื่อเทียบกบัรำยไดค้่ำเช่ำและบริกำรรวมลดลงรอ้ยละ 36.05 เนื่องจำกตน้ทุนค่ำเช่ำ

และค่ำบริกำรของเฉพำะบริษัท เมื่อเทียบกบัรำยไดค้่ำเช่ำลดลงรอ้ยละ 1.29 และตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของบริษัท ปริน๊ส์
ตัน้ พำรค์ สวีท จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยลดลงรอ้ยละ 35.37 

 
ปี 2564 
ตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำลรวมเมื่อเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมจะต ่ำกว่ำปีก่อนรอ้ยละ 4.21 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรและบรหิำรรวมเมื่อเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำลรวมจะลดลงรอ้ยละ 2.70 เนื่องจำก

ตน้ทุนในกำรรกัษำพยำบำลของบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกัด (มหำชน) ยงัอยู่ในอตัรำที่สงู แต่ค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรกิำรและบรหิำรของบรษิัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกดั (มหำชน) อยู่ในอตัรำที่ลดลง ดงันี ้

 วิภาวดี เชียงรายรามฯ 

สดัสว่นตน้ทนุในกำรรกัษำพยำบำล / รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล 62.57% 77.64% 

สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร / รำยไดจ้ำกกำรรกัษำพยำบำล 13.45% 12.61% 

 
5.1.3. ก าไรสุทธ ิ

ปี 2562 
ก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.80 % (งบกำรเงินเฉพำะบรษิัทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.31) เนื่องจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุ

ในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้จ ำนวน 244.11 ลำ้นบำท จำกบรษิัท โรงพยำบำลวิภำรำม จ ำกดั จ ำนวน 240.54 ลำ้นบำท และเงินปันผล
รบัท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ปี 2563 
ก ำไรสุทธิลดลงรอ้ยละ 44.40 % (งบกำรเงินเฉพำะบริษัทลดลงรอ้ยละ 22.30) เนื่องจำกส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 62.35 ลำ้นบำท และกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท ทิพยบดินทร ์จ ำกัด ที่เป็นบริษัทร่วมอีก
จ ำนวน 136.01 ลำ้นบำท 

 
ปี 2564 
บริษัทมีก ำไรสุทธิ 1,805.05 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 287.79 % (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.16) 

เนื่องจำกบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มใหก้ำรรกัษำพยำบำลแก่ผูป่้วยจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ-19 (COVID 19) 
ท ำใหผู้ม้ำใชบ้รกิำรเพิ่มขึน้มำกกว่ำปีก่อน 

 
5.2. ภาพรวมฐานะการด าเนินงาน 
5.2.1. สินทรัพย ์

ปี 2562 
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ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 19,629.85 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จ ำนวน 4,082.47 ลำ้นบำท จำกปี 2561 ซึ่งมี

จ ำนวน 15,547.38 ล้ำนบำท เนื่องจำกรวมทรัพย์สินของบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 

10,151.01 ลำ้นบำท ของบริษัท ปริน้สต์ัน พำรค์ สวีท จ ำกัด จ ำนวน 310.98 ลำ้นบำท และของบริษัท บิวตี ้ดีไซน ์เซ็นเตอร ์

จ ำกดั จ ำนวน 43.07 ลำ้นบำท โดยมีสินทรพัยห์มนุเวียนจ ำนวน 1,718.79 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 192.44 ลำ้นบำท จำกเงิน

สดคงเหลือที่เพิ่มขึน้ 295.73 ลำ้นบำท และลกูหนีก้ำรคำ้และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ท่ีลดลงจ ำนวน 116.27 ลำ้น บำท  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ ำนวน 17,911.06 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 3,880.03 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกเงินลงทนุใน

หลกัทรพัย ์เพื่อขำยเพิ่ม 2,657.73 ลำ้นบำท และกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณเ์พิ่มขึน้มลูค่ำ 899.24 ลำ้นบำท 

 

ปี 2563 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 21,175.02 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จ ำนวน 1,545.17 ลำ้นบำท จำกปี 2562 ซึ่งมี

จ ำนวน 19,629.85 ล้ำนบำท เนื่องจำกรวมทรัพย์สินของบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 

10,825.46 ลำ้นบำท ของบริษัท ปริน้สน์ั้น พำรค์ สวีท จ ำกัด จ ำนวน 385.15 ลำ้นบำท และของบริษัท บิวตี ้ดีไซน ์เซ็นเตอร ์

จ ำกดั จ ำนวน 71.28 ลำ้นบำท โดยมีสินทรพัยห์มนุเวียนจ ำนวน 1,678.24 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 40.55 ลำ้นบำท จำกเงินสด

คงเหลือที่ลดลง 264.56 ลำ้นบำท และเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ท่ีลดลงจ ำนวน 64.46 ลำ้นบำท แต่มีเงินปันผลคำ้งรบัเพิ่มขึน้จ ำนวน 

68.65 ลำ้นบำท  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ ำนวน 19,496.77 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 1,585.71 ลำ้นบำท จำกสินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่

หมนุเวียนอื่น จ ำนวน 7,743.26 ลำ้นบำท และเงินลงทนุเผื่อขำยที่ลดลง จ ำนวน 6,314.28 ลำ้นบำท 

 

ปี 2564 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 28,426.67 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จ ำนวน 7,251.65 ลำ้นบำท จำกปี 2563 ซึ่งมี

จ ำนวน 21,175.02 ลำ้นบำท โดยสินทรพัยห์มนุเวียนจ ำนวน 2,965.73 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 1,287.48 ลำ้นบำท จำกกำร

เพิ่มขึน้ของเงินสดคงเหลือ 173.49 ลำ้นบำท เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวัคซีนทำงเลือกโควิด 19 จ ำนวน 217.87 ลำ้นบำท และ

สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น จ ำนวน 600.71 ลำ้นบำท  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจ ำนวน 25,460.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 5,964.17 ลำ้นบำท จำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัย์

ทำงกำรเงินไม่หมนุเวยีนอื่น จ ำนวน 4,547.72 ลำ้นบำท เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ ำนวน 846.52 ลำ้นบำท และที่ดิน อำคำรและ

อปุกรณ ์จ ำนวน 588.54 ลำ้นบำท 

 
5.2.2. หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 
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ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 9,258.19 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 3,086.29 ลำ้นบำท จำกปี 2561 ซึ่งมี

จ ำนวน 6,171.89 ลำ้นบำท เนื่องจำกรวมหนีสิ้นของบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 4,548.35 

ลำ้นบำท ของบริษัท ปริ๊นสส์ัน้ พำรค์ สวีท จ ำกัด จ ำนวน 104.16 ลำ้นบำท บริษัท บิวตี ้ดีไซน ์เซ็นเตอร ์จ ำกัด จ ำนวน 7.60 

ลำ้นบำท และเป็นของบรษิัทฯ อีกจ ำนวน 4,732.79 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกมีเงินกูร้ะยะยำว และระยะสัน้จำก

สถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 2,535.79 ลำ้นบำท  

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2562 เท่ำกับ 0.87 เท่ำกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตรำส่วนที่สูงกว่ำค่ำเฉล่ียของ

โรงพยำบำลเอกชนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ที่มีอตัรำ 0.48 เท่ำ แต่ก็ถือว่ำไม่สงูมำกนกัเพรำะยงัไม่เกินหนึ่งเท่ำ 

อัตรำของระยะเวลำรบัช ำระหนีจ้ำกลูกหนีใ้นปีนีเ้ท่ำกับ 38 วัน สูงกว่ำปีก่อน ซึ่งเท่ำกับ 31 วัน และสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย

ของโรงพยำบำลเอกชนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ที่มีระยะเวลำ 33 วัน เนื่องจำกลูกหนีก้ำรคำ้ของบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจ

กำรแพทย ์จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มขึน้จ ำนวน 151.11 ลำ้นบำท และมีส่วนหนึ่งเป็นลูกหนีจ้ำกภำครัฐที่มีระยะเวลำชำระหนี ้

ประมำณ 90 วนั 

ในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 10,371.67 ลำ้นบำท เท่ำกับรอ้ยละ 52.84 ของยอด

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลงรอ้ยละ 10.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 9,375.49 ลำ้นบำท ก ำไร

สะสมยังไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 2,464.71 ลำ้นบำท และจำกก ำไรที่ยงัไม่เกิดจำกกำรวดัค่ำเงินลงทุนอีกจ ำนวน 1,409.71 ลำ้น

บำท 

ปี 2563 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 10,441.00 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 1,182.81 ลำ้นบำท จำกปี 2562 ซึ่งมี

จ ำนวน 9,258.19 ลำ้นบำท เนื่องจำกรวมหนีสิ้นของบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 5,333.60 

ลำ้นบำท ของบริษัท ปรินสต์ัน พำรค์ สวีท จ ำกัด จ ำนวน 104.16 ลำ้นบำท บริษัท บิวตี ้ดีไซน ์เซ็นเตอร ์จ ำกัด จ ำนวน 7.60 

ลำ้นบำท และเป็นของบรษิัทฯ อีกจ ำนวน 4,748.74 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 15.96 ลำ้นบำท  

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2563 เท่ำกบั 1.28 ซึ่งสงูกว่ำปีก่อนที่เท่ำกบั 1.19 ซึ่งเป็นอตัรำส่วนท่ีสงูกว่ำ

ค่ำเฉล่ียของโรงพยำบำลเอกชนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ที่มีอตัรำ 0.65 เท่ำ แต่ในส่วนงบเฉพำะกิจกำรมีอตัรำเท่ำกบั 0.80 ซึ่งก็ถือ

ว่ำไม่สงูมำกนกัเพรำะยงัไม่เกินหน่ึงเท่ำ  

อตัรำของระยะเวลำรบัช ำระหนีจ้ำกลกูหนีใ้นปีนีเ้ท่ำกับ 38 วนั สงูกว่ำปีก่อนซึ่งเท่ำกับ 33 วนั แต่ยงัต ่ำกว่ำค่ำเฉล่ีย 

ของโรงพยำบำลเอกชนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ที่มีระยะเวลำ 30 วัน เนื่องจำกลูกหนีก้ำรคำ้ของบริษัท เชียงใหม่รำมธุรกิจ

กำรแพทย ์จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มขึน้จ ำนวน 42.25 ลำ้นบำท และมีส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี ้จำกภำครัฐที่มีระยะเวลำช ำระหนี ้

ประมำณ 90 วนั ในส่วนของงบเฉพำะกิจกำรมีระยะเวลำรบัช ำระหนีเ้พียง 23 วนัเท่ำนัน้ 

ในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 10,734.02 ลำ้นบำท เท่ำกับรอ้ยละ 50.69 ของยอด

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลงรอ้ยละ 4.07 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 10,371.67 ลำ้นบำท ก ำไร

สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 2,449.13 ลำ้นบำทและจำกก ำไรท่ียงัไม่เกิดจำกกำรวดัค่ำเงนิลงทนุอีกจ ำนวน 1,496.41 ลำ้นบำท 
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ปี 2564 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 13,170.09 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 2,729.09 ลำ้นบำท จำกปี 2563 ซึ่งมี

จ ำนวน 10,441.00 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้จำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  จ ำนวน 

1,215.61 ลำ้นบำท เงินรบัล่วงหนำ้ค่ำวคัซีนทำงเลือกโควิด 19 จ ำนวน 324.14 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

จ ำนวน 279.92 ลำ้นบำท และหนีสิ้นภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จ ำนวน 765.78 ลำ้นบำท 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2564 เท่ำกับ 1.08 ซึ่งต ่ำกว่ำปีก่อนที่เท่ำกับ 1.28 และอตัรำของระยะเวลำ

รบัช ำระหนีจ้ำกลกูหนีใ้นปีนีเ้ท่ำกบั 48 วนั สงูกว่ำปีก่อนซึ่งเท่ำกบั 38 วนั  

ในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวน 15,256.58 ลำ้นบำท เท่ำกับรอ้ยละ 53.67 ของยอด

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.13 เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 10,734.02 ลำ้นบำท ก ำไร

สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 2,434.43 ลำ้นบำทและจำกก ำไรท่ียงัไม่เกิดจำกกำรวดัค่ำเงนิลงทนุอีกจ ำนวน 1,511.11 ลำ้นบำท 
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6. สภาวการณข์องตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
6.1. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชน 

สถำนกำรณปี์ 2564 ช่วง 9 เดือนแรกของปี รำยไดข้องธุรกิจเติบโตจำกจ ำนวนผูป่้วยนอกและผูป่้วยในที่เพิ่มขึน้  ซึ่ง

เป็นผลจำกกำรแพร่ระบำดรุนแรงของ COVID-19 ท ำใหจ้ ำนวนผูต้ิดเชือ้รำยวนัเพิ่มขึน้มำกกว่ำ 2 หมื่นรำยต่อวนั ขณะที่ธุรกิจ

ยงัไดปั้จจยับวกจำกควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่องกบั COVID-19 อำทิ กำรตรวจหำเชือ้ กำรฉีดวคัซีน กำรเปิด Hospitel 

รองรบัผูป่้วยร่วมกับพนัธมิตร และกำรขยำยฐำนของกลุ่มลกูคำ้ประกันสขุภำพ อย่ำงไรก็ตำม ผูป่้วยในประเทศบำงกลุ่มยงัคง

ชะลอ/เล่ือนกำรเดินทำงมำรักษำพยำบำลในกรณีไม่เร่งด่วน ท ำให้รำยไดจ้ำกกำรรักษำโรคซับซอ้น (เช่น โรคหัวใจ และ

โรคมะเร็ง) ชะลอลง ขณะที่รำยไดจ้ำกผูป่้วยต่ำงชำติปรบัดีขึน้บำ้งหลงัรฐัอนุญำตใหผู้ป่้วยบำงรำยเขำ้รบักำรรกัษำในไทยได้ 

แต่โดยภำพรวมยงัถกูกดดนัจำกมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2563 

ช่วงที่เหลือของปี ธุรกิจไดปั้จจยัหนุนเพิ่มเติมจำกที่ภำครฐัผ่อนคลำยมำตรกำรปิดพืน้ที่  ท ำใหก้ิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

กระเตือ้งขึน้ ผนวกกบักำรใหบ้รกิำรฉีดวคัซีนทำงเลือก และกำรเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่ำงชำติในเดือนพฤศจิกำยน หนนุใหผู้ป่้วย

ในประเทศและผูป่้วยต่ำงชำติกลบัมำใชบ้ริกำรโรงพยำบำลเอกชนมำกขึน้ ทัง้นี ้คำดว่ำปี 2564 รำยไดข้องธุรกิจโรงพยำบำล

เอกชนจะเพิ่มขึน้ 8.0-10.0% หลงัจำกหดตวั 12.0% ปี 2563 

 
 
ส ำหรับแนวโน้มธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนปี 2565-2567 รำยไดข้องธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึน้

ต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะเพิ่มขึน้เฉล่ีย 4.0-5.0% ต่อปี ขณะที่จ ำนวนเตียงเพื่อรองรบัผูป่้วยจะเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ำ 2,000 เตียง 
จำกประมำณ 3.6 หมื่นเตียงในปี 2564  

ควำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ผลจำก 
1) ประชำกรสูงอำยุของไทยเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง จึงตอ้งกำรบริกำรกำรแพทยท์ี่ต่อเนื่องและซับซอ้น โดยภำครัฐคำดว่ำ

ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสขุภำพของผูส้งูอำยจุะเพิ่มเป็น 2.3 แสนลำ้นบำทในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นลำ้นบำทปี 2553 
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2) จ ำนวนผูป่้วยต่ำงชำติมีแนวโนม้กลบัมำใชบ้ริกำรกำรแพทยใ์นไทยเพิ่มขึน้ ผลจำก (1) กำรทยอยเปิดรบันกัท่องเที่ยว
ต่อเนื่องในจังหวัดที่ฉีดวัคซีนแลว้ 70% ของประชำกร และ (2) ไทยเป็นหนึ่งในผูน้  ำตลำดท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์ 
(Medical tourism) อนัดบัตน้ๆ ของโลก 

3) กระแสกำรใส่ใจสขุภำพของคนไทยเพิ่มขึน้ หลงักำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 และควำมตอ้งกำรดูแลสขุภำพ
แบบครบวงจร 
ผูป้ระกอบกำรขยำยกำรลงทนุ 
ผูป้ระกอบกำรขยำยกำรลงทนุต่อเนื่องทัง้ดำ้นกำรใหบ้รกิำร กำรขยำยสำขำ และลงทนุผลิตภณัฑเ์ก่ียวเนื่อง เพื่อเสรมิ

จุดแข็งและสรำ้งห่วงโซ่อุปทำนครบวงจร รวมถึงกำรหำพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ ขณะที่ภำครัฐส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศนูยก์ลำงสขุภำพนำนำชำติ และก ำหนดให ้“กำรแพทยค์รบวงจร” เป็นอตุสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ (New S-Curve) ช่วยดงึดดู
ใหม้ีกำรขยำยฐำนธุรกิจโรงพยำบำลมำกขึน้ในเฉพำะในเขต EEC 

โรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่: ธุรกิจมีแนวโนม้เติบโตในเกณฑด์ีจำกควำมพรอ้มรองรบัผูป่้วยและกำรใหบ้ริกำรใน
สำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญสงู นอกจำกนี ้ยงัมีเครือข่ำยสำขำและพนัธมิตรทำงธุรกิจ จึงสำมำรถขยำยขอบเขตใหบ้รกิำรเจำะจง
กลุ่มลกูคำ้มำกขึน้ ท ำใหฐ้ำนรำยไดก้วำ้งขึน้ 

โรงพยำบำลเอกชนขนำดกลำง-เล็ก: ผลประกอบกำรเติบโตไดต้่อเนื่อง โรงพยำบำลหลำยแห่งมีโอกำสทำงธุรกิจ
เพิ่มขึน้จำกกำรเป็นพันธมิตรกับโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ประกอบกับมีฐำนลูกคำ้ประกันสังคมจึงช่วยลดควำมผันผวนของ
รำยได ้อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงท ำใหโ้รงพยำบำลท่ีไม่มีเครือข่ำยจะถกูกดดนัมำกกว่ำจำกกำรถกูแย่งส่วนแบ่งตลำด 

 
 

 
ที่มำ : วิจยักรุงศรี, Industry Outlook แนวโนม้ธุรกิจและอตุสำหกรรมไทยปี 2565-2567 ลงวนัที่ 11 มกรำคม 2565 

 

6.2. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม Medical Tourism 
“ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน” ซึ่งเป็นอีกหน่ึงกลุ่มที่ตอ้งพึ่งพำรำยไดจ้ำกคนไขท้ัง้ชำวไทยและต่ำงชำติ แต่เมื่อเกิดโควิด-

19 พฤติกรรมของคนไขเ้ปล่ียนแปลงไป ไม่มีใครอยำกมำพบแพทย ์หรือมำโรงพยำบำล ขณะเดียวกนัต่ำงชำติที่สนใจจะเขำ้มำ
ใชบ้รกิำรทำงกำรแพทยใ์นไทยก็ตอ้งงดเขำ้ประเทศไทยเช่นเดียวกนั 
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ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย คำดว่ำ กำรระบำดของโควิด-19ภำยในประเทศน่ำจะส่งผลให้ภำพรวมของตลำด  Medical 
Tourism ของไทยปี 2564 ยังคงหดตัวต่อเนื่องจำกปีก่อนหนำ้ไม่ต ่ำกว่ำ 90% (YoY) หรือมีจ ำนวนรำว 10,000 - 20,000 คน 
(ครั้ง) โดยตลำดคนไข้ที่คำดว่ำจะหดตัวสูงน่ำจะเป็นกลุ่มตะวันออกกลำง  (เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมำน 
ซำอุดีอำระเบีย เป็นตน้) จีน และกลุ่มประเทศในอำเซียน (เมียนมำ กัมพูชำ ลำว) ที่สรำ้งรำยไดใ้หก้บัธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน
คิดเป็นสดัส่วนรำว 30% ของรำยไดค้นไขต้่ำงชำติทัง้หมด 

ขณะที่ปี 2565 มีควำมเป็นไปไดท้ี่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Medical Tourism) จะเริ่มทยอยกลับมำเขำ้ใช้
บริกำรทำงกำรแพทยค์ำดว่ำ จ ำนวน Medical Tourism น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 130,000-180,000 ลำ้นคน (ครัง้) โดยส่วนใหญ่ 
น่ำจะเป็นกลุ่มคนไขเ้ดิมที่ ที่เขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลหรือดูแลสขุภำพผ่ำนโรงพยำบำลเอกชนของไทยอยู่แลว้  ไม่ ว่ำจะเป็น
ตะวนัออกกลำง เมียนมำ จีน 

 

 
 

ที่มำ: กรุงเทพธุรกิจ, แนวโนม้ปี 65 คำด “รพ.เอกชน” ฟ้ืนตวั “Medical Torism” เร่ิมกลบัมำ ลงวนัที่ 11 มกรำคม 2565 
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เอกสารแนบ 4 

สรุปรายงานการประเมินมูลค่า ทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินมูลค่าเฉพาะทีด่นิ) 
ของบริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จัดท าโดย บริษัท ทรีทรี แอพไพซัล จ ากัด 

 
ในกำรประเมินมลูค่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) เพื่อใชอ้ำ้งอิงมลูค่ำของสินทรพัย์ของ 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ ”THG”)โดย THG ไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ คือ 
บรษิัท ทรีทรี แอพไพรซลั จ ำกดั (“ผู้ประเมินทรัพยสิ์นอิสระ” หรือ “TT”) ซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกสมำคมผูป้ระเมินคำ่
ทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรพัยส์ินในตลำดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัควำม
เห็นชอบจำก ส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมลูค่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) ของ THG ภำยใต้
วตัถปุระสงคก์ำรประเมินเพื่อสำธำรณะ ตำมรำยงำนเลขที่ TT-2022-02-011-TT-HI-OTR ลงวนัที่ 7 กมุภำพนัธ ์2565 โดย
มีรำยละเอียดดงันี ้

 
1. รายละเอียดทรัพยสิ์นทีป่ระมูลค่า 

ช่ือลูกค้า บรษิัท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรอื ”THG”) 

ประเภททรัพยส์ิน ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) รวมจ ำนวน 4 โฉนดที่ดิน 

ทีต่ัง้ทรัพยสิ์น โครงกำร Jin Wellbeing Country ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.
36+550 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 

โฉนดทีด่นิ  
4 โฉนดที่ดิน ประกอบดว้ย โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 
184906 

เนือ้ทีด่นิ 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ 

ผู้ถอืกรรมสิทธิท์ีด่นิ บรษิัท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ภาระผูกพัน ไม่มีภำระจ ำนองใดๆ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อทรำบมลูค่ำตลำดปัจจบุนัของทรพัยส์ิน ประกอบกำรบนัทกึมลูค่ำทำง
บญัชี ใชภ้ำยในกิจกำรของบรษิัทฯ และใชก้บัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 

วิธีการประเมิน วิธีเปรยีบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

วันทีป่ระเมิน 2 กมุภำพนัธ ์2565 

มูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพยส์ิน 562,995,600.00 บาท 
(หา้ร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหา้พันหกร้อยบาทถ้วน) 

มูลค่าตลาดยุติธรรม         32,800,00.00 บาท/ไร่ หรือ 82,000 บาทต่อตารางวา 
(สามสิบสองล้านแปดแสนบาทต่อไร่) หรือ (แปดหมื่นสองพันบาทต่อ
ตารางวา) 

ผู้ประเมินราคา บรษิัท ทรทีรี แอพไพรซลั จ ำกดั (“ผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ” หรอื “TT”) 
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2. วิธีการประเมินมูลค่า 
ในกำรวิเครำะหม์ลูค่ำของทรพัยส์ิน ผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระไดถื้อตำมแนวปฏิบตัิในทำงสำกลของกำรประเมิน

มลูค่ำทรพัยส์ิน และอยู่ภำยใตข้อ้บงัคบัของสมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย (The Valuers Association of 
Thailand) และอยู่ภำยใต้กรอบมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในประเทศไทย ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ส ำหรบัวิธีกำรประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินที่มีกำรใช้
เป็นสำกลมี 3 วิ ธีกำร ได้แก่ วิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกต้นทุน  (Cost Approach) วิธีกำรเปรียบเทียบตลำด  (Market 
Approach) และวิธีวิเครำะหจ์ำกรำยได ้(Income Approach) กล่ำวโดยสงัเขป ดงันี ้

 
วิธีวิเคราะหม์ูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) 
หลกัส ำคญั คือ “มลูค่ำของสิ่งหนึ่ง ตน้ทนุในกำรหำสิ่งอื่นที่เทียบเคียงไดม้ำทดแทน” วิธีกำรก็คือ กำรประมำณ

กำรตน้ทนุในกำรสรำ้งอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ ณ ปัจจบุนั แลว้หกัลบดว้ยค่ำเสื่อมตำมอำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ย
มลูค่ำตลำดของที่ดิน ก็จะไดม้ลูค่ำของทรพัยส์ินนัน้ วิธีนีส้่วนมำกใชส้  ำหรบัทรพัยส์ินที่อำคำรที่สรำ้งขึน้เฉพำะ เช่น โรงงำน 
กรณีบำ้นจดัสรรใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบตลำดจะเหมำะสมกว่ำ และในภำวะที่รำคำทรพัยส์ินตกต ่ำ แต่ตน้ทนุวสัดกุ่อสรำ้ง
สงูขึน้ บำงครัง้ตน้ทนุที่ค  ำนวณไดอ้ำจจะแพงกว่ำมลูค่ำตลำด ท ำใหก้ำรประเมินดว้ยวิธีนีอ้ำจผิดเพีย้นจำกควำมเป็นจริง
ได ้

 
วิธีการเปรียบเทยีบตลาด (Market Approach) 
วิธีกำรนีเ้ป็นวิธีที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด เน่ืองจำกเป็นกำรวิเครำะห์มูลค่ำจำกกำรซือ้ขำยในตลำดเป็นส ำคัญ 

กล่ำวคือ ถำ้ตลำดมีกำรซือ้ขำยที่เพียงพอ สำมำรถน ำมำเทียบเคียงหรอืเปรียบเทียบกบัทรพัยส์ินที่ประเมินไดโ้ดยตรง โดย
หลกัก็คือ “มลูค่ำของทรพัยส์ินของเรำ = รำคำของทรพัยส์ินเทียบเคียงที่ คนอื่นขำยได”้ แนวทำง คือ กำรสืบหำทรพัยส์ิน
เทียบเคียงที่ใกลเ้คียงกันที่มีกำรซือ้ขำย หรือที่เรียกว่ำขอ้มูลตลำด มำพิจำรณำว่ำมีลักษณะคลำ้ยหรือแตกต่ำงจำก
ทรพัยส์ินที่ประเมินอย่ำงไรบำ้ง โดยตอ้งมีจ ำนวนที่เพียงพอ กำรวิเครำะหต์อ้งพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่มีผลต่อมูลค่ำ ใน
กำรเปรยีบเทียบของทัง้ทรพัยส์ินที่ประเมินกบัขอ้มลูตลำดที่จะเปรยีบเทียบ เช่น ท ำเลที่ตัง้ ผงัเมือง ขนำดแปลงที่ดิน ขนำด
เนือ้ ที่ใชส้อยอำคำร คุณภำพอำคำร เป็นตน้ และจึงท ำกำรวิเครำะหม์ลูค่ำทรพัยส์ินที่จะประเมินโดยใชเ้ทคนิคต่ำงๆ ที่
เหมำะสม เช่น Sale Adjustment Grid Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้ 

 
วิธีวิเคราะหจ์ากรายได้ (Income Approach) 
วิธีกำรนีเ้ป็นกำรวิเครำะหม์ูลค่ำจำกรำยไดข้องทรพัยส์ิน เหมำะส ำหรบัทรัพยส์ินที่ก่อใหเ้กิดรำยไดจ้ำกตัว

ทรพัยส์ินเอง (Income Producing Property) โดยมีหลกั คือ “มลูค่ำวนันี ้ผลรวมของรำยไดส้ทุธิที่จะไดใ้นอนำคตจนสิน้
อำยขุยั" ทรพัยส์ินมีค่ำเพรำะสำมำรถสรำ้งรำยได ้ทรพัยท์ี่สรำ้งรำยไดส้งูกว่ำมกัมีมลูค่ำสงูกว่ำ (ท ำเลคณุภำพดีกว่ำ เป็น
ตน้) โดยมีขัน้ตอนโดยสงัเขปเป็นดงันี ้

1) ประมำณรำยไดข้องทรพัยส์ินจำกทุกแหล่ง โดยพิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบตลำด และรำยไดจ้ริงของ
ทรพัยท์ี่ประเมิน 

2) ลบดว้ยกำรไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์หรือหนีส้ญูจำกขอ้เท็จจริง และจำกกำรเปรียบเทียบกบัแนวโนม้ในตลำด ก็
จะไดร้ำยไดท้ี่เป็นจรงิ 
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3) จำกนัน้ก็หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำด ำเนินกำร ภำษี ประกัน จัดกำร ค่ำบ ำรุงรกัษำ เป็นตน้  ก็จะได้
รำยไดส้ทุธิ 

4) น ำรำยได้สุทธิมำเข้ำสูตร V = 1 / R โดยที่  V คือ มูลค่ำทรัพย์สิน คือ รำยได้สุทธิ และ R คือ อัตรำ
ผลตอบแทน โดยอตัรำผลตอบแทนในกำรลงทนุของทรพัยส์ินนัน้ 

โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีกำรวิเครำะหจ์ำกรำยไดนี้ ้มีวิธีกำรย่อย 2 วิธี คือ วิธีคิดจำกผลตอบแทนทำงตรง 
(Direct Capitalization) และวิธีวิเครำะหก์ระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยกำรใชข้ึน้อยู่กับสมมติฐำนของ
รำยไดใ้นอนำคต ถำ้ทรพัยส์ินมีกำรเปลี่ยนแปลง นอ้ยหรอืแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะใชว้ิธีคิดจำกผลตอบแทนทำงตรง แต่
ถำ้คำดว่ำในอนำคตรำยไดข้องทรพัยส์ินมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ๆ ลงๆ ตำมภำวะตลำด ก็จะใชว้ิธีกำรวิเครำะหก์ระแสเงิน 
สด 

กำรใชว้ิธีคิดจำกผลตอบแทนทำงตรง เน่ืองจำกเป็นกำรใชร้ำยไดส้ทุธิเพียงปีเดียว ดงันัน้กำรใชว้ิธีกำรนี้ควรจะ
เป็นช่วงที่ตลำดอยู่ในภำวะปกติ หรือตลำดที่ไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค ์อุปทำนหรือรำยไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั 
เน่ืองจำกกำรประเมินวิธีนีจ้ะถือว่ำปีนัน้เป็นตวัแทนของรำยไดท้ัง้หมดในอนำคต โดยทั่วไปจะเหมำะสมกบัทรพัยส์ินขนำด
เล็กที่สรำ้งรำยได ้เช่น หอ้งชดุอยู่อำศยั หอ้งชดุส ำนกังำน อำคำรพำณิชย ์เป็นตน้ 

ส่วนวิธีวิเครำะหก์ระแสเงินสด จะเป็นกำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกทรพัยส์ินในอนำคตตำมอำยขุยัของทรพัยส์ิน 
และคิดลดเป็นมลูค่ำปัจจบุนั โดยมีหวัใจส ำคญัก็คือ รำยไดใ้นอนำคตที่เรำประมำณกำรนัน้จะขึน้ๆ ลงๆ ไม่หยุดนิ่งตำม
ภำวะตลำดเงินเฟ้อ ดอกเบีย้ ฯลฯ ดงันัน้ ผูป้ระเมินจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจถึงธรรมชำติของทรพัยส์ินโดยตอ้งประมำณกำร
รำยไดใ้นอนำคตใหใ้กลเ้คียงควำมเป็นจริงที่สดุ รวมทัง้มีควำมรูท้ำงดำ้นกำรเงินที่เก่ียวขอ้งพอสมควร เช่น Net Present 
Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), อตัรำคิดลด (Discount Rate) และอื่นๆ  

 
ในกรณีทรพัยส์ินธรรมดำ อำจใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบตลำด หรือวิธีกำรตน้ทุน แต่ในกรณีทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำสูง

หรือซบัซอ้นมำก อำจตอ้งใชท้ัง้ 3 วิธี หรืออำจใชว้ิธีอื่นที่เป็นวิธีชัน้สูงขึน้ไปมำพิจำรณำ และหลงัจำกใชแ้ต่ละวิธีแลว้ ผู้
ประเมินทรพัยส์ินอิสระจะไดม้ำสรุปควำมเห็นต่อมูลค่ำที่สมควร กำรวิเครำะหส์รุปเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบแต่ละ
กระบวนกำรหรอืขัน้ตอนในแต่ละวิธี ซึง่เม่ือทบทวนแลว้อำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม จำกนัน้ก็อำจชั่งน ำ้หนกั
ควำมน่ำเช่ือถือในแต่ละวิธี ผสำนกบัประสบกำรณแ์ละควำมเห็นของผูป้ระเมิน ก็จะสำมำรถสรุปมลูค่ำที่สำมำรถอธิบำย
ได ้

 
3. การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  

ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูคำ่ตัง้อยู่ โครงกำร Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.36+550 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี โดยมีระยะทำงห่ำงจำกสถำนที่ส  ำคัญๆ ในบริเวณใกล้เคียง 
ดงัตอ่ไปนี ้

- โครงกำรพลมั คอนโด พำรค์ รงัสิต ประมำณ        -  เมตร 
- บญุถำวร    ประมำณ    300  เมตร 
- มหำวิทยำลยักรุงเทพ   ประมำณ    950 เมตร 
- โรงพยำบำลภทัร – ธนบรุี  ประมำณ  2,000 เมตร 
- หำ้งสรรพสินคำ้ TESCO LOTUS รงัสิต ประมำณ  4,700 เมตร 
- หำ้งสรรพสินคำ้ FUTURE PARK รงัสิต ประมำณ  4,800 เมตร 
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กำรเดินทำงเขำ้สูท่ี่ตัง้ทรพัยส์ิน  
ใช้ถนนพหลโยธิน (ทล.1) เป็นเสน้ทำงถนนสำยหลัก โดยเดินทำงมำจำกทำงดำ้นแยกรังสิตมุ่งหน้ำตรงไป

ทำงดำ้นแยกบำงขนั (คลองหลวง) ผ่ำนซอยคลองหลวง 21 (ซอยหงสกลุ) ถึงจดุบรเิวณ กม. 36+550 จะพบทรพัยส์ินตัง้อยู่
ทำงดำ้นซำ้ยมือ ช่ือโครงกำร Jin Wellbeing County ถนนสำยหลกัและถนนผ่ำนหนำ้ที่ตัง้ทรพัยส์ิน ไดแ้ก่ ถนนพหลโยธิน 
(ทล.1) เป็น ทำงสำธำรณประโยชน ์สภำพเป็นทำงลำดยำงและทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 10 ช่องทำง ไป - กลบัดำ้น
ละ 5 ช่องทำง มีเกำะคั่นกลำง ถนน ผิวจรำจรกวำ้งประมำณ 60.00 เมตร มีไฟฟ้ำถนน, ทำงเดินเทำ้ และ ท่อระบำยน ำ้ 

 
ลกัษณะพืน้ที่ใกลเ้คียงและ สภำพแวดลอ้มโดยทั่วไป 
สภำพแวดลอ้มโดยทั่วไปบรเิวณรมิถนนพหลโยธินช่วงบรเิวณท ำเลที่ตัง้ใกลเ้คียง ที่ตัง้ทรพัยส์ิน นบัวำ่เป็นท ำเลที่

มีควำมเจรญิมำกแห่งหนึ่ง เป็นย่ำนพำณิชยกรรม, ที่อยู่อำศยั และอตุสำหกรรม ประกอบดว้ย โครงกำรที่อยู่อำศยั, รำ้นคำ้
, อำคำรพำณิชย ,์ รำ้นอำหำร, โรงพยำบำล, หำ้งสรรพสินคำ้, โชวรู์มรถยนต,์ โรงงำนอุตสำหกรรม, ป๊ัมน ำ้มัน, ตลำด, 
อำคำรส ำนกังำน, ธนำคำร, มหำวิทยำลยั, สนำมกอลฟ์, ที่ตัง้หน่วยงำนรำชกำร และที่ดินว่ำงเปล่ำ เป็นตน้ กำรพัฒนำ
ที่ดินท ำโครงกำรต่ำงๆ มีมำกพอสมควร โดยส่วนมำกจะใชป้ระโยชนใ์นที่ดินดำ้นพำณิชยกรรมและดำ้นที่อยู่อำศยั นบัว่ำ
เป็นท ำเลที่ดี ติดถนนสำยหลกั กำรคมนำคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนของภำครฐัรองรบั ควำมเจริญในอนำคต ไดแ้ก่ 
รถไฟฟ้ำสำยสีแดง (บำงซื่อ - รงัสิต) และทำงด่วนยกระดบัโทลลเ์วย ์ท ำใหใ้นอนำคต กำรคมนำคมจะสะดวกยิ่งขึน้ และ
ควำมเจรญิจะมีมำกขึน้ตำมล ำดบั 

โครงกำร Jin Wellbeing County เปิดโครงกำรมำนำนประมำณ 3 - 4 ปี รูปแบบโครงกำรเป็นสถำนที่พกัฟ้ืนและ
ดูแลผูส้งูอำยุและผูป่้วย ภำยในโครงกำร ประกอบดว้ย โรงพยำบำลธนบุรีบูรณำ (Thonburi Burana Hospital), สถำบนั
จิณณเ์วลเนส (Jin Wellness Institute A, B), อำคำรชดุพกัอำศยั (Condominium สิร,ิ สรำญ, รุง่เรอืง, รื่นรมย ์และรม่เย็น), 
Jin Farm และโครงกำรในอนำคต (Villas & Townhome) สภำพโดยรวม จะเห็นว่ำ เป็นโครงกำรใหม่ มีควำมน่ำอยู่อำศยั
มำก และมีจดุเด่นเฉพำะตวัเป็นเอกลกัษณท์ี่มีช่ือเสียงและเป็นที่รูจ้กักันดี ซึ่งเป็นที่ยอมรบัทัง้คนไทยและชำวต่ำงชำติใน
นำมของกลุม่เครือโรงพยำบำลธนบรุี 

 
3.1. ทีด่นิ 

เอกสำรสิทธ์ิที่ดินส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำในครั้งนีไ้ด้รับส ำเนำจำกบริษัทฯ ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ ได้
ตรวจสอบหรือเทียบกับเอกสำรสิทธ์ิที่ดินฉบบัส ำนักงำนที่ดิน โดยตรวจสอบจำก ส ำนกังำนที่ดินจงัหวดัปทุมธำนี สำขำ
คลองหลวง เม่ือวนัที่ 2 กุมภำพนัธ ์2565 พบว่ำมีขอ้ควำมในสำระส ำคญัตรงกนั เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในรำยงำน 
โดยไม่มีกำรตรวจสอบวำ่เป็นเอกสำรปลอมแปลงหรือไม่ ปรำกฏตำมรำยละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ดินตำมเอกสำรสิทธ์ิ
รวม 20-0-0.8 ไร ่(8,000.8 ตำรำงวำ) เนือ้ที่ดินในกำรประเมินมลูค่ำ 17-0-65.8 ไร ่(6,865.8 ตำรำงวำ) ซึง่อธิบำยไดว้ำ่ : 

 

ล าดับ โฉนดทีด่นิเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ทีด่นิตามเอกสารสิทธิ ์

ผู้ถอืกรรมสิทธิท์ีด่นิ 
ไร ่ งาน  ตรว. 

1 184903 278 20913 5 2 79.2 บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
2 184904 279 20914 6 2 3.2 บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ โฉนดทีด่นิเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ทีด่นิตามเอกสารสิทธิ ์

ผู้ถอืกรรมสิทธิท์ีด่นิ 
ไร ่ งาน  ตรว. 

3 184905 280 20915  2 2 1.4 บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
4 184906 281 20916  5 1 17.0 บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รวมเนือ้ที่ดิน 20 0 0.8 (8,000.8 ตำรำงวำ) 
หกั เนือ้ที่ดินสว่นที่เป็นถนนภำระจ ำยอม (โฉนดที่ดิน 184906) 2 3 35.0 (1,135.0 ตำรำงวำ) 

คงเหลือเนือ้ที่ดินที่ประเมินมลูค่ำทัง้สิน้ 17 0 65.8 (6,865.8 ตำรำงวำ) 

 
ขอ้มลูตลำดที่รวบรวมและใชใ้นกำรประเมินที่ดิน สรุปไดด้งันี ้

ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 
ภำพถ่ำย 

   
รูปแปลงที่ดิน 

   
ประเภท ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง ที่ดินวำ่งเปลำ่ ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง 
จ ำนวน (หน่วย) 4 โฉนดที่ดิน 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม. 

34+550 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม. 

34+500 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม. 

37+200 
จดุพิกดั GPS.- (LAT/LONG) GPS.1 - 14.029640 100.615550, 

GPS.2 - 14.030360, 100.612750 
14.015556, 100.616000 14.034028, 100.615778 

เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 20-0-0.8 ไร ่ 38-0-13.0 ไร ่ 4-3-17.0 ไร ่
เนือ้ที่ดิน (ตำรำงวำ) 8,000.8 ตำรำงวำ 15,213.0 ตำรำงวำ 1,917.0 ตำรำงวำ 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผำ้ คลำ้ยสี่เหลี่ยมผืนผำ้ คลำ้ยสี่เหลี่ยมผืนผำ้ 
ขนำดของที่ดิน (หนำ้กวำ้ x ลกึ
ประมำณ) 

100.00 x 322.00 เมตร 125.00 x 480.00 เมตร 38.00 x 216.00 เมตร 

สภำพที่ดิน ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) สงูกวำ่ถนนประมำณ 0.30 เมตร เสมอกบัถนน เสมอกบัถนน 
สภำพถนนผ่ำนหนำ้ที่ดิน ลำดยำง 60.00 เมตร ลำดยำง 60.00 เมตร ลำดยำง 60.00 เมตร 
สำธำรณปูโภค ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์และท่อ

ระบำยน ำ้ 
ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์และท่อ

ระบำยน ำ้ 
ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์และท่อ

ระบำยน ำ้ 
สภำพแวดลอ้ม ที่อยู่อำศยั พำณิชยกรรม และ

อตุสำหกรรม 
ที่อยู่อำศยั พำณิชยกรรม และ

อตุสำหกรรม 
ที่อยู่อำศยั พำณิชยกรรม และ

อตุสำหกรรม 
ขอ้จ ำกดัผงัเมือง พืน้ที่สีสม้ พืน้ที่สีม่วง พืน้ที่สีสม้ 
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ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 
กำรใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ที่ดินประเภทที่อยู่อำศยัหนำแน่นปำน

กลำง 
ที่ดินประเภทอตุสำหกรรมและ

คลงัสินคำ้/พืน้ที่สีเขียว/ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทที่อยู่อำศยัหนำแน่นปำน
กลำง 

ศกัยภำพในกำรพฒันำ ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 
รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย 
(ตำรำงวำละ) 

- 86,250 บำท 104,000 บำท 

รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย (ไรล่ะ) - 34,500,000 บำท 41,600,000 บำท 
สถำนกำรณข์ำย - เสนอขำย เสนอขำย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู - 2 กมุภำพนัธ ์2565 2 กมุภำพนัธ ์2565 
ผูข้ำยใผูใ้หข้อ้มลู - คณุธำรณีิ (ตวัแทน – นำยหนำ้) คณุพฒัน ์(ตวัแทน – นำยหนำ้) 
เบอรโ์ทรติดตอ่ - 099-036-2977 095-960-7777 
หมำยเหต ุ - - ไม่คิดมลูค่ำสิ่งปลกูสรำ้ง 

 
ค าอธิบาย ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 ข้อมูลตลาด 5 

ภำพถ่ำย 

   

รูปแปลงที่ดิน 

   
ประเภท ที่ดินวำ่งเปลำ่ ที่ดินวำ่งเปลำ่ ที่ดินวำ่งเปลำ่ 
จ ำนวน (หน่วย) 1 แปลง 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม. 

34+700 / ติดโครงกำร เอคิว เซดิ 
พหลโยธิน-รงัสิต 

ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม. 
41+130 / ติดซอยนนัทพร 

ติดโครงกำรพนูทรพัย ์รงัสิต 

จดุพิกดั GPS.- (LAT/LONG) 14.059278, 100.616667 14.071500, 100.617972 14.017806, 100.619667 
เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 2-1-47.2 ไร ่ 1-2-91.0 ไร ่ 2-2-20.0 ไร ่
เนือ้ที่ดิน (ตำรำงวำ) 947.2 ตำรำงวำ 691.0 ตำรำงวำ 1,020.0 ตำรำงวำ 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผำ้ รูปตวัแอล คลำ้ยสี่เหลี่ยมผืนผำ้ 
ขนำดของที่ดิน (หนำ้กวำ้ x ลกึ
ประมำณ) 

40.00 x 90.00 เมตร 12.00 x 52.00 เมตร 50.00 x 60.00 เมตร 

สภำพที่ดิน ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) เสมอกบัถนน เสมอกบัถนน เสมอกบัถนน 
สภำพถนนผ่ำนหนำ้ที่ดิน ลำดยำง 60.00 เมตร ลำดยำง 60.00 เมตร คอนกรตี 8.00 เมตร 
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ค าอธิบาย ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 ข้อมูลตลาด 5 
สำธำรณปูโภค ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์และท่อ

ระบำยน ำ้ 
ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์และท่อ

ระบำยน ำ้ 
ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์และท่อ

ระบำยน ำ้ 
สภำพแวดลอ้ม ที่อยู่อำศยั พำณิชยกรรม และ

อตุสำหกรรม 
ที่อยู่อำศยั พำณิชยกรรม และ

อตุสำหกรรม 
ที่อยู่อำศยั พำณิชยกรรม และ

อตุสำหกรรม 
ขอ้จ ำกดัผงัเมือง พืน้ที่สีสม้ พืน้ที่สีแดง พืน้ที่สีม่วง 
กำรใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ที่ดินประเภทที่อยู่อำศยัหนำแน่นปำน

กลำง 
ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม ที่ดินประเภทอตุสำหกรรมและ

คลงัสินคำ้/พืน้ที่สีเขียว/ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม 

ศกัยภำพในกำรพฒันำ ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 
รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย 
(ตำรำงวำละ) 

140,000 บำท 100,000 บำท 80,000 บำท 

รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย (ไรล่ะ) 56,000,000 บำท 40,000,000 บำท 32,000,000 บำท 
สถำนกำรณข์ำย เสนอขำย เสนอขำย เสนอขำย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู 2 กมุภำพนัธ ์2565 2 กมุภำพนัธ ์2565 2 กมุภำพนัธ ์2565 
ผูข้ำยใผูใ้หข้อ้มลู คณุจรยิำ (ตวัแทน – นำยหนำ้) คณุมีชยั (ตวัแทน – นำยหนำ้) คณุสกุฤช (ตวัแทน – นำยหนำ้) 
เบอรโ์ทรติดตอ่ 081-312-5967 082-456-9315 095-956-8585, 02-521-5485 
หมำยเหต ุ - ที่ดินติดถนนสองดำ้น - 

 
ที่ดินจ ำนวน 4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ดินในกำรประเมินมลูค่ำ 17-0-65.8 ไร ่(6,865.8 ตำรำงวำ)  

ตารางคะแนนคุณภาพแบบถ่วงน า้หนัก 

ค าอธิบาย (หน่วย) ทรัพยส์ิน 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 5 

ขนำที่ดิน (ตรว.) 8,000.8 15,213.0 1,917.0 947.2 691.0 1,020.0 

- ขนำดหนำ้กวำ้งประมำณ (เมตร) 100.00 125.00 38.00 40.00 12.00 50.00 

- ควำมลกึเฉลี่ยประมำณ (เมตร) 322.00 480.00 216.00 90.00 52.00 60.00 

- อตัรำสว่นหนำ้กวำ้งต่อควำมลกึ - 0.31 0.26 0.18 0.44 0.23 0.83 

- ระดบัของที่ดิน (เมตร) 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รำคำเสนอขำย (บำท/ตรว.) - 86,250 104,000 140,000 100,000 80,000 

อตัรำต่อรอง/ลดรำคำ/ปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บำท) - -6,250 -22,000 -58,000 -18,000 -11,000 

คิดเป็นรำคำปรบัแกเ้บือ้งตน้ (บำท) - 80,000 82,000 82,000 82,000 69,000 

ปรบัแกต้ำมระยะเวลำกรณีมีกำรซือ้-ขำยแลว้ (ปี) - 0 0 0 0 0 

เปอรเ์ซ็นต ์ (%) - 0% 0% 0% 0% 0% 

รวมรำคำปรบัแกต้ำมระยะเวลำ (บำท) - 0 0 0 0 0 

คิดเป็นราคาหลังปรับแก้แล้ว (บาท) - 80,000 82,000 82,000 82,000 69,000 

 

ปัจจัย 
น า้หนัก 

(%) 
ทรัพยส์ิน 

ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 5 

ท ำเลที่ตัง้ 20% 10 10 10 10 10 8 

สภำพแวดลอ้มโดยทั่วไป 20% 9 9 9 9 9 6 
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ปัจจัย 
น า้หนัก 

(%) 
ทรัพยส์ิน 

ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 5 

ขนำดเนือ้ที่ดิน/ลกัษณะทำงกำยภำพ 10% 8 8 8 8 8 8 

ลกัษณะรูปรำ่งของที่ดิน/ระดบัที่ดิน 20% 8 7 7 7 7 7 

กำรคมนำคมเขำ้-ออก/สิทธิในกำรใชท้ำง 10% 10 10 10 10 10 8 

สำธำรณปูโภคพืน้ฐำนตำ่งๆ/ถนนผ่ำนหนำ้ที่ดิน 10% 9 9 9 9 9 8 

ขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำย 0% 7 7 7 7 7 7 

ควำมเหมำะสมในกำรใชป้ระโยชนส์งูสดุ 10% 7 7 8 9 7 7 

ศกัยภำพในกำรพฒันำ/แนวโนม้ควำมเจรญิ 0% 8 8 8 8 8 8 

สภำพคลอ่งในกำรซือ้-ขำย 0% 7 7 7 7 7 7 

ผลรวมคะแนนจากการถ่วงน า้หนัก 100% 880 860 870 880 860 730 

สัดส่วนคะแนนเปรียบเทยีบกับทรัพยส์ิน 1.0000 1.0233 1.0115 1.0000 1.0233 1.2055 

ราคาทีไ่ด้ปรับแก้แล้วตามระดับคะแนนคุณภาพ - 81,860 82,943 82,000 83,907 83,178 

สตูรค ำนวณทำงคณิตศำสตร ์(IF, ABS)  201 20 10 1 20 150 

สดัส่วน  1.0000 0.0995 0.0498 0.0050 0.0995 0.7463 

Inverse  242.5400 10.0500 20.1000 201.0000 10.0500 1.3400 
การใหค่้าคะแนนถ่วงน า้หนัก  100.00% 4.14% 8.29% 82.87% 4.14% 0.55% 

มูลค่าทีไ่ด้จากการใหน้ า้หนัก  82,158 3,392 6,874 67,956 3,477 460 

มูลค่าทีป่ระเมินตารางวาละ (ปัดเศษ) (บาท) 82,000.00 

คิดเป็นไร่ละ (บาท)  32,800,000.00 

ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถอื (RSQ.) 98.02% 

 
ทัง้นี ้ขอ้มลูรำคำตลำดเป็นรำคำที่เสนอขำย หำกมีกำรตกลงโอนซือ้-ขำยกนัจรงิและเป็นรำคำที่มีสภำพคล่องตัว

ในกำรซือ้-ขำยแลว้ เช่ือวำ่น่ำจะมีกำรตอ่รองรำคำไดต้ ่ำกวำ่นีอ้ีก 
ผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระไดท้ ำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบทรพัยส์ินกบัขอ้มลูรำคำตลำดดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ โดย

ค ำนึงถึง ลกัษณะทำงกำยภำพของที่ดิน, รูปรำ่งที่ดิน, สภำพของที่ดิน, ขนำดเนือ้ที่ดิน, กำรใชป้ระโยชนส์งูสดุและดีที่สดุ, 
ท ำเลที่ตัง้, สภำพแวดลอ้มควำมเจรญิ, ขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำยตำ่งๆ และศกัยภำพ เห็นควรประเมินมลูค่ำที่ดินทรพัยส์ิน คือ 
รำคำไรล่ะ 32,800,00.00 บำท หรอื ตำรำงวำละ 82,000.00 บำท ดงันี ้
 

สรุป 
เม่ือพิจำรณำตำมขอ้มลูขำ้งตน้และปัจจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดในกำรประเมินนีแ้ลว้ ผลลพัธจ์ะไดด้งันี ้  
 

        มูลค่าตลาดยุติธรรม 
17-0-65.8 ไร่ (6,865.8 ตารางวา)      562,995,600.00 บาท 
@ 32,800,000.00 บาท/ไร่ หรือ 82,000.00 บาท/ตารางวา      
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4. สรุปมูลค่าทรัพยสิ์นการประเมินมูลค่าทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ประเมินมูลค่าเฉพาะทีด่นิ) 
ในกำรประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) นี ้ ผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ 

เลือกใชว้ิธีกำรเปรยีบเทียบตลำด (Market Approach) เป็นวิธีที่เหมำะสม ตำมรำยละเอียดดงันี ้

 

สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีคิดจากการเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) 
รายละเอียดทรัพยส์ิน มูลค่าทรัพยสิ์น (บาท) 

ทีด่นิ : โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 
โฉนดที่ดิน  
เนือ้ที่ดินในกำรประเมินมลูคำ่ 17-0-65.8 ไร ่หรือ 6,865.8 ตำรำงวำ 
ประเมินมลูคำ่ รำคำตำรำงวำละ 82,000 บำท 

562,995,600.00 

รวมมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพยสิ์น 562,995,600.00 
 
ผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ ใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบตลำด (Market Approach) จำกกำรคดัเลือกหรือเลือกสรรขอ้มลู

รำคำตลำดที่มีกำรเสนอขำยหรือมีกำรซือ้-ขำยในพืน้ที่ที่ตั้งทรพัยส์ินหรือท ำเลที่ตั้งบริเวณใกลเ้คียง ซึ่งเป็นขอ้มูลที่มี
ศกัยภำพใกลเ้คียงกันที่สดุกับทรพัยส์ิน และมีควำมน่ำเช่ือถือที่สดุ น ำมำวิเครำะหเ์ปรียบเทียบกับทรพัยส์ิน จะไดม้ลูค่ำ
ของที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) เทา่กับ 562,995,600.00 บาท 
 
ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

จำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้ง (ประเมินมูลค่ำเฉพำะที่ดิน)  ของ THG โดยผูป้ระเมิน
ทรพัยส์ินอิสระ ที่มีรำยช่ืออยู่ในรำยช่ือผูป้ระเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ไดพ้ิจำรณำผลกำรประเมินมลูค่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน)  
ดงักล่ำวสรุปผลกำรประเมินไดด้งันี ้

ส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) โดยวิธีเปรียบเทียบรำคำ
ตลำด (Market Approach) เป็นวิธีสรุปมลูค่ำเน่ืองจำก ทรพัยส์ินที่ประเมินรำคำมีรูปแบบ ลกัษณะที่ดินเหมือนกัน หรือ
คลำ้ยคลึงกัน กับขอ้มูลเปรียบเทียบบริเวณใกลเ้คียงสำมำรถเปรียบเทียบได ้จึงใชว้ิธีเปรียบเทียบตลำดเป็นตวัก ำหนด
มลูค่ำทรพัยส์ิน 

โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นวำ่กำรประเมินดว้ยวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ เหมำะสมกบัมลูค่ำที่ประเมินได้
และมลูค่ำกำรประเมินดงักล่ำวน่ำจะใกลเ้คียงกับมลูคำ่ปัจจบุนั เน่ืองจำกทรพัยส์ินเป็นที่ดิน มีขอ้มลูตลำดที่ดินเพียงพอใน
กำรพิจำรณำวิเครำะหเ์ปรยีบเทียบ 



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (THG) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1/9   

เอกสารแนบ 5 

สรุปรายงานการประเมินมูลคา่ ทีด่นิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ประเมินมูลค่าเฉพาะทีด่ิน) 
ของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จดัท าโดย บริษัท พาวเวอรแ์ลนด ์พลัส แอพไพรซัล จ ากดั 

 
ในกำรประเมินมลูค่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) เพื่อใชอ้ำ้งอิงมลูค่ำของสินทรพัยข์อง 

บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ ”THG”) โดย THG ไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ คือ 
บริษัท พำวเวอรแ์ลนด ์พลัส แอพไพรซัล จ ำกัด (“ผู้ประเมินทรัพยส์ินอิสระ” หรือ “PPA”) ซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
สมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นในตลำดทุนและผูป้ระเมิน
หลกัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก ส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมลูค่ำที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) 
ของ THG ภำยใตว้ตัถปุระสงคก์ำรประเมินเพื่อสำธำรณะ ตำมรำยงำนเลขท่ี PPA/GL-13/65 ลงวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2565 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
1. รายละเอียดทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมูลค่า 
ช่ือลูกค้า บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภททรัพยสิ์น ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ไม่ประเมินมลูค่ำสิ่งปลกูสรำ้ง) 

ทีต่ั้งทรัพยสิ์น ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+500 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธำน ี

โฉนดทีด่ิน  4 โฉนดที่ดิน ประกอบดว้ย โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 
เนือ้ที่ดินรวม 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 
เนือ้ที่ดินที่ประเมินมลูค่ำ 17-0-65.8 ไร่ หรือ 6,865.8 ตำรำงวำ 

เนือ้ทีด่ิน 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทีด่ิน บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ภาระผกูพัน ไม่มี 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือทรำบมลูค่ำตลำดปัจจบุนั ประกอบกำรตัง้มลูค่ำทรพัยส์นิทำงบญัชี เพ่ือวตัถปุระสงค์
สำธำรณะ 

วิธีการประเมิน วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

วันทีป่ระเมิน 18 กุมภำพนัธ ์2565 

มูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพยสิ์น 556,130,000 บาท 
(ห้าร้อยห้าสิบหกล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

มูลค่าตลาดยุติธรรม         32,400,00.00 บาท/ไร่ หรือ 81,000 บาทต่อตารางวา 
(สามสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วนต่อไร)่ หรือ (แปดหม่ืนหน่ึงพันบาทต่อตารางวา) 

ผู้ประเมินราคา บริษัท พำวเวอรแ์ลนด ์พลสั แอพไพรซลั จ ำกดั 
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2. วิธีการประเมินมูลค่า 
ในกำรวิเครำะหม์ลูค่ำของทรพัยสิ์น ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ไดถื้อตำมแนวปฏิบตัิในทำงสำกลของกำรประเมิน

มลูค่ำทรพัยสิ์น และอยู่ภำยใตข้อ้บงัคบัของสมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยสิ์น แห่งประเทศไทย (The Valuers Association of 
Thailand) และอยู่ภำยใต้กรอบมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในประเทศไทย ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ส ำหรบัวิธีกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นที่มีกำรใช้
เป็นสำกลมี 3 วิธีกำร ได้แก่ วิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกต้นทุน (Cost Approach) วิธีกำรเปรียบเทียบตลำด (Market 
Approach) และวิธีวิเครำะหจ์ำกรำยได ้(Income Approach) กล่ำวโดยสงัเขป ดงันี ้

 
วิธีวิเคราะหมู์ลค่าจากต้นทนุ (Cost Approach) 
หลกัส ำคญั คือ “มลูค่ำของส่ิงหนึ่ง ตน้ทุนในกำรหำส่ิงอื่นที่เทียบเคียงไดม้ำทดแทน” วิธีกำรก็คือ กำรประมำณ

กำรตน้ทนุในกำรสรำ้งอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ ณ ปัจจุบนั แลว้หกัลบดว้ยค่ำเส่ือมตำมอำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ย
มลูค่ำตลำดของที่ดิน ก็จะไดม้ลูค่ำของทรพัยสิ์นนัน้ วิธีนีส่้วนมำกใชส้ ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีอำคำรท่ีสรำ้งขึน้เฉพำะ เช่น โรงงำน 
กรณีบำ้นจดัสรรใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบตลำดจะเหมำะสมกว่ำ และในภำวะที่รำคำทรพัยสิ์นตกต ่ำ แต่ตน้ทุนวสัดุก่อสรำ้ง
สงูขึน้ บำงครัง้ตน้ทุนที่ค  ำนวณไดอ้ำจจะแพงกว่ำมลูค่ำตลำด ท ำใหก้ำรประเมินดว้ยวิธีนีอ้ำจผิดเพีย้นจำกควำมเป็นจรงิ
ได ้

 
วิธีการเปรียบเทยีบตลาด (Market Approach) 
วิธีกำรนีเ้ป็นวิธีที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด เนื่องจำกเป็นกำรวิเครำะห์มูลค่ำจำกกำรซือ้ขำยในตลำดเป็นส ำคัญ 

กล่ำวคือ ถำ้ตลำดมีกำรซือ้ขำยที่เพียงพอ สำมำรถน ำมำเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นท่ีประเมินไดโ้ดยตรง โดย
หลกัก็คือ “มลูค่ำของทรพัยสิ์นของเรำ = รำคำของทรพัยสิ์นเทียบเคียงที่คนอื่น ขำยได”้ แนวทำง คือ กำรสืบหำทรพัยสิ์น
เทียบเคียงที่ใกลเ้คียงกันที่มีกำรซือ้ขำย หรือที่เรียกว่ำข้อมูลตลำด มำพิจำรณำว่ำมีลักษณะคลำ้ยหรือแตกต่ำงจำก
ทรพัยสิ์นที่ประเมินอย่ำงไรบำ้ง โดยตอ้งมีจ ำนวนท่ีเพียงพอ กำรวิเครำะหต์อ้งพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่มีผลต่อมลูค่ำ ใน
กำรเปรียบเทียบของทัง้ทรพัยสิ์นท่ีประเมนิกบัขอ้มลูตลำดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ท ำเลที่ตัง้ ผงัเมือง ขนำดแปลงที่ดิน ขนำด
เนือ้ ท่ีใชส้อยอำคำร คุณภำพอำคำร เป็นตน้ และจึงท ำกำรวิเครำะหม์ลูค่ำทรพัยสิ์นที่จะประเมินโดยใชเ้ทคนิคต่ำงๆ ที่
เหมำะสม เช่น Sale Adjustment Grid Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้ 

 
วิธีวิเคราะหจ์ากรายได้ (Income Approach) 
วิธีกำรนีเ้ป็นกำรวิเครำะหม์ูลค่ำจำกรำยไดข้องทรัพยสิ์น เหมำะส ำหรับทรัพยสิ์นที่ก่อให้เกิดรำยไดจ้ำก ตัว

ทรพัยสิ์นเอง (Income Producing Property) โดยมีหลกั คือ “มลูค่ำวนันี ้ผลรวมของรำยไดส้ทุธิที่จะไดใ้นอนำคตจนสิน้
อำยุขยั" ทรพัยสิ์นมีค่ำเพรำะสำมำรถสรำ้งรำยได ้ทรพัยท์ี่สรำ้งรำยไดส้งูกว่ำมกัมีมลูค่ำสงูกว่ำ (ท ำเลคุณภำพดีกว่ำ เป็น
ตน้) โดยมีขัน้ตอนโดยสงัเขปเป็นดงันี ้

1) ประมำณรำยไดข้องทรพัยสิ์นจำกทุกแหล่ง โดยพิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบตลำด และรำยไดจ้ริงของ
ทรพัยท์ี่ประเมิน 

2) ลบดว้ยกำรไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์หรือหนีส้ญูจำกขอ้เท็จจริง และจำกกำรเปรียบเทียบกบัแนวโนม้ในตลำด ก็
จะไดร้ำยไดท้ี่เป็นจรงิ 
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3) จำกนั้นก็หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำด ำเนินกำร ภำษี ประกัน จัดกำร ค่ำบ ำ รุงรกัษำ เป็นตน้ ก็จะได้
รำยไดส้ทุธิ 

4) น ำรำยได้สุทธิมำเข้ำสูตร V = 1 / R โดยที่  V คือ มูลค่ำทรัพย์สิน คือ รำยได้สุทธิ และ R คือ อัตรำ
ผลตอบแทน โดยอตัรำผลตอบแทนในกำรลงทนุของทรพัยสิ์นนัน้ 

โดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีกำรวิเครำะหจ์ำกรำยไดน้ี ้มีวิธีกำรย่อย 2 วิธี คือ วิธีคิดจำกผลตอบแทนทำงตรง 
(Direct Capitalization) และวิธีวิเครำะหก์ระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยกำรใช้ขึน้อยู่กับสมมติฐำนของ
รำยไดใ้นอนำคต ถำ้ทรพัยสิ์นมีกำรเปล่ียนแปลง นอ้ยหรือแทบไม่เปล่ียนแปลงเลยจะใชว้ิธีคิดจำกผลตอบแทนทำงตรง แต่
ถำ้คำดว่ำในอนำคตรำยไดข้องทรพัยสิ์นมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้ๆ ลงๆ ตำมภำวะตลำด ก็จะใชว้ิธีกำรวิเครำะหก์ระแสเงิน 
สด 

กำรใชว้ิธีคิดจำกผลตอบแทนทำงตรง เนื่องจำกเป็นกำรใชร้ำยไดส้ทุธิเพียงปีเดียว ดงันัน้กำรใชว้ิธีกำรนี ้ควรจะ
เป็นช่วงที่ตลำดอยู่ในภำวะปกติ หรือตลำดที่ไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์อุปทำน หรือรำยไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั 
เนื่องจำกกำรประเมินวิธีนีจ้ะถือว่ำปีนัน้เป็นตวัแทนของรำยไดท้ัง้หมดในอนำคต โดยทั่วไปจะเหมำะสมกบัทรพัยสิ์นขนำด
เล็กที่สรำ้งรำยได ้เช่น หอ้งชดุอยู่อำศยั หอ้งชดุส ำนกังำน อำคำรพำณิชย ์เป็นตน้ 

ส่วนวิธีวิเครำะหก์ระแสเงินสด จะเป็นกำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกทรพัยสิ์นในอนำคตตำมอำยุขยัของทรพัยสิ์น 
และคิดลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั โดยมีหวัใจส ำคญัก็คือ รำยไดใ้นอนำคตที่เรำประมำณกำรนัน้จะขึน้ๆ ลงๆ ไม่หยุดนิ่งตำม
ภำวะตลำดเงินเฟ้อ ดอกเบีย้ ฯลฯ ดงันัน้ ผูป้ระเมินจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจถึงธรรมชำติของทรพัยสิ์นโดยตอ้งประมำณกำร
รำยไดใ้นอนำคตใหใ้กลเ้คียงควำมเป็นจริงที่สดุ รวมทัง้มีควำมรูท้ำงดำ้นกำรเงินที่เก่ียวขอ้งพอสมควร เช่น Net Present 
Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), อตัรำคิดลด (Discount Rate) และอื่นๆ  

 
ในกรณีทรพัยสิ์นธรรมดำ อำจใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบตลำด หรือวิธีกำรตน้ทุน แต่ในกรณีทรพัยสิ์นที่มีมลูค่ำสงู

หรือซับซอ้นมำก อำจตอ้งใชท้ั้ง 3 วิธี หรืออำจใชว้ิธีอื่นที่เป็นวิธีชัน้สูงขึน้ไปมำพิจำรณำ และหลังจำกใชแ้ต่ละวิธีแลว้ ผู้
ประเมินทรัพยสิ์นอิสระจะไดม้ำสรุปควำมเห็นต่อมูลค่ำที่สมควร กำรวิเครำะหส์รุปเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบแต่ละ
กระบวนกำรหรือขัน้ตอนในแต่ละวิธี ซึ่งเมื่อทบทวนแลว้อำจมีกำรปรบัเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม จำกนัน้ก็อำจชั่งน ำ้หนกั
ควำมน่ำเชื่อถือในแต่ละวิธี ผสำนกับประสบกำรณแ์ละควำมเห็นของผูป้ระเมิน ก็จะสำมำรถสรุปมลูค่ำที่สำมำรถอธิบำย
ได ้

 
3. การประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน  

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำตั้งอยู่ โครงกำร Jin Wellbeing Country ติดถนน พหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.
36+550 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี โดยมีระยะทำงห่ำงจำกสถำนท่ีส ำคญัๆ ในบรเิวณใกลเ้คียง 
ดงัต่อไปนี ้

- มหำวิทยำลยักรุงเทพ                  ประมำณ  1,000  เมตร 
- สนำมกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์   ประมำณ  3,400  เมตร 
- มหำวิทยำลยัธรรมศำสตรศ์นูยร์งัสิต ประมำณ  4,600 เมตร 
- โลตสัคลองหลวง   ประมำณ  5,600 เมตร 
- แม็คโครคลองหลวง   ประมำณ  6,000 เมตร 
- ตลำดไท    ประมำณ  9,200 เมตร 
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กำรเดินทำงเขำ้สู่ที่ตัง้ทรพัยสิ์น  
กำรเดินทำงเขำ้สู่ที่ตัง้ทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่ำ ใชเ้สน้ทำงถนนพหลโยธิน (ทล.1) เป็นถนนสำยหลกั สภำพเป็น

ทำงลำดยำงและคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด 10 ช่องจรำจร โดยมุ่งหนำ้ตรงไปทำงนิคมอุตสำหกรรมนวนคร จนถึงบริเวณ 
กม.36+500 จะพบทรพัยสิ์นตัง้อยู่ทำงซำ้ยมือ ที่ตัง้โครงกำร Jin Wellbeing Country 

ลกัษณะพืน้ท่ีใกลเ้คียงและสภำพแวดลอ้มโดยทั่วไป 
สภำพแวดลอ้มบรเิวณที่ประเมินมลูค่ำ ตัง้อยู่ในย่ำนท่ีอยู่อำศยั และพำณิชยกรรม ประกอบดว้ย โชวรู์ม, ธนำคำร

, ส ำนกังำน, หมู่บำ้นจดัสรร, คอนโดมิเนียม, อพำรท์เมน้ท,์ หอพกั, ป๊ัมน ำ้มนั, สนำมกอลฟ์, โรงพยำบำล, มหำวิทยำลยั, 
สถำนศึกษำ, โรงเรียน, หน่วยงำนรำชำกร, วดั, โรงงำน, โกดงั, รำ้นคำ้, รำ้นอำหำร, บำ้นเรือนอยู่อำศยั และพืน้ที่ว่ำงเปล่ำ 
เป็นตน้ 

 
3.1. ทีด่นิ 

เอกสำรสิทธ์ิท่ีดินส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำในครั้งนี ้ได้รับส ำเนำจำกบริษัทฯ ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ ได้
ตรวจสอบหรือเทียบกับเอกสำรสิทธ์ิท่ีดินฉบับส ำนักงำนท่ีดิน โดยตรวจสอบจำก ส ำนักงำนที่ดินจงัหวดัปทุมธำนี สำขำ
คลองหลวง เมื่อวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2565 พบว่ำมีขอ้ควำมในสำระส ำคญัตรงกนั เวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอย่ำงอื่นในรำยงำน 
โดยไม่มีกำรตรวจสอบว่ำเป็นเอกสำรปลอมแปลงหรือไม่ ปรำกฏตำมรำยละเอียด ดงัต่อไปนี ้

โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ดินตำมเอกสำรสิทธ์ิ
รวม 20-0-0.8 ไร ่(8,000.8 ตำรำงวำ) เนือ้ที่ดินในกำรประเมินมลูค่ำ 17-0-65.8 ไร ่(6,865.8 ตำรำงวำ) ซึ่งอธิบำยไดว้่ำ : 

 

ล าดับ โฉนดทีด่ินเลขที ่ เลขทีด่ิน หน้าส ารวจ 
เนือ้ทีด่ินตามเอกสารสิทธิ์ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 
ไร ่ งาน  ตรว. 

1 184903 278 20913 5 2 79.2 บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
2 184904 279 20914 6 2 3.2 บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
3 184905 280 20915  2 2 1.4 บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
4 184906 281 20916  5 1 17.0 บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รวมเนือ้ที่ดิน 20 0 0.8 (8,000.8 ตำรำงวำ) 
หัก เนือ้ที่ดินส่วนที่เป็นถนนภำระจ ำยอม (โฉนดที่ดิน 184906) 2 3 35.0 (1,135.0 ตำรำงวำ) 

คงเหลือเนือ้ที่ดินที่ประเมินมลูค่ำทัง้สิน้ 17 0 65.8 (6,865.8 ตำรำงวำ) 

 
ขอ้มลูตลำดที่รวบรวมและใชใ้นกำรประเมินท่ีดิน สรุปไดด้งันี ้

ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 
ภำพถ่ำย 
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ค าอธิบาย โครงการทีถู่กการประเมิน ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 
รูปแปลงที่ดิน 

 

- - 

ประเภท ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ 
จ ำนวน (หน่วย) 4 โฉนดที่ดิน 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม. 

34+500 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม. 

39+700 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม. 

41+100 
เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 20-0-0.8 ไร่ 2-1-47.2 ไร่ 1-2-91.0 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตำรำงวำ) 8,000.8 ตำรำงวำ 947.2 ตำรำงวำ 691.0 ตำรำงวำ 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผำ้ สี่เหลี่ยมผืนผำ้ คลำ้ยขวำน หนำ้กวำ้งติดถนนนอ้ย พืน้ที่

จะปำนอยู่ดำ้นในหลงัธนำคำรกรุงเทพ 
ขนำดของที่ดิน (หนำ้กวำ้ x ลกึ
ประมำณ) 

100.00 x 322.00 เมตร 42.00 x 90.00 เมตร 12.00 x 83.00 เมตร 

สภำพที่ดิน ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) ระดบัสงูกวำ่ถนน 0.30 เมตร ระดบัสงูกวำ่ถนน 0.30 เมตร เสมอถนน 
สภำพถนนผำ่นหนำ้ทีด่ิน ลำดยำงและคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 

10 ช่องจรำจร 
ลำดยำงและคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 

10 ช่องจรำจร 
ลำดยำงและคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 

10 ช่องจรำจร 
สำธำรณปูโภค มีเกำะกลำงถนน ทำงเดิน 

เทำ้ ท่อระบำยน ำ้ไฟฟ้ำ น ำ้ประปำ และ
โทรศพัท ์

ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์

สภำพแวดลอ้ม พำณิชยกรรม และอยู่อำศยั พำณิชยกรรม และอยู่อำศยั พำณิชยกรรม และอยู่อำศยั 
ขอ้จ ำกดัผงัเมือง พืน้ที่สีชมพ ูประเภทชมุชน พืน้ที่สีชมพ ูประเภทชมุชน พืน้ที่สีชมพ ูประเภทชมุชน 
กำรใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน - ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม และอยู่อำศยั ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม และอยู่อำศยั 
รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย 
(ตำรำงวำละ) 

- 140,000 บำท 100,000 บำท 

รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย (ไรล่ะ) - 56,000,000 บำท 40,000,000 บำท 
สถำนกำรณข์ำย - เสนอขำย เสนอขำย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู - 18 กุมภำพนัธ ์2565 18 กุมภำพนัธ ์2565 
ผูข้ำยใผูใ้หข้อ้มลู - คณุจริยำ คณุมีชยั 
เบอรโ์ทรติดต่อ - 081-312-5967 082-456-9315 
หมำยเหต ุ - ท ำเลที่ตัง้ สภำพแวดลอ้ม ลกัษณะรูป

แปลงที่ดิน และลกัษณะทำงกำยภำพ
ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน แต่เป็นที่ดินแปลงเล็ก

กว่ำ สภำพคล่องดีกว่ำทรพัยส์ิน 

ท ำเลที่ตัง้ สภำพแวดลอ้ม ใกลเ้คียง
ทรพัยส์ิน แต่เป็นที่ดนิแปลงเล็กกว่ำ สว่น
ทรพัยส์ินมีลกัษณะรูปแปลงที่ดินและ

ลกัษณะทำงกำยภำพดีกวำ่ 
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ค าอธิบาย ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 
ภำพถ่ำย 

  
รูปแปลงที่ดิน  

- 
 

- 

ประเภท ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ 
จ ำนวน (หน่วย) 1 แปลง 1 แปลง 
ที่ตัง้ ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม. 

34+900 
ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม. 

34+000 
เนือ้ที่ดิน (ไร)่ 38-0-13.0 ไร่ 13-0-40.0 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตำรำงวำ) 15,213.0 ตำรำงวำ 5,240.0 ตำรำงวำ 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผำ้ สี่เหลี่ยมคำงหม ู
ขนำดของที่ดิน (หนำ้กวำ้ x ลกึ
ประมำณ) 

125.00 x 502.00 เมตร 24.00 x 512.00 เมตร 

สภำพที่ดิน ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ ไดร้บักำรพฒันำปรบัถมดินแลว้ 
ระดบัดิน (เมตร) ระดบัสงูกวำ่ถนน 0.30 เมตร ต ่ำกว่ำถนนประมำณ 0.20 เมตร 
สภำพถนนผำ่นหนำ้ทีด่ิน ลำดยำงและคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 

10 ช่องจรำจร 
ลำดยำงและคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 

10 ช่องจรำจร 
สำธำรณปูโภค ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ, น ำ้ประปำ, โทรศพัท ์
สภำพแวดลอ้ม พำณิชยกรรม และอยู่อำศยั พำณิชยกรรม และอยู่อำศยั 
ขอ้จ ำกดัผงัเมือง พืน้ที่สีชมพ ูประเภทชมุชน พืน้ที่สีชมพ ูประเภทชมุชน 
กำรใชป้ระโยชนใ์นที่ดิน ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม และอยู่อำศยั ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม และอยู่อำศยั 
รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย 
(ตำรำงวำละ) 

86,250 บำท 85,000 บำท 

รำคำเสนอขำย/ซือ้-ขำย (ไรล่ะ) 34,500,000 บำท 445,400,000 บำท 
สถำนกำรณข์ำย เสนอขำย เสนอขำย 
วนัที่ไดร้บัขอ้มลู 18 กุมภำพนัธ ์2565 18 กุมภำพนัธ ์2565 
ผูข้ำยใผูใ้หข้อ้มลู คณุธำริณี คณุกษิกำญ / คณุเป ้
เบอรโ์ทรติดต่อ 099-036-2977 091-798-7924 / 091-785-3651 
หมำยเหต ุ ท ำเลที่ตัง้อยู่ใกลย้่ำนรงัสิตมำกกว่ำ ซึ่งมี

ควำมเจริญมำกกว่ำ สภำพแวดลอ้ม 
ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน และลกัษณะทำง
กำยภำพใกลเ้คียงทรพัยส์ิน แต่เป็นที่ดนิ

แปลงใหญ่กว่ำ 

ท ำเลที่ตัง้อยู่ใกลย้่ำนรงัสิตมำกกว่ำ ซึ่งมี
ควำมเจริญมำกกว่ำ แตล่กัษณะรูปแปลง
ที่ดิน และลกัษณะทำงกำยภำพดอ้ยกว่ำ

ทรพัยส์ิน 
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ที่ดินจ ำนวน 4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ดนิในกำรประเมินมลูคำ่ 17-0-65.8 ไร ่(6,865.8 ตำรำงวำ)  
 

ตารางการถ่วงน ้าหนักทรัพยสิ์น 

ล าดับ องคป์ระกอบต่างๆ ที่ท าการวิเคราะห ์
น ้าหนัก 

(%) 
ทรัพยสิ์น 

ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

2 3 4 

 ขนำดเนือ้ที่ (ตร.ว) 15% 6,865.8 691.0 15,213.0 5,240.0 

1 สภำพท ำเล 15% 9 8 9 9 

2 ที่ตัง้ 15% 9 9 9 9 

3 กำรคมนำคม 10% 8 7 9 9 

4 กำรใชป้ระโยขนปั์จจบุนัของที่ดิน 10% 1 1 1 1 

5 สำธำรณปูโภค 5% 9 9 9 9 

6 สภำพแวดลอ้ม 5% 8 7 8 8 

7 ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน / เนือ้ที่ดิน 5% 8 4 6 6 

8 ลกัษณะทำงกำยภำพของที่ดิน 5% 8 7 8 7 

9 โอกำสในกำรใชป้ระโยชนส์งูสดุในที่ดนิ 5% 9 6 7 7 

10 ขอ้บงัคบักฎหมำย 5% 6 6 6 6 

11 สภำพคล่อง 10% 8 6 6 6 
 ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก 100% 765 670 740 735 

 
Rating Scale (ล าดับที ่1-9 และ 11) 

ต ่า พอใช ้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Rating Scale (ล ำดบัท่ี 10) 
มาก สูง ปานกลาง น้อย ต ่า/ไม่มี 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 
ตารางการถ่วงน ้าหนักทรัพยสิ์น 

ล าดับ องคป์ระกอบ ทรัพยสิ์น 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

2 3 4 

 ขนำดเนือ้ที่ (ตร.ว) 6,865.8 691.0 15,213.0 5,240.0 

1 รำคำเสนอขำย / ตำรำงวำ  100,000 86,250 85,000 

2 อตัรำต่อรอง / ส่วนลดรำคำ (%)  -25% -10% -10% 

3 รำคำสทุธิ  75,000 77,625 76,500 

4 ค่ำคะแนนถ่วงน ำ้หนกั 765 670 740 735 

5 สดัสว่นเปรียบเทียบ มลูค่ำเฉลี่ย 
81,835 

1.14179 1.03378 1.04082 

6 รำคำฐำน 85,634 80,247 79,623 

7 น ำ้หนกัเปรียบเทียบ 100% 20% 40% 40% 

8 มลูค่ำเปรียบเทียบ 81,075 17,127 32,099 31,849 
เกณฑม์ูลค่าตลาด 81,000 บาทต่อตารางวา 

หรือ 32,400,000 บาทต่อไร ่
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 ในกำรประเมินมลูคำ่ทรพัยสิ์นครัง้นี ้ ทรพัยสิ์นท่ีประเมินเป็นท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ไม่ประเมินมลูค่ำส่ิงปลกู
สรำ้ง) บรษิัทฯ พิจำรณำเลือกใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหำมลูค่ำที่ดิน 
จำกกำรวิเครำะหม์ลูคำ่ตลำดของทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกวิธีกำรประเมนิมลูค่ำดงัแสดงมำขำ้งตน้ ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูคำ่เป็น
ที่ดินว่ำงเปล่ำ ของลกูคำ้ในนำมบรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จำกดั (มหำชน) ประเมินมลูค่ำเมื่อวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2565 
บรษิัทฯ ไดส้รุปผลกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นโดยมคีวำมเห็นว่ำทรพัยสิ์นท่ีประเมินไดม้ีมลูคำ่กำรประเมิน ดงันี ้

 
สรุป 
เมื่อพิจำรณำตำมขอ้มลูขำ้งตน้และปัจจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดในกำรประเมินนีแ้ลว้ ผลลพัธจ์ะไดด้งันี ้  
 

        มูลค่าตลาดยุตธิรรม 
17-0-65.8 ไร่ (6,865.8 ตารางวา)      556,130,000.00 บาท 
@ 32,400,000.00 บาท/ไร่ หรือ 81,000.00 บาท/ตารางวา      
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4. สรุปมูลค่าทรัพยส์ินการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ประเมินมูลค่าเฉพาะทีด่ิน) 
ในกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) นี ้ ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ 

เลือกใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบตลำด (Market Approach) เป็นวิธีที่เหมำะสม ตำมรำยละเอียดดงันี ้
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีคิดจากการเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) 

รายละเอียดทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์น (บาท) 

ทีด่ิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนดที่ดิน  
เนือ้ที่ดินในกำรประเมินมลูค่ำ 17-0-65.8 ไร่ หรือ 6,865.8 ตำรำงวำ 
ประเมินมลูค่ำ รำคำตำรำงวำละ 81,000 บำท 

556,130,000.00 

รวมมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพยสิ์น 556,130,000.00 

 
ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบตลำด (Market Approach) จำกกำรคดัเลือกหรือเลือกสรรขอ้มลู

รำคำตลำดที่มีกำรเสนอขำยหรือมีกำรซือ้-ขำยในพืน้ที่ที่ตั้งทรัพยสิ์นหรือท ำเลที่ตั้งบริเวณใกลเ้คียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี
ศกัยภำพใกลเ้คียงกันที่สดุกับทรพัยสิ์น และมีควำมน่ำเชื่อถือที่สดุ น ำมำวิเครำะหเ์ปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น จะไดม้ลูค่ำ
ของที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) เท่ากับ 556,130,000.00 บาท 
 
ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

จำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้ง (ประเมินมูลค่ำเฉพำะที่ดิน)  ของ THG โดยผูป้ระเมิน
ทรพัยสิ์นอิสระ ที่มีรำยชื่ออยู่ในรำยชื่อผูป้ระเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ - 
กลต.) ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ไดพ้ิจำรณำผลกำรประเมินมลูค่ำที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน)  
ดงักล่ำวสรุปผลกำรประเมินไดด้งันี ้

ส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (ประเมินมลูค่ำเฉพำะที่ดิน) โดยวิธีเปรียบเทียบรำคำ
ตลำด (Market Comparison Approach) เป็นวิธีสรุปมูลค่ำเนื่องจำก ทรพัยสิ์นที่ประเมินรำคำมีรูปแบบ ลักษณะที่ดิน
เหมือนกัน หรือคลำ้ยคลึงกัน กับขอ้มลูเปรียบเทียบบริเวณใกลเ้คียง สำมำรถเปรียบเทียบได ้จึงใชว้ิธีเปรียบเทียบตลำด
เป็นตวัก ำหนดมลูค่ำทรพัยสิ์น 

โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นว่ำกำรประเมนิดว้ยวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ เหมำะสมกบัมลูค่ำที่ประเมินได้
และ มลูค่ำกำรประเมินดงักล่ำวน่ำจะใกลเ้คียงกบัมลูค่ำปัจจุบนั เนื่องจำกทรพัยสิ์นเป็นที่ดิน มีขอ้มลูตลำดที่ดินเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำวิเครำะหเ์ปรียบเทียบ 
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