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สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงเงนิลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต  
ของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที ่8) 

 
1. วัน/ เดอืน/ ปีทีท่ ารายการ 

ลงนำมในสัญญำระหว่ำงผูถื้อหุน้ภำยใน 2 เดือน หลังจำกไดร้บัอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัย์จำกที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ซึ่งจะประชมุในวนัท่ี 28 เมษำยน 2565 โดยคำดว่ำจะมีก ำหนดกำรในแต่ละขัน้ตอนดงันี ้

 
ล าดับ  ข้ันตอนการด าเนินการ ก าหนดการโดยประมาณ 

1.   ขออนมุตัิรำยกำรจำกที่ประชมุผูถ้ือหุน้ THG 28 เมษำยน 2565 
2.   ลงนำมในสญัญำขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้ือหุน้ (“Shareholders’ Agreement”) ภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 
3.   จดัตัง้บริษัทรว่มทนุ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรโอนที่ดิน และช ำระค่ำหุน้ ภำยในไตรมำสที่ 2ปี 2565 

4.   
กำรออกแบบต่ำง ๆ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยื่นรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environment Impact Assessment: EIA) และกำรขออนญุำตก่อสรำ้งอำคำร 

ภำยในธันวำคม 2565 

5.   
กำรประมลูหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง รวมถึงงำนเสำเข็ม งำนโครงสรำ้งอำคำรงำนระบบ
วิศวกรรมประกอบอำคำร 

ภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2566 

6.   
กำรด ำเนินกำรก่อสรำ้ง รวมถึงงำนเสำเข็มงำนโครงสรำ้งอำคำรงำนระบบวศิวกรรม
ประกอบอำคำร (โดยงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร จะเร่ิมก่อสรำ้งในปี 2566) 
ตกแต่งภำยใน และงำนภมิูทศัน ์

ภำยในมิถนุำยน 2566 

7.   กำรขออนญุำตที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเปิดใชอ้ำคำรและกำรเปิดใชส้ถำนพยำบำล ภำยในไตรมำส 1 ปี 2568 
8.   กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรเปิดด ำเนนิกำร ภำยในไตรมำส 1 ปี 2568 
9.   โรงพยำบำลธนบรุี รงัสิต เปิดด ำเนินกำร ภำยในไตรมำส 2 ปี 2568 

 
2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 
 

บรษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ขึน้ ประกอบดว้ยผูร้ว่มทนุจ ำนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ผูร้ว่มลงทนุ : 1) บรษิัท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“THG”) 

2) บรษิัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) (“RAM”) 
3) กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 1/ 
4) บรษิัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน) (“VIBHA”) 

หมำยเหต ุ1/ บคุคลในกลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็น
กรรมกำรของ THG หรือมิไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ : RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ THG โดย RAM และ VIBHA มีกรรมกำรรว่มกนักบั THG  
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ที่มำ  : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัท (ณ วนัที่ 23 มีนำคม 2565) 
 
 

 
 

บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ การถือหุ้นในบริษัทฯ 
ณ วันที ่23 มีนาคม 2565 

บริษัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ • มี RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และ RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญข่อง THG  - 

 • THG มีกรรมกำรรว่มกนักบั RAM และ VIBHA  

RAM • เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ในบริษัทรว่มทนุทีต่ัง้ใหม่ สดัส่วนรอ้ยละ 40 

• เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ THG 

• มีกรรมกำรรว่มกนักบั THG ไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 7.09 

178,489,544 หุน้  
รอ้ยละ 21.06 

VIBHA • เป็นผูถ้ือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ สดัสว่นรอ้ยละ 10 

• มีกรรมกำรรว่มกนักบั THG หนึ่งรำยไดแ้ก่ นำงสำวฤกขจี กำญจน
พิทกัษ์ 

- 
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บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ การถือหุ้นในบริษัทฯ 
ณ วันที ่23 มีนาคม 2565 

นพ. เอือ้ชำติ กำญจน
พิทกัษ์ 

• เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของ THG 

• เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 0.95 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 1.29 

14,259,500 หุน้ 
รอ้ยละ 1.68 

นำงสำวฤกขจี กำญจน
พิทกัษ์ 

• เป็นกรรมกำรของ THG  

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 1.76 

• เป็นกรรมกำรของ VIBHA โดยไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้ใน VIBHA 

- 

        ที่มำ : สมดุบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 23 มีนำคม 2565 และ  www.set.or.th ณ วนัที่ 11 กมุภำพนัธ ์2565  

 
ถึงแม ้RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.06 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ โดยบรษิัทฯ และ 

RAM มีกรรมกำรร่วมกันสองรำยไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ และนำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ์ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มี
กรรมกำรร่วมกัน 1 รำยกับ VIBHA ไดแ้ก่ นำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ไม่ถือเป็น
รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจำกกำรลงทนุดงักล่ำวเป็นกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของบริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ใหม่ในอนำคต โดยผูล้งทุน
แต่ละรำยลงทนุท่ีรำคำพำรแ์ละไม่ไดม้ีผูถื้อหุน้ใดไดร้บัหรือเสียประโยชนจ์ำกกำรลงทนุใหแ้ก่ฝ่ำยใด   

 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ  

3.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรำยกำร 
บริษัทฯ จะเขำ้ร่วมลงทุนในโครงกำรฯ  มูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 2,700.00 ลำ้นบำท โดยโครงกำรฯ เป็น

โรงพยำบำลประเภทตติยภูมิ จ ำนวน 250 เตียง จะก่อสรำ้งบนที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม
จ ำนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ำกบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ ซึ่งปัจจบุนัเป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัทฯ ทัง้นี ้โครงกำรฯ จะ
ด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษัทรว่มทนุที่มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,700.00 ลำ้นบำท โดยมีผูถื้อหุน้จ ำนวน 4 รำย และสดัส่วนกำรถือ
หุน้ รำยละเอียดดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน/1 จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“THG”) 8,1000,00 30.00 
บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 
กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช /2 5,400,000 20.00 
บริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 
หมำยเหต ุ: 1/ ทนุจดทะเบียน 2,700.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนหุน้จดทะเบียนจ ำนวน 27,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไว ้100 บำทต่อหุน้ 

  2/ บุคคลในกลุ่มแพทย์ นพ. นภสินธุ์ เถกิงเดช มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมกำรของ THG หรือมิไดเ้ป็น
บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 

บริษัทร่วมทุนจะจัดตัง้ขึน้ภำยหลังจำกกำรไดร้ับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ทั้งนี ้กำรลงนำม
ร่วมกันในสญัญำขอ้ตกลงระหว่ำงผูร้่วมทุน ผูร้่วมทุนทุกรำยตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ตำมแต่ขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัิและขนำดรำยกำร  อย่ำงไรก็ดี รำยละเอียดควำมคืบหนำ้ของบริษัทรว่มทนุ 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 
______________________________________________________________________________ 

 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565                    หนำ้ 4 | 11 
 

บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำน Website ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที เมื่อไดม้ีกำรลงนำมในสญัญำหลกัที่
เก่ียวข้องกับกำรจัดตัง้บริษัทร่วมทุนตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
เก่ียวกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศและกำรปฏิบตัิกำรใดๆ ของบรษิัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

อนึ่ง แหล่งที่มำของเงินทุนส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงพยำบำลธนบุรี  รงัสิต ของบริษัทฯ มาจาก 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ส่วนที ่1 บรษิัทฯ จะจ ำหน่ำยที่ดินของบรษิัทฯ ตำมโฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 
4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ำกบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ ใหแ้ก่บรษิัทรว่มทนุ เพื่อใชช้ ำระค่ำหุน้แทนเงินสด ซึ่งถือเป็นกำร
แปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุจดทะเบียน เท่ำกับมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุน มีมลูค่ำ 584.00 ลำ้นบำท และบริษัทฯ จะไดหุ้น้
ของบริษัทร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนในจ ำนวน 5,840,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อหุน้ และส่วนที่ 2 บริษัทฯ จะใช้
เงินทุนหมนุเวียนภำยในบริษัทฯ ช ำระค่ำหุน้ของบริษัทร่วมทุนเพิ่มจ ำนวน 226.00 ลำ้นบำท โดยบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัท
ร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนในจ ำนวน 2,260,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้100.00 บำทต่อหุน้ ท ำใหห้ลงัจำกกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรฯ 
บริษัทฯ จะไดม้ำซึ่งหุ้นของบริษัทร่วมทุนจ ำนวนรวมทั้งสิน้  8,100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อหุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ของบริษัทร่วมทุน ดังนั้น กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะมี
มลูค่ำรวมทัง้สิน้ 810.00 ลำ้นบำท   
 

3.2 กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรไดม้ำซึง่สินทรพัย ์(เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม) 
กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียนตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 
ตลุำคม 2547 (“ประกำศฯ เรื่องไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป”)  

กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรท่ีจะไดม้ำซึง่สินทรพัยม์ีรำยละเอยีดดงันี ้

▪ ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัทฯ (งบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564)  
รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม (1) 23,798.73 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 336.14 
หนีส้ินรวม (3) 14,180.74 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (4) 470.66 
สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 8,811.19 

 
▪ ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในกำรเขำ้ท ำรำยกำร  

กำรเขำ้ท ำรำยกำรฯ ในครัง้นี ้บรษิัทรว่มทนุจะตอ้งออกหุน้สำมญัของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทฯ โดย
มีมลูค่ำหุน้ท่ีจ ำนวน 810.00 ลำ้นบำท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของสดัส่วนโครงกำรฯ ทัง้จ ำนวนท่ี 2,700.00 ลำ้นบำท  
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▪ กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมเกณฑค์ ำนวณเปรียบเทียบ  
เกณฑ ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 
(NTA) 

(NTA ของโครงกำรฯ x สดัส่วนที่ไดม้ำ) x 100 / NTA ของ THG) 
=  (2,700,000,000*30%)*100 / 8,811,186,381   

9.19 

2. ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน  ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกบริษัทรว่มทนุจะจดัตัง้หลงัจำกไดร้บัอนมุตัิจำกผูถ้ือหุน้ - 

3. มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน (มลูค่ำรำยกำรที่จ่ำย x 100) / สินทรพัยร์วมของบริษัท 
= (810,000,000+239,848,532) x 100 / 23,798,727,636  

3.40 

4. มลูค่ำหุน้ทนุทีบ่ริษัทจดทะเบียน
ออกเพ่ือช ำระค่ำสินทรพัย ์

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกไม่มีกำรออกหุน้เพ่ือช ำระค่ำสินคำ้ 
 

- 

หมำยเหต:ุ  1/ งบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564  

 
โดยมีขนำดรำยกำรรวมสงูสดุ เมื่อค ำนวณตำมเกณฑม์ลูค่ำของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ เท่ำกับรอ้ยละ 9.19 อำ้งอิง

ตำมงบกำรเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งถือเป็นรำยกำรขนำดเล็ก และเมื่อรวม
ขนำดรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลำ 6 เดือนก่อนหนำ้ จะท ำใหม้ีขนำดรำยกำรรวมสูงสุดเท่ำกับรอ้ยละ 10.65 
เกณฑม์ลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนัสทุธิ ซึ่งถือเป็นรำยกำรขนำดเล็ก ที่อยู่ภำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบรษิัท เนื่องจำกมี
ขนำดรำยกำรนอ้ยกวำ่รอ้ยละ 15.00  แต่ดว้ยรำยกำรนีเ้ป็นรำยกำรที่เก่ียวเนื่องกนักบักำรรำยกำรจ ำหน่ำยที่ดิน (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 
2) ซึ่งเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนัขนำดใหญ่ที่ตอ้งขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบรษิัทจึงใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำ
อนมุตัิรำยกำรไปในครำวเดียวกนั 
 
4. รายละเอียดของทรัพยส์นิทีจ่ะได้มา 

หุน้สำมญัของบริษัทร่วมทุนที่จะจดัตัง้ขึน้ คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 30.00 ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนที่ออก

และช ำระทั้งหมด จ ำนวน 2,700.00 ลำ้นบำท โดยบริษัทร่วมทุนจะลงทุนในโครงกำรก่อสรำ้งโรงพยำบำลธนบุรี รงัสิต ซึ่งมี

รำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

▪ ขอ้มลูธุรกิจของโครงกำรโรงพยำบำลธนบรุี รงัสิต 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ บรษิัทรว่มทนุจะก่อสรำ้งโรงพยำบำลธนบรุีรงัสิตบนท่ีดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 

184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ำกบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 
ตำรำงวำ ที่ตัง้อยู่ บรเิวณ โครงกำร Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) 
บรเิวณ กม.36+550 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี ซึ่งปัจจบุนั
ที่ดินดงักล่ำวเป็นกรรมสิทธ์ิของ THG ทัง้นี ้ บรษิัทรว่มทนุจะก่อสรำ้งโรงพยำบำลธนบรุี
รงัสิต เป็นอำคำรสงู 13 ชัน้ พืน้ท่ี 38,200 ตร.ม. โดยจะประกอบดว้ย  

1) หอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 80 หอ้ง 
2) หอ้งพกัป่วยในจ ำนวน 250 เตยีง 
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3) หอ้งผ่ำตดัจ ำนวน 5 หอ้ง 
4) หอ้งผูป่้วยวิกฤตจ ำนวน 25 เตยีง 
5) หอ้งแล็บจ ำนวน 1 หอ้ง 
6) หอ้ง MRI จ ำนวน 1 หอ้ง 
7) หอ้ง CT SCAN จ ำนวน 1 หอ้ง 
8) อำคำรจอดรถจ ำนวน 215 คนั 

ที่ตัง้โครงกำร บรเิวณ โครงกำร Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.
36+550 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 

ทนุจดทะเบียน  2,700,000,000 บำท  
มลูค่ำที่ตรำไว ้ 100.00 บำท/หุน้ 
รูปภำพ 
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ทัง้นี ้ณ วนัท่ีมีกำรอนมุตัิเขำ้ท ำรำยกำร ยงัไม่ไดม้ีกำรจดัตัง้บรษิัทรว่มทนุขึน้ เนื่องจำกกำรลงทนุจะมีขึน้ เมื่อบรษิัท

ฯ ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุน้ โดยสดัส่วนของกำรถือหุน้ของผูร้่วมทุนจะเป็นไปตำมที่ปรำกฏในหวัขอ้ 3.1 เช่นเดียวกับ
จ ำนวนกรรมกำรที่คณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุน จะมีกำรจัดสรรจำกตัวแทนของผูร้่วมทุนแต่ละรำย ซึ่งประกอบไปดว้ย 
THG, RAM, VIBHA และ กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช ซึ่งสดัส่วนจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท
รว่มทนุ ดงันี ้ 

ผู้ร่วมทุน สัดส่วนจ านวนกรรมการ (ร้อยละ) 
1. RAM 40 
2. THG 30 
3. กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 20 
4. VIBHA 10 

อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลงักำรไดร้บัอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ใหท้ ำรำยกำรแลว้ หำกมีกำรด ำเนินกำรในกำรลงนำมสญัญำรว่ม
ทนุ และรำยละเอียดเก่ียวกบัควำมคืบหนำ้ของโครงกำรฯ บรษิัทฯ จะรีบแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำง Website ของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และวิธีกำรเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยสำรสนเทศและกำรปฏิบตัิกำรใดๆ ของบรษิัทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

 
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

กำรเขำ้ลงทนุครัง้นี ้บรษิัทฯ จะช ำระค่ำตอบแทน ส ำหรบักำรไดม้ำซึ่งหุน้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นจ ำนวนเงิน 810.00 ลำ้น
บำท ซึ่งแบง่เป็น 2 ส่วน คือ เงินจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินจ ำนวน 584.00 ลำ้นบำท และเงินเพิม่ทนุอีกจ ำนวน 226.00 ลำ้นบำท โดย
บรษิัทฯ จะโอนท่ีดินไปยงับรษิัทรว่มทนุก่อน ภำยหลงักำรลงนำมในสญัญำรว่มทนุเสรจ็สมบรูณ ์ และไดม้ีกำรจดัตัง้บรษิัทรว่ม
ทนุแลว้ ซึ่งคำดว่ำจะเกิดขึน้ไม่เกนิ 2 เดือนนบัจำกวนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร 
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6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มาและเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
กำรก ำหนดมลูค่ำส่ิงตอบแทนของกำรเขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของบริษัทร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของจ ำนวน

หุน้ทั้งหมดที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ บริษัทฯ จะพิจำรณำเปรียบเทียบจำกมูลค่ำเงินลงทุนทั้งหมดของโครงกำรฯ จ ำนวน 
2,700.00 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นทนุจดทะเบียนตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องบรษิัทรว่มทนุเป็นเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำยตุิธรรมของ
หุน้สำมญัของบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ  จะช ำระค่ำหุน้ในบริษัทร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนตำมมลู
ค่ำที่ตรำไวข้องบรษิัทรว่มทนุ ซึ่งเท่ำกบั 810.00 ลำ้นบำท  และบรษิัทฯ จะไดส่ิ้งตอบแทนเป็นหุน้ในบรษิัทรว่มทนุในสดัส่วนรอ้ย
ละ 30.00 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทรว่มทนุ โดยมีมลูค่ำ 810.00 ลำ้นบำท  

 
7. แหล่งทีม่าของเงนิทนุ 

แหล่งเงินทนุส ำหรบักำรเขำ้ลงทนุในโครงกำรโรงพยำบำลธนบรุี รงัสิต จ ำนวน 810.00 ลำ้นบำท มีรำยละเอียดดงันี ้ 
1) เงินท่ีไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินของบรษิัทฯ ตำมโฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม

จ ำนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ำกบั 20-0-0.8 ไร ่หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ ใหบ้รษิัทรว่มทนุเพื่อใชช้ ำระค่ำหุน้แทนเงินสด ซึง่ถือเป็น
กำรแปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุจดทะเบียนเท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้บรษิัทรว่มทนุ โดยมมีลูค่ำ 584.00 ลำ้นบำท และบรษิัทฯ จะ
ไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ ำนวนมลูคำ่ 584.00 ลำ้นบำท และ 

2) เงินสดคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ จ ำนวน 226.00 ลำ้นบำท  
จำกงบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบประจ ำปี 2564 ของบรษิัทฯ ปรำกฏรำยกำรของเงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เป็นจ ำนวน 1,482 ลำ้นบำท ดงันัน้ บรษิัทฯ ยงัมีสภำพคล่องของเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจที่ดี ถึงแมจ้ะใชเ้งนิสดจ ำนวนดงักล่ำว
ในกำรลงทนุส่วนหนึ่ง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธเ์พื่อกำรเติบโตในระยะยำวของบรษิัทฯ  

 
8. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัทฯ 

1) ท ำใหบ้รษิัทฯ มีโอกำสขยำยกำรเติบโตในธุรกจิโรงพยำบำล ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ไดใ้นอนำคต 
2) เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนและประสำนควำมร่วมมือที่ดีในเชิงธุรกิจกับพันธมิตรใน

อุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อท ำใหเ้กิดควำมช่วยเหลือ และส่งเสริมกันในทำงธุรกิจกำรแพทย ์รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

3) โครงกำรฯ ตัง้อยู่ในท ำเลที่ดี อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน จึงคำดว่ำกำรลงทุนในครัง้นี ้จะสรำ้งผลตอบแทนที่ดีให้แก่
บรษิัทฯ ในอนำคต และส่งผลดีต่อมลูค่ำหุน้ของบรษิัทฯ    

4) กำรเข้ำลงทุนในโรงพยำบำลธนบุรี รังสิต ถือเป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ระดับตติยภูมิ จะเป็นกำรยกระดับ
ชื่อเสียงของบรษิัทฯ จำกกำรเปิดใหบ้ริกำรโรงพยำบำลในเขตรงัสิต ที่สำมำรถดแูลรกัษำผูป่้วยจำกโรคที่มีควำม
ซบัซอ้น ซึ่งในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงนัน้ มีโรงพยำบำลไม่ก่ีแห่งที่มีศกัยภำพในกำรรกัษำดงักล่ำว 

5) เพิ่มมลูคำ่ และควำมน่ำสนใจใหโ้ครงกำร Jin Wellbeing County ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีพกัอำศยัของผูส้งูอำย ุโดยจะ
เป็นปัจจยัส ำคญัใหป้ระชำชนเลือกซือ้หอ้งชดุของโครงกำร 

 
9. ความเสี่ยงการท ารายการ 

1) ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร  
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2) ควำมเส่ียงจำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุกำรก่อสรำ้ง 
3) ควำมเส่ียงจำกควำมล่ำชำ้ในกำรเปิดใหบ้รกิำร 
4) ควำมเส่ียงจำกผลตอบแทนของโครงกำรฯ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
5) ควำมเส่ียงจำกโรงพยำบำลคูแ่ข่งขนัในบรเิวณใกลเ้คียงที่เปิดด ำเนนิกำรมำก่อน 
6) ควำมเส่ียงจำกแพทยแ์ละบคุลำกรทำงกำรแพทยม์ีไม่เพียงพอ 

 
10. เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรนี ้เป็นกำรไดม้ำซึ่งเงินลงทุนโครงกำรโรงพยำบำลธนบุรี รงัสิต ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 
ภำยใตเ้งื่อนไขว่ำ บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อขอมติรำยกำรจ ำหน่ำยที่ดินบนโฉนดเลขที่ 184903, 
184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ำกับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ ซึ่งปัจจุบันเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ใหบ้ริษัทร่วมทุนในรำคำ 584.00 ลำ้นบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและเก่ียวเนื่อง
กัน ดังนั้น บริษัทฯ ตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรที่เก่ียวโยงกันจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ทั้งสองรำยกำร นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้ในบริษัทร่วมทุนตอ้งปฎิบัติตำมเงื่อนไขขอ้บังคบัก่อนใน
สญัญำระหว่ำงผูถื้อหุน้ใหเ้สรจ็สิน้จึงจะสำมำรถเขำ้ท ำรำยกำรได ้
 
 สรุปรำ่งสญัญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ 

คู่สญัญำ 1. บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน 
2. บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน 
3. กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 
4. บริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทรว่มทนุ คู่สญัญำจะรว่มกนัจดัตัง้บริษัทจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสญัญำนี ้  โดยมีทนุจด
ทะเบียนและช ำระแลว้ จ ำนวนเงิน 2,700,000,000 บำท (สองพนัเจ็ดรอ้ยลำ้นบำท)  โดยแบ่งเป็นจ ำนวนหุน้สำมญั
จ ำนวน  27,000,000 หุน้ มลูค่ำต่อหุน้ที่ 100 บำท สดัส่วนกำรเขำ้รว่มทนุของคู่สญัญำจะเป็นไปตำมนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“THG”) 8,1000,00 30.00 
บริษัท โรงพยำบำลรำมค ำแหง จ ำกดั (มหำชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 
กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 5,400,000 20.00 
บริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกดั (มหำชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00  
วตัถปุระสงค ์ (ก) คู่สญัญำประสงคเ์ขำ้รว่มลงทนุก่อตัง้โรงพยำบำลแห่งใหม่ ส ำหรบักำรขยำยกำรประกอบธุรกิจ

โรงพยำบำล และเครือข่ำยกำรใหบ้ริกำรของคู่สญัญำแตล่ะฝ่ำยในเขตรงัสติ ภำยใตช้ื่อ “โรงพยำบำลธนบรุีรงัสิต” 
(“โครงกำร” หรือ“บริษัท” หรือ "บริษัทรว่มทนุ") บนที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 
รวมจ ำนวน 4 โฉนด เป็นเนือ้ที่รวมเท่ำกบั 8,000.8 ตำรำงวำ ที่ตัง้อยู่กม. 36+550 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธำน ี
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ขอบเขตกำรรว่มลงทนุ ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรบงัคบัก่อนของสญัญำนี ้  กำรรว่มลงทนุของคู่สญัญำเป็นกำรรว่มกนัด ำเนินกำรผ่ำน บริษัทรว่ม
ทนุ ในกำรก่อสรำ้งโครงกำร บนที่ดิน รวมพืน้ที่ใชส้อยประมำณ  38,200 ตำรำงเมตร โดยประกอบดว้ย หรือใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้ตกลงของคู่สญัญำ และบริษทัรว่มทนุ 
(ก) หอ้งตรวจผูป่้วยนอกจ ำนวน 80 หอ้ง  
(ข) หอ้งพกัผูป่้วยใน จ ำนวน 250 เตียง  
(ค) หอ้งผ่ำตดั จ ำนวน 5 หอ้ง 
(ง) หอ้งผูป่้วยวิกฤต จ ำนวน 25 เตียง 
(จ) หอ้งแล็บ จ ำนวน 1 หอ้ง 
(ฉ) หอ้ง MRI จ ำนวน 1 หอ้ง  
(ช) หอ้ง CT SCAN จ ำนวน 1 หอ้ง 
ทัง้นีจ้  ำนวนหอ้งตรวจ หอ้งปฏิบตัิกำรตำ่งๆ หอ้งพกัผูป่้วยใน สำมำรถปรบัเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

กำรมีส่วนรว่มและควำมรว่มมือ
ของคู่สญัญำกบับริษัทรว่มทนุ 

ภำยใตเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญำ และเง่ือนไขของสญัญำฉบบันี ้ คูส่ญัญำตกลงจดักำรและ/หรือจดัหำ และ/หรอื
กระท ำกำรดงัต่อไปนี ้ เพ่ือเป็นกำรเขำ้รว่มลงทนุ และ จดัตัง้บริษัทรว่มทนุ โดยมีสดัส่วนกำรลงทนุในบริษัทรว่มทนุ 
และรำยละเอียดดงัต่อไปนี:้ 
1) THG จะเขำ้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ ำนวน 8,100,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียน

และช ำระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ THG 
- จะโอนที่ดิน ใหแ้ก่บริษัทรว่มทนุเพ่ือช ำระค่ำหุน้แทนเงินสด โดยที่ดินคดิเป็นมลูค่ำ 584 ลำ้นบำท ซึ่ง THG 

จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ ำนวน 5,840,000 หุน้ที่มลูค่ำที่ตรำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 
และ 

- จะช ำระค่ำหุน้สว่นที่เหลือเป็นเงินสดจ ำนวนไม่เกิน 226 ลำ้นบำท โดย THG จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่ม
ทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ ำนวน 2,226,000 หุน้ ที่มลูค่ำที่ตรำไว ้100 บำทต่อหุน้  

2) RAM จะเขำ้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ ำนวน 10,800,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียน
และช ำระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ RAMจะช ำระค่ำหุน้เป็นเงินสดจ ำนวนไม่เกิน 1,080 ลำ้นบำท โดย RAM
จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ ำนวน 10,800,000 หุน้ ที่มลูค่ำที่ตรำไว ้100 บำทต่อหุน้  

3) กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช จะเขำ้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุรวมจ ำนวน 5,400,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ของบริษัทร่วมทุน โดยที่ กลุ่มแพทยฯ์ จะช ำระค่ำหุน้เป็นเงิน
สดจ ำนวนไม่เกิน 540 ล้ำนบำท โดยกลุ่มแพทย์ฯ จะได้รับหุ้นของบริษัทร่วมทุนเป็นสิ่งตอบแทนจ ำนวน 
5,400,000 หุน้ ที่มลูค่ำที่ตรำไว ้100 บำทต่อหุน้  

4) VIBHA จะเขำ้ถือหุน้ในบริษัทรว่มทนุจ ำนวน 2,700,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน
และช ำระแลว้ของบริษัทรว่มทนุ โดยที่ VIBHA จะช ำระค่ำหุน้เป็นเงินสดจ ำนวนไม่เกิน 270 ลำ้นบำท โดย VIBHA 
จะไดร้บัหุน้ของบริษัทรว่มทนุเป็นสิ่งตอบแทนจ ำนวน 2,700,000 หุน้ ที่มลูค่ำที่ตรำไว ้100 บำทต่อหุน้  

เง่ือนไขบงัคบัก่อน กำรรว่มลงทนุ และกำรจดัตัง้จะมีผลบงัคบัใชใ้นกรณีที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตำมสญัญำฉบบันีเ้ป็นอนัส ำเรจ็ หรือไดร้บั
กำรยกเวน้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกคูส่ญัญำทัง้หมดของสญัญำฉบบันี ้
1) กำรอนมุตัิภำยในของคู่สญัญำ 
คู่สญัญำแตล่ะฝ่ำยไดร้บักำรอนมุตัิจำกมติที่ประชมุกรรมกำร และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั
หรือขอ้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง ในกำรเขำ้ท ำและ ปฏิบตัิหนำ้ที่ของคู่สญัญำตำมสญัญำฉบบันี ้  
2) ประชมุกรรมกำรและผูถ้ือหุน้  
ก่อน หรือในวนัที่มีกำรรว่มลงทนุ ไดมี้กำรอนมุตัิโดยคณะกรรมกำร และผูถ้ือหุน้ของ THG และคู่สญัญำฝ่ำยอ่ืน ถำ้
จ ำเป็น ในวำระดงัต่อไปนีท้กุเรื่อง   
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ก. การอนมุตัิโอนและจาํหน่ายไปซึ่งที่ดินเพ่ือการรว่มลงทนุในโครงการ   

ข. การอนมุตัเิขา้ทาํนิติกรรม และเขา้รว่มในสญัญาฉบบันี ้ 

ค. การอนมุตัิการเขา้ทาํนิติกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนักบัคู่สญัญา หรือบคุคลที่เกี่ยวโยงกบั THG อนั

เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาฉบบันี ้

ง. การอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทรว่มทนุ และการไดม้าในหุน้ของบริษัทรว่มทนุ  

จ. การอนมุตัิในวาระ และ เร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และจาํเป็นต่อคูส่ญัญาในการเขา้ทาํสญัญา และรว่มลงทนุ

ในโครงการตามสญัญาฉบบันี ้

เง่ือนไขบงัคบัหลงั หนา้ที่หลงั

จดัตัง้ (Conditions 

Subsequent) 

1) ภายหลงัจากลงนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ผูร้ว่มลงทนุทกุรายตกลงจะไม่ดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลรวมถึงจะไม่รว่มลงทนุกบันกัลงทนุหรือสถานพยาบาลรายอ่ืนในระยะรศัมี 9 กิโลเมตร นบั

จากที่ตัง้ของโรงพยาบาลธนบรีุรงัสิตเวน้แต่โรงพยาบาลธนบรีุรงัสิตมิไดด้าํเนนิการก่อสรา้งและเปิดกิจการ

ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัทีล่งนามในสญัญาขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรจากคูส่ญัญาทกุฝ่าย 

2) หากบริษัทรว่มทนุมิไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลธนบรีุรงัสิต หรือไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ ไม่ว่า

จะดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ภายในระยะเวลาที่กาํหนด ภายหลงัจากที่บริษัทรว่มทนุรบัโอนที่ดินเพ่ือใชก้่อสรา้ง

โรงพยาบาลธนบรีุรงัสิตจาก THG คู่สญัญาตกลงโอนคืนที่ดิน โดยใหบ้ริษทัรว่มทนุจดัการโอนที่ดินดงักล่าว

กลบัคืนแก่ THG โดยภาระค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งจากการโอนคืนที่ดิน บริษัทรว่มทนุตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมด 

กรรมการและคณะกรรมการ 1) คู่สญัญารบัทราบว่าการเสนอช่ือและการแต่งตัง้กรรมการทัง้หมดตอ้งมาจากคู่สญัญาตามสดัส่วนสงูสดุตาม

การถือหุน้ 

2) หากตาํแหน่งคณะกรรมการว่างลงไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ฝ่ายที่เสนอช่ือกรรมการที่ออกไปจะมีสิทธิเสนอช่ือ

กรรมการคนใหม่แทนในตาํแหน่งดงักล่าวได ้ สาํหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทนที่ไดร้บัการเสนอช่ือตามสดัส่วน

ที่กาํหนดไวต้ามการถือหุน้ 

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเขา้ทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ถึงแม้การเขา้ทาํรายการดังกล่าวเป็นการทาํรายการกับผู้ถือหุ้นใหญ่และ

กรรมการของบรษิัทฯ คือ นพ. เอือ้ชาต ิกาญจนพิทกัษ์ และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการใน

ครัง้นี ้ไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทร่วมทุนท่ีจะจัดตัง้ใหม่ใน

อนาคต โดยผู้ลงทุนแต่ละรายลงทุนท่ีราคาพารแ์ละไม่ไดม้ีผู้ถือหุ้นใดไดร้ับหรือเสียประโยชน์จากการลงทุนให้แก่ฝ่ายใด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต มีเงื่อนไขและราคาท่ีเหมาะสม

และมีความสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ อีกทัง้เป็นการสรา้งการเติบโตในธุรกิจทางการแพทย ์ท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ไดใ้น

อนาคต ซึ่งในปัจุบันการแข่งขนัธุรกิจของโรงพยาบาลมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ ดังนั้น การไดร้่วมลงทุนกับพันธมิตรในธุรกิจ

เดียวกันท่ีมีชื่อเสียง จะเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ โดยในการพิจารณา

อนุมัติรายการเขา้ลงทุนในโครงการฯ กรรมการทั้งสองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทักษ์ และนางสาวฤกขจี กาญจน

พิทกัษ์ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงในวาระนี ้

 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทตามขอ้ 11) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษิัทฯ ขา้งตน้  
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