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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ทีด่นิ) และรายการเกี่ยวโยง 
ของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการประชุมวาระที ่9) 

 

1. วัน/ เดอืน/ ปีทีท่ ารายการ 
ภำยในระยะเวลำ 2 เดือน หลงัจำกไดร้บัอนมุตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) และรำยกำรเก่ียวโยง 

จำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ซึ่งจะประชมุในวนัท่ี 28 เมษำยน 2565 
 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 
ผูซ้ือ้ : บรษิัทรว่มทนุท่ีจะจดัตัง้ขึน้ ประกอบดว้ยผูร้ว่มทนุจ ำนวน 4 รำย ไดแ้ก่ 

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”) 

หมำยเหตุ 1/ บุคคลในกลุ่มแพทย์ นพ. นภสินธุ์ เถกิงเดช มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ หรือ มิได้เป็น
กรรมกำรของ THG หรือมิไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 

ผูข้ำย : บรษิัท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ : RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ THG โดย RAM และ VIBHA มีกรรมกำรร่วมกันกบั THG จึง

ถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นประกำศรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั   
 

 
ที่มำ  : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัท (ณ วนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์2565) 
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บุคคลเก่ียวโยง ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ณ วันที ่23 มีนาคม 2565 

บริษัทร่วมทนุที่ตัง้ใหม่ • มี RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และ RAM เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ THG  - 

 • THG มีกรรมกำรรว่มกนักบั RAM และ VIBHA  

RAM • เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ในบริษัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ สดัส่วนรอ้ยละ 40 

• เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ THG 

• มีกรรมกำรรว่มกนักบั THG ไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชำต ิกำญจนพิทกัษ์ 

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ VIBHA สดัส่วนรอ้ยละ 7.09 

178,489,544 หุน้  
รอ้ยละ 21.06 

VIBHA • เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทรว่มทนุที่ตัง้ใหม่ สดัส่วนรอ้ยละ 10 

• กรรมกำรรว่มกนักบั THG หนึ่งรำยไดแ้ก่ นำงสำวฤกขจี กำญจน
พิทกัษ์ 

- 

นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ • 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 และไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้ 

- 

ที่มำ : สมดุบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 23 มีนำคม 2565 และ  www.set.or.th ณ วนัที่ 11 กมุภำพนัธ ์2565 
 
เนื่องจำก RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.06 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ โดยบรษิัทฯ 

และ RAM มีกรรมกำรรว่มกนัสองรำยไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ และนำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ์ นอกจำกนีบ้รษิัทฯ 
มีกรรมกำรร่วมกัน 1 รำยกับ VIBHA ไดแ้ก่ นำงสำวฤกขจี กำญจนพิทักษ์ จึงท ำให้ธุรกรรมกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์(ที่ดิน)
ดงักล่ำว เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ  
3.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรำยกำร 

บรษิัทฯ จะจ ำหน่ำยที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเทำ่กบั 

20-0-0.8 ไร ่ หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ ใหบ้รษิัทรว่มทนุเพื่อใชส้ ำหรบัด ำเนินกำรลงทนุในโครงกำรโรงพยำบำลธนบรุี รงัสิต 

(“ธุรกรรมกำรจ ำหน่ำยที่ดิน”)  กำรจ ำหน่ำยที่ดินในครัง้นี ้เพื่อใชช้ ำระค่ำหุน้แทนเงินสด ซึ่งถือเป็นกำรแปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุจด

ทะเบียนเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้บรษิัทรว่มทนุ มีมลูคำ่ 584.00 ลำ้นบำท และบรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิง

ตอบแทนในจ ำนวน 5,840,000 หุน้ มีมลูค่ำที่ตรำไว ้100.00 บำทต่อหุน้  หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทนุจดทะเบียน

ช ำระแลว้จ ำนวน 2,700.00 ลำ้นบำท ของบรษิัทรว่มทนุ อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.00 ในบรษิัทรว่ม

ทนุ ซึ่งสดัส่วนกำรถือหุน้อีกจ ำนวนรอ้ยละ 8.37 จะมำจำกเงินสดจ ำนวน 226.00 ลำ้นบำท ที่บรษิัทฯ ช ำระเพิม่  

 

3.2 กำรค ำนวณขนำดของรำยกำร 
3.2.1 รำยกำรจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรพัย ์(ที่ดิน) 

กำรจ ำหน่ำยที่ดินครำวนีค้ิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 584.00 ลำ้นบำท ท ำใหก้ำรจ ำหน่ำยที่ดินดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำร

ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง

หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหำคม 2551 และ

ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของ

บริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลำคม 2547 (“ประกำศฯ เรื่องไดม้ำหรือ

จ ำหน่ำยไป”) โดยมีขนำดรำยกำรรวมสงูสดุเมื่อค ำนวณตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของส่ิงตอบแทน เท่ำกับรอ้ยละ 2.45 อำ้งอิงตำม

งบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  

โดยกำรค ำนวณขนำดของรำยกำรท่ีจะไดม้ำซึ่งสินทรพัยม์ีรำยละเอียดดงันี ้

▪ ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัทฯ (งบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564) 
  

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรพัยร์วม (1) 23,798.73 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 336.14 
หนีสิ้นรวม (3) 14,180.74 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (4) 470.66 
สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 8,811.19 
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▪ ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในกำรเขำ้ท ำรำยกำร  

กำรเขำ้ท ำรำยกำรฯ ในครัง้นีบ้รษิัทรว่มทนุจะตอ้งออกหุน้สำมญัของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทฯ คิด

เป็นหุน้จ ำนวน 5,840,000 หุน้ มีมลูค่ำที่ตรำไว ้100.00 บำทต่อหุน้  มีมลูค่ำหุน้เท่ำกบัรำคำที่ดินคือจ ำนวน 584.00 ลำ้นบำท  

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.63 ของทนุท่ีออกและช ำระแลว้ของบรษิัทรว่มทนุจ ำนวน 2,700.00 ลำ้นบำท  
 

▪ กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมเกณฑค์ ำนวณเปรียบเทียบ  
เกณฑ ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 
(NTA) 

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกเป็นกำรจ ำหน่ำยที่ดินเพ่ือช ำระค่ำหุน้บรษิัทรว่มทนุ - 

2. ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน  
(4 ไตรมำสล่ำสดุ) 

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกบริษัทรว่มทนุจะจดัตัง้หลงัจำกไดร้บัอนมุตัิจำกผูถ้ือหุน้ - 

3. มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (584) x 100 
 / สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ (23,798.73) 1/ 

2.45 
 

4. มลูค่ำหุน้ทนุทีบ่ริษัทจดทะเบียน
ออกเพ่ือช ำระค่ำสินทรพัย ์

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกไม่มีกำรออกหุน้เพ่ือช ำระค่ำสินคำ้ 
 

- 

หมำยเหต:ุ  1/ งบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564  
 

รวมขนำดรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลำ 6 เดือนก่อนหนำ้ จะท ำใหข้นำดรำยกำรรวมสงูสดุเทำ่กบั
รอ้ยละ 2.71 ของมลูค่ำรวมสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรำยกำรขนำดเล็ก ที่อยู่ภำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบรษิัท 
เนื่องจำกมีขนำดรำยกำรนอ้ยกวำ่รอ้ยละ 15.00 

 

3.2.2 กำรค ำนวนขนำดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
เนื่องจำก RAM เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.06 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษิัทฯ โดย

บรษิัทฯ และ RAM มีกรรมกำรรว่มกนัสองรำยไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ และนำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ์ นอกจำกนี ้
บริษัทฯ มีกรรมกำรร่วมกัน 1 รำยกับ VIBHA ไดแ้ก่ นำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ์ ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรฯ ดงักล่ำวจึงเขำ้
ข่ำยเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฎิบตัิกำรของบริษัท
จดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีขนำดคิดเป็นรอ้ยละ 6.63 ของมลูค่ำสินทรยัพท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ 
อำ้งอิงตำมงบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เกณฑ ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูคำ่สินทรพัย ์ มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (584.00) 
/NTA ของบริษัทฯ (8,811.19) 1/ 

6.63 

 
ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไม่มีรำยกำรเก่ียวโยงอื่นใดที่เกดิขึน้ใน 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีท้ี่ยงัไม่ไดร้บั

อนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นผลใหข้นำดรำยกำรมีขนำดรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 6.63  ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของ
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บรษิัทฯ ซึ่งมีขนำดรำยกำรรวมกนัมำกกวำ่รอ้ยละ 3 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิทัฯ ดงันัน้ กำรเขำ้ท ำรำยกำร
ไดม้ำซึง่สินทรพัย ์บรษิัทฯ จงึมีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัติำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั และประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่
ก ำหนดใหบ้รษิัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้ง 

1) จดัท ำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ต่อ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสำรสนเทศอย่ำงนอ้ยตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

2) แต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่ต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรใหค้วำมเห็นตำมที่ก ำหนดในประกำศ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัส่งรำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำพรอ้มกบั
จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ในกำรนี ้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (“IFA” หรือ “ที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงินท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”)  เป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหุน้
ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

3) จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่ออนมุตัิรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำว 
โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำสิบส่ีวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย 

 
4. รายละเอียดของทรัพยส์นิทีจ่ าหน่าย 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเทำ่กบั 20-0-00.8 ไร ่หรือ 
8,000.8 ตำรำงวำ ที่ตัง้อยู่ บรเิวณ โครงกำร Jin Wellbeing Country ตดิถนนพหลโยธิน (ทล.1) บรเิวณ กม.36+550 ต ำบล
คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี โดยมีรำยละเอยีดสรุปดงันี ้

▪ ขอ้มลูสินทรพัยท์ี่จะจ ำหน่ำย 
ประเภททรพัยสิ์น ทรพัยสิ์นที่ประเมินมูลค่ำเป็นที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้ง (ประเมินมูลค่ำเฉพำะที่ดิน) 

ประกอบดว้ย โฉนดที่ดินเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 
4 โฉนดที่ดิน เนือ้ที่รวมเท่ำกับ 20-0-00.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตำรำงวำ พรอ้มส่ิงปลูก
สรำ้ง ไดแ้ก่  
1. อำคำรตกึส ำนกังำนชัน้เดียว 
2. แปลงปลกูผกัปลอดสำรพิษ 
3. บ่อน ำ้ขนำดประมำณ 45.00 x 58.00 เมตร ลกึประมำณ 1.00 เมตร 
4. บ่อน ำ้ขนำดประมำณ 18.00 x 63.00เมตร ลกึประมำณ 1.00 เมตร 
โฉนดที่ดินเลขที่ 184906 เนือ้ที่ 5-1-17.0 ไร ่หรือ 2,117.0 ตำรำงวำ มีสภำพเป็นถนน
โครงกำร Jin Wellbeing County และไดม้ีกำรจดทะเบียนภำระจ ำยอมบำงส่วนใหก้บั
ที่ดินแปลงอื่นๆ 
(ทำงภำระจ ำยอม) คิดเป็นเนือ้ที่ประมำณ 2-3-35.0 ไร ่หรือ 1,135.0 ตำรำงวำ 
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เนือ้ที่โฉนดแต่ละแปลง โฉนดเลขที่ดิน 184903  เนือ้ที่ 5 ไร ่2 งำน 79.2 ตำรำงวำ 
โฉลดเลขที่ดิน 184904 เนือ้ที่ 6 ไร ่2 งำน 3.2 ตำรำงวำ 
โฉลดเลขที่ดิน 184905 เนือ้ที่ 2 ไร ่2 งำน 1.4 ตำรำงวำ 
โฉลดเลขที่ดิน 184906 เนือ้ที่ 5 ไร ่1 งำน 17.0 ตำรำงวำ 

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

กำรใชป้ระโยชนจ์ำกที่ดินใน
ปัจจบุนั 

พืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นท่ีดินเปล่ำ มีส่ิงปลกูสรำ้งไดแ้ก่ 
1.อำคำรตกึส ำนกังำนชัน้เดียว 
2.แปลงปลกูผกัปลอดสำรพิษ 
3.บ่อน ำ้ขนำดประมำณ 45.00 x 58.00 เมตร ลกึประมำณ 1.00 เมตร 
4.บ่อน ำ้ขนำดประมำณ 18.00 x 63.00เมตร ลกึประมำณ 1.00 เมตร 

ลกัษณะพืน้ท่ีใกลเ้คยีงและ
สภำพแวดลอ้มทั่วไป 

สภำพแวดลอ้มโดยทั่วไปบรเิวณรมิถนนพหลโยธินช่วงบรเิวณท ำเลที่ตัง้ใกลเ้คียงที่ตัง้
ทรพัยสิ์น นับว่ำเป็นท ำเลที่มีควำมเจริญมำกแห่งหนึ่ง เป็นย่ำนพำณิชยกรรม, ที่อยู่
อำศยั และอุตสำหกรรม ประกอบดว้ย โครงกำรที่อยู่อำศยั ,รำ้นคำ้, อำคำรพำณิชย,์ 
รำ้นอำหำร, โรงพยำบำล, ห้ำงสรรพสินค้ำ, โชว์รูมรถยนต์โรงงำนอุตสำหกรรม , 
ป๊ัมน ้ำมัน, ตลำด,อำคำรส ำนักงำน, ธนำคำร, มหำวิทยำลัยสนำมกอล์ฟ , ที่ตั้ง
หน่วยงำนรำชกำร และที่ดินว่ำงเปล่ำ เป็นตน้ กำรพฒันำที่ดินท ำโครงกำรต่ำงๆมีมำก
พอสมควร โดยส่วนมำกจะใชป้ระโยชนใ์นที่ดินดำ้นพำณิชยกรรมและดำ้นท่ีอยู่อำศยั 
นับว่ำเป็นท ำเลที่ดี ติดถนนสำยหลักกำรคมนำคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนของ
ภำครฐัรองรบั ควำมเจรญิในอนำคต ไดแ้ก ่รถไฟฟ้ำสำยสีแดง (บำงซื่อ – รงัสิต) และ
ทำงด่วนยกระดบัโทลลเ์วย ์ท ำใหใ้นอนำคต กำรคมนำคมจะสะดวกยิ่งขึน้ และควำม
เจรญิจะมีมำกขึน้ตำมล ำดบั 

กำรคมนำคมไปยงัพืน้ท่ี กำรเดินทำงเขำ้สู่ที่ตัง้ทรพัยสิ์น ใชถ้นนพหลโยธิน (ทล.1) เป็นเสน้ทำงถนนสำยหลกั
โดยเดินทำงมำจำกทำงดำ้นแยกรังสิตมุ่งหน้ำตรงไปทำงดำ้นแยกบำงขัน  (คลอง
หลวง) ผ่ำนซอยคลองหลวง 21 (ซอยหงสกุล) ถึงจุดบริเวณ กม.36+550 จะพบ
ทรพัยสิ์นตัง้อยู่ทำงดำ้นซำ้ยมือ ชื่อโครงกำร Jin Wellbeing County ถนนสำยหลัก
และถนนผ่ำนหน้ำที่ ตั้งทรัพย์สิน  ได้แก่  ถนนพหลโยธิน (ทล. 1)  เ ป็น ทำง
สำธำรณประโยชน์ สภำพเป็นทำงลำดยำงและทำงคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนำด 10 
ช่องทำง ไป – กลบัดำ้นละ 5 ช่องทำง มีเกำะคั่นกลำง ถนน ผิวจรำจรกวำ้งประมำณ 
60.00 เมตร มีไฟฟ้ำถนน, ทำงเดินเทำ้ และ ท่อระบำยน ำ้ 

เจำ้ของสิทธิตำมกฏหมำย THG 
ภำระผกูพนัและภำระจ ำนอง ปลอดภำระผกูพนัและภำระจ ำนอง 
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ติดภำระจ ำยอม เนือ้ที่ดินส่วนท่ีเป็นถนนภำระจ ำยอม ของโฉนดเลขที่ 184906 รวมเนือ้ที่ 2-3-35 ไร ่
หรือ 1,135.00 ตำรำงวำ 

รูปภำพ 

 

 
 

อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรไดร้บัอนุมัติจำกผูถื้อหุน้ใหท้ ำรำยกำรแลว้ หำกมีกำรด ำเนินกำรในกำรลงนำมสัญญำ
ระหว่ำงผูถื้อหุน้ในกำรร่วมทุน และรำยละเอียดเก่ียวกบัควำมคืบหนำ้ของโครงกำรโรงพยำบำลธนบุรี รงัสิต บริษัทฯ จะรีบแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำง Website ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัที ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรเก่ียวกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศและกำรปฏิบตัิกำรใด ๆ ของบรษิัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

 
5. รายละเอียดของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน และขอบเขตสว่นได้เสยีในรายการ 

RAM เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.06 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษิทัฯ และมี
กรรมกำรรว่มกนักบับรษิัทฯ คือ นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์  

VIBHA มีกรรมกำรรว่มกนักบับรษิัทฯ คือนำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ ์
 โดยกำรจ ำหน่ำยที่ดินใหก้ับบริษัทร่วมทุนครัง้นี ้มีขนำดของรำยกำรเก่ียวโยงเป็นรำยกำรขนำดใหญ่เท่ำกับรอ้ยละ 
6.63 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมฉบบัตรวจสอบประจ ำปี 2564 ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้ง
อนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำ
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้
 

กรรมการ ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ* 
นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ • เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของ THG 

• เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 0.95 

14,259,500 หุน้ 
รอ้ยละ 1.68 
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กรรมการ ความเก่ียวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ* 
นำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ ์ • เป็นกรรมกำรของ THG  

• เป็นผูถ้ือหุน้ของ RAM สดัส่วนรอ้ยละ 1.76 

• เป็นกรรมกำรของ VIBHA  

- 

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

 
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ในกำรจ ำหน่ำยที่ดินครัง้นี ้บรษิัทฯ จะไดหุ้น้ของบรษิัทรว่มทนุเป็นส่ิงตอบแทนในจ ำนวน 5,840,000 หุน้ โดยมีมลูค่ำที่
ตรำไว ้100.00 บำทต่อหุน้ หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 2,700.00 ลำ้นบำท ของบรษิัท
รว่มทนุ ซึง่ THG จะโอนท่ีดินไปยงับรษิัทรว่มทนุภำยหลงักำรลงนำมในสญัญำรว่มทนุเสรจ็สมบรูณ ์ และไดม้ีกำรจดัตัง้บรษิัท
รว่มทนุแลว้ ซึง่คำดวำ่จะเกดิขึน้ไม่เกิน 2 เดือนนบัจำกวนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

 
7. มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไปและเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูค่ำของสินทรพัยท์ี่จ  ำหน่ำยไป มีรำคำเท่ำกบั 584.00 ลำ้นบำท หรือตีเป็นรำคำเท่ำกบัมลูค่ำหุน้ที่รำคำพำรข์อง
บรษิัทรว่มทนุ ที่จะลงทนุจำกโครงกำรโรงพยำบำลธนบรุี รงัสิต ซึ่งประเมินมลูคำ่ที่ 584.00 ลำ้นบำท ส ำหรบัเกณฑใ์นกำร
พิจำรณำก ำหนดขึน้จำกกำรเจรจำต่อรองระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย รว่มกบักำรใชว้ิธีอำ้งอิงหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดมลูคำ่ตลำด 
ดว้ยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) เพ่ือประเมินมลูค่ำทำงตลำดของท่ีดินจำก เงื่อนไข กรรมสิทธ์ิ ควำม
เหมำะสมของกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดิน หรือน ำไปพฒันำ กำรเติบโตของสภำพแวดลอ้มรอบที่ดิน ซึ่งมลูคำ่ที่จ  ำหน่ำยดงักล่ำวมี
มลูค่ำสงูกวำ่รำคำประเมินโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระทัง้สองรำยซึ่งไดแ้ก่ บรษิัท ทรีทรี แอพไพรซลั จ ำกดั และบรษิัท พำวเวอร์
แลนด ์พลสั แอพไพรซลั จ ำกดั  โดยมีมลูคำ่ที่ดินอยู่ระหวำ่ง 556.13 – 562.99 ลำ้นบำท  

 
8. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการจ าหน่ายทรัพยส์ิน 

เงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินของบริษัทฯ จ ำนวน 584.00 ลำ้นบำท จะถูกน ำไปใชใ้นกำรแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุน
จดทะเบียน ที่มีมูลค่ำตรำไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุนเท่ำกับมลูค่ำ 584.00 ลำ้นบำท โดยบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทุน
เป็นสิ่งตอบแทนในจ ำนวน 5,840,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้100.00 บำทต่อหุน้ ซึ่งโครงกำรฯ ดงักล่ำว บริษัทฯ จะตอ้งใชเ้งินสด
ของบรษิัทฯ เพิ่มจ ำนวน 226.00 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินลงทนุ 810.00 ลำ้นบำท     

 
9. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัท 

1) จ ำหน่ำยที่ดินไดใ้นรำคำสงูกว่ำรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ 
2) น ำทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่ และไม่ไดม้ีกำรใชป้ระโยชนเ์ต็มที่มำต่อยอด และสรำ้งประโยชนท์ำงธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ  
3) ช่วยใหบ้รษิัทฯ ประหยดัเงินสดในกำรลงทนุทำงธุรกจิ และท ำใหบ้รษิัทฯ รกัษำสภำพคล่องที่ดีไดใ้นอนำคต  
4) คำดว่ำกำรลงทนุในครัง้นี ้จะสรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่บรษิัทฯ ในอนำคตและส่งผลดีแก่มลูคำ่หุน้ของบรษิัทฯ    
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10. ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ 
1) ควำมเส่ียงจำกกำรเสียโอกำสน ำที่ดินไปสรำ้งผลตอบแทนที่ดีกว่ำ 
2) ควำมเส่ียงของผลกระทบจำกกำรก่อสรำ้งโครงกำรฯ ต่อธุรกิจบรษิัทฯ ที่ด  ำเนินกำรอยู่ในพืน้ท่ี 
3) ควำมเส่ียงจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินโดยไม่ไดร้บัเงินสด  

 
11. เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) ใหก้ับบริษัทร่วมทุน เพื่อใชเ้ป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของโครงกำรลงทนุ
โรงพยำบำลธนบรุี รงัสิต ที่มีเงื่อนไขส ำคญัคือ บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งกำรลงทนุในหุน้ของบรษิัท
ร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ไปพรอ้มกัน ดงันัน้ หำกรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งไม่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่ำ
วำระทั้งสองรำยกำรเป็นอันยกเลิก และเนื่องจำกทั้งสองรำยกำรเป็นรำยกำรที่มีควำมเก่ียวขอ้งกัน โดยมีรำยกำรไดม้ำซึ่ง
สินทรพัยเ์ป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จึงตอ้งไดร้บัอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วน
ไดเ้สีย   

ทัง้นี ้กำรจ ำหน่ำยที่ดินจะมีเงื่อนไขเบือ้งตน้ตำมสรุปรำ่งสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินดงันี  ้
สรุปรำ่งสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดิน 

คู่สญัญำ 1. บริษัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน 
2. บริษัทรว่มทนุที่จะจดัตัง้ขึน้ตำมรำยกำรที่ 1 

ที่ดินที่จะซือ้จะขำย ที่ดินโฉนดเลขที่ 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ ำนวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวมเท่ำกบั 20-0-00.8 ไร่ หรือ 
8,000.8 ตำรำงวำ ที่ตัง้อยู่ บริเวณ โครงกำร Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+550 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำน ี

รำคำซือ้ขำย คู่สญัญำตกลงซือ้ขำยที่ดนิตำมสญัญำนีใ้นรำคำเหมำรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 584,000,000. บำท (หำ้รอ้ยแปดสิบสี่ลำ้น
บำทถว้น) โดยรำคำดงักลำ่วไดร้วมถึงค่ำธรรมเนียมค่ำโอน ค่ำภำษี ค่ำอำกรแสตมป์ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรโอน 

กำรช ำระรำคำทีด่ิน จะซือ้ตกลงช ำระรำคำที่ดิน ใหแ้กผู่จ้ะขำยในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดนิตำมสญัญำนี ้ภำยในระยะเวลำที่ผูจ้ะ
ซือ้เห็นสมควรแจง้ใหผู้จ้ะขำยทรำบ โดยช ำระรำคำเป็นหุน้ตำมรำคำพำรข์องบริษัทรว่ทนุ มลูค่ำ 584,000,000.- 
บำท (หำ้รอ้ยแปดสบิสีล่ำ้นบำทถว้น) 

ค่ำภำษีอำกรและอ่ืนๆ ผูจ้ะขำยตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมโอนและคำ่อำกรแสตมป์ ค่ำภำษีเงินได ้และภำษีธุรกิจเฉพำะ 

 
12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ถึงแมก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่และ
กรรมกำรของบรษิัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชำติ กำญจนพิทกัษ์ และนำงสำวฤกขจี กำญจนพิทกัษ์ แต่บรษิัทฯ ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำกำรจ ำหน่ำยที่ดิน โดยไดร้บัส่ิงตอบแทนเป็นหุน้ของบรษิัทรว่มทนุ ในโครงกำรโรงพยำบำลธนบุรี รงัสิต มีควำมคุม้ค่ำต่อกำร
ลงทนุ ทัง้ในดำ้นรำคำขำยที่ดิน เป็นจ ำนวนเงิน 584.00 ลำ้นบำท สงูกว่ำรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระ 2 รำย 
ที่ปรำกฏรำคำประเมินระหว่ำง 556.13 – 562.99 ลำ้นบำท และท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถน ำสินทรพัยท์ี่มีอยู่และไม่ไดม้ีกำรใช้
ประโยชนไ์ดอ้ย่ำงเต็มที่มำสรำ้งประโยชนใ์นกำรต่อยอดทำงธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได ้ในขณะที่กำรขยำยควำมร่วมมือทำง
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ธุรกิจดา้นโรงพยาบาลกับพันธมิตรในธุรกิจเดียวกัน จะทาํใหเ้กิดความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี และ

ส่งผลดีในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้บรษิัทฯ      

 

13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทตามขอ้ 12) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษิัทขา้งตน้  
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