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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ค าย่อ หรือ ค านิยาม ให้มีความหมายตามที่ระบสุ าหรับใช้ในเอกสารฉบบันี ้ดงันี  ้
 

ค าย่อ ชื่อเต็ม 

ก.ล.ต. หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ SEC ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท หรือ PRINC บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
BG บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั 
VB บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด 
VMSD หรือ ผู้ซือ้ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
VMS บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
ทจ.20/2551 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน 

ทจ.21/2551 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั 
ดร. สาธิต ดร. สาธิต วิทยากร 
นางสาว สาธิตา นางสาว สาธิตา วิทยากร 
ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผู้ประเมินมลูค่าสินทรัพย์อิสระ หรือ            
ผู้ประเมิน หรือ YEAR 

บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั 

 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 4 
 

 
 
 
ที ่ 06/2562 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 
 
เร่ือง  ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 ของบริษัท บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน  คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRINC”) ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อ

วนัที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นของบริษัท 
กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
ช าระแล้วทัง้หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท 
ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“VMSD”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับบริษัท ซึง่ VMSD มีความเก่ียวโยง
กับบริษัทโดย ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วใน 
VMSD จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามความที่ระบุตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/
ป. 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ดงันัน้ ใน
การเข้าท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยสามารถสรุปโครงสร้างการเข้าท ารายการได้ ดงันี ้
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ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน เมื่อค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
จะได้เป็นมูลค่าส่ิงตอบแทนเท่ากับ 1,329.00 ล้านบาท และเมื่อรวมกับภาระผูกพันที่ BG จะต้องท าการช าระแก่บริษัท
และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลจากงบการเงินภายในของ BG ซึ่งยงัมิได้รับการสอบทานจากผู้สอบ
บญัชี) ทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท รวมกนัเป็นมลูค่า 1,345.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 6,253.94 ล้านบาท จะมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 21.52 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท  รายการดงักล่าวมีมลูค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 20.00 ล้านบาท และสงูกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท จึงท าให้บริษัทมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และขอ
อนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย บริษัทต้องด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชมุผู้ ถือหุ้นและระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อม
ทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
นอกจากนี ้ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อท าการค านวณขนาด
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 16.36 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้
การเข้าท ารายการดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือเป็นรายการท่ีมีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 
15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษัท บริษัทมีหน้าที่ในการจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์ แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มกีารน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัริายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญด้วย โดยให้บริษัทจัดท า
สารสนเทศเปิดเผยข้อมลูและด าเนินการต่างๆ เช่นเดียวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่  1 ตาม
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั อนัรวมถึงการจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 
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อีกทัง้ เนื่องจาก VMSD ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการซือ้หุ้นสามัญทัง้หมดของ BG เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับบริษัท 
โดย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่และกรรมการของบริษัท นอกจากนี ้ดร.สาธิต (1) เป็นบตุรของนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ซึง่เป็นประธานกรรมการ
บริษัท (2) เป็นบิดาของนางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท (3) เป็นบิดาและบุคคลที่กระท า
การร่วมกัน (Concert Party) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท ที่มี UBS AG HONG 
KONG BRANCH เป็นผู้ดแูลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) (4) เป็นน้องชายของนางสาวพลัลภา วิทยากร ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท และ (5) เป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ การจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ที่มีสินทรัพย์หลกัคือที่ดินและส่ิงปลกูสร้างประเภทโรงแรม 
ซึง่ปัจจุบนัด าเนินการโดย VMS ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกันของบริษัท ภายใต้ชื่อโรงแรมเรโทรเอซิส ให้แก่ VMSD 
อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่เก่ียวโยงได้ เนื่องจากปัจจุบนับริษัทและบริษัท
ย่อยยังด าเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สองแห่งคือ 1) โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร 
วิสต้า - กรุงเทพ และ 2) โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั 

 
บริษัทจึงได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกันดงักล่าว ส าหรับการให้
ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะทัว่ไป เช่น แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และงบการเงินของบริษัท รายการเอกสารข้อมูล และงบการเงิน 
รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินต่างๆ ที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจาก
บริษัท BG VMS และ VMSD ได้แก่ สมมติฐานในการจัดท าประมาณการทางการเงิน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น  

 
ทัง้นี ้การให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมลู สมมติฐาน และเอกสารที่

ได้รับเป็นข้อมลูที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขภายหลงั
จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถกูต้อง
หรือความสมบรูณ์ของข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสภาวะ
เศรษฐกิจและข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ ณ ขณะท าการศึกษาเท่านัน้ ดงันัน้ หากปัจจัยดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั อาจท าให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นีอ้นัรวมถึงราคาหุ้นที่เหมาะสมเปล่ียนแปลงตามไป
ด้วย โดยในการท ารายงานเพื่อให้ความเห็นฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระรับรองว่า ได้พิจารณาข้อมลูต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบสมเหตสุมผลตามมาตรฐานเยีย่งผู้ประกอบการวชิาชีพที่พึงกระท า และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการ
วิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นส าคญั 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 
2562 ได้มมีติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้นของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั 
(“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ 
BG มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท ทีถื่อโดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ให้แก่บริษัท วเีอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“VMSD”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท โดยจะท าการจ าหน่ายใน
มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท โดย VB จะมีภาระผกูพนั
ในการขายและโอนหุ้นให้แก่ VMSD เมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เท่านัน้ ซึง่ต้องท าการซือ้ขายภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 โดยในการนี ้VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก่ VB แล้วเป็นจ านวน
เงนิทัง้สิน้ 265,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น (ก) เงินประกนัส าหรับการยื่นราคาเสนอซือ้ในการประมลูจ านวน 10,000,000 
บาท และ (ข) เงินมดัจ าส าหรับการเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายจ านวน 255,800,000 บาท และจะช าระราคาส่วนท่ีเหลือใน
จ านวนทัง้สิน้ 1,063,199,733.83 บาทให้แก่ VB ณ วนัทีม่ีการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD ด้วยเงินสด แคชเชียร์
เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่คู่สญัญาของสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นจะได้ตกลงกนั โดย VB จะท าการโอนกรรมกรรมสิทธ์ิใน
หุ้น BG ให้แก่ VMSD เมื่อได้รับการช าระราคาส่วนท่ีเหลือข้างต้นจาก VMSD แล้ว โดย VMSD จะท าการรับโอนภาระ
หนีสิ้นทัง้หมดของ BG ณ วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ซึง่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 (ข้อมลูจากงบการเงินภายในของ 
BG ซึง่ยงัมิได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัช)ี BG มีภาระผกูพนัที่จะต้องท าการช าระแก่บริษัทและบริษัทย่อยทัง้สิน้ 
16.59 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเจ้าหนีค้่าหุ้นท่ีต้องช าระแก่ VB 13.00 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก ่ VB 
3.50 ล้านบาท ดอกเบีย้ค้างจา่ยส าหรับตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก ่ VB 7,287.67 บาท และค่าธรรมเนียมในการ
บริหารค้างจ่ายซึง่ต้องช าระแก่บริษัท 0.86 ล้านบาท  ซึง่ VMSD ตกลงที่จะด าเนินการให้ BG ช าระเงินจ านวนดงักล่าว
ทัง้หมดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลงัจากที่ VMSD ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว 

 
 โดยการขายสินทรัพย์ดงักล่าว มีวตัถปุระสงค์เพื่อจะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทใน
ปัจจุบนัต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และ
จะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน และ
พร้อมที่จะขายที่ดินรอการพฒันาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็น
แหล่งเงินทุนในการพฒันาธุรกิจการแพทย์ต่อไป ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
และได้ท าการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยต่อมา บริษัทได้ท า
การขอย้ายหมวดธุรกิจของบริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่มีผลตัง้แต่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 
2562 เป็นต้นมา 
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 ในการจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าว บริษัทได้ท าการว่าจ้างบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด (“ตวัแทนในการ
ขายสินทรัพย์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียวโดยวิธี
ประมลูราคา (Formal Tender) ของ  

1) หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือ 
2) ที่ดินจ านวน 9 แปลงพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ เลขที่ 503 ซอยสุขุมวิท 29 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ BG 
โดยตวัแทนในการขายสินทรัพย์ดงักล่าว ได้ท าการประชาสมัพนัธ์ในการขายสินทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้ติดต่อผู้ที่มี

ศกัยภาพโดยตรง และท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือตา่งๆ เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ของตวัแทนในการขาย
สินทรัพย์ และผ่านส่ือสงัคม (Social Media) ต่างๆ โดยก าหนดวนัยื่นราคาเสนอซือ้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซึง่ 
VMSD เป็นผู้ เสนอราคาอยา่งเป็นทางการเพียงผู้ เดยีวในราคาเสนอซือ้ 1,329 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอซือ้หุ้นสามญั
ทัง้หมดของ BG อยา่งไรกต็าม ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่ามีผู้สนใจที่จะเสนอราคาในการซือ้ที่ดินและส่ิงปลกู
สร้างข้างต้นอีก 3 ราย แต่มิได้ท าการยื่นเสนอราคาอยา่งเป็นทางการ โดยราคาเบือ้งต้นที่ผู้สนใจที่จะซือ้ทีด่ินและส่ิงปลกู
สร้างดงักล่าวทัง้ 3 รายแจ้งต่อตวัแทนในการขายสินทรัพย์มีราคาต ่ากว่าราคาเสนอซือ้โดย VMSD 
 
ประเภทและขนาดของรายการ 

การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการเก่ียวกับ
ทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งเมื่อท าการค านวณขนาดรายการตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะได้เป็นมลูค่าส่ิงตอบแทนเท่ากับ 1,329.00 ล้านบาท และเมื่อรวมกับภาระผูกพนัที่ BG จะต้องท า
การช าระแก่บริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 (ข้อมลูจากงบการเงินภายในของ BG ซึง่ยงัมิได้รับการสอบ
ทานจากผู้สอบบญัชี) ทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท รวมกนัเป็นมลูค่า 1,345.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 6,253.94 
ล้านบาท จะมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 21.52 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2562  

 
เมื่อน าขนาดของรายการดงักล่าวมาพิจารณาจะพบว่า รายการดงักล่าวมีมลูค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20.00 ล้าน

บาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนัน้ 
บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอมติอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท และ
ขออนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นทีม่ีส่วน
ได้ส่วนเสีย บริษัทต้องด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้นและระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อม
ทัง้จดัให้มีทีป่รึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไข
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ของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

นอกจากนี ้ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 21-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่เมื่อท าการค านวณขนาด
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 16.36 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้
การเข้าท ารายการดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือเป็นรายการท่ีมีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 
15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทมีหน้าที่ในการจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ 
แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ดังกล่าวภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญด้วย โดยให้บริษัทจัดท า
สารสนเทศเปิดเผยข้อมลูและด าเนินการต่างๆ เช่นเดียวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตาม
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั อนัรวมถึงการจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 จึงมีมตอินมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทท าการขายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทถือครองผ่านทัง้หมดใน บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด 
(“BG”) และมีมติ แต่งตัง้ให้ บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกันดงักล่าว ส าหรับการให้
ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้ก าหนดวนัจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 5 กนัยายน 2562 
 
ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ในการจ าหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทถือครองทัง้หมดใน บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด (“BG”) มีข้อดีข้อด้อย
ของการเข้าท ารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ข้อดี และความเส่ียง โดยสรุป ดงันี ้

 
1) ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1.1) เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
การจ าหน่ายหุ้นสามัญทัง้หมดของ BG สอดคล้องกับนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและเป็น
การจัดการโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัทให้เหมาะสม ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้าน
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั และพร้อมที่จะขายที่ดินรอการพฒันาและโครงการที่มี
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อยู่ในปัจจุบนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็นแหล่งเงินทนุในการพฒันาธุรกิจ
การแพทย์ต่อไป 

1.2) บริษัทสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์เพื่อน าไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือน าไปช าระ
หนี ้หรือท าการลงทนุอื่นทีไ่ด้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า 
การขายหุ้นสามญัของ BG ดงักล่าว จะท าให้ VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับเงินจากการขาย
หุ้ นสามัญของ BG ทัง้สิน้ 1,329 ล้านบาท ซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถน าเงินที่ได้รับ
ดงักล่าวเป็นเงินทุนในการพฒันาธุรกิจการแพทย์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ตาม
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญของ BG 
ดงักล่าว ไปใช้ในการช าระหนีท้ี่บริษัทท าการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินก็จะท าให้บริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อยสามารถลดภาระต้นทุนทางการเงินได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น
สามัญของ BG ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท หรือสามารถน าไปลงทุนใน
สินทรัพย์อื่นๆท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า 
 

1.3) ลดความเส่ียงจากการท่ีอาจจะไม่มีผู้ เชา่สินทรัพย์ของ BG หรืออตัราคา่เชา่ที่จะได้รับอาจลดลง 
แม้ว่าในปัจจบุนั BG จะให้เช่าที่ดินและส่ิงปลกูสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ให้แก่บคุคลที่
เก่ียวโยงกันและบคุคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าสามารถเลือกที่จะต่อสญัญาเชา่ต่อไปอีกหรือไม่ก็
ได้ โดยไม่มีบทปรับหรือลงโทษแต่อย่างใด โดยส าหรับสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ส าหรับร้านสะดวกซือ้
นัน้ ผู้ เช่าได้มีหนงัสือแจ้งว่าจะไม่ท าการต่อสญัญาเช่าข้างต้นเพิ่มเติม โดยสญัญาเช่าจะสิน้สดุวนัที่ 1 
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ท าให้มีความเส่ียงที่สินทรัพย์ของ BG อาจจะไม่มีผู้ เช่า หรืออาจจะได้รับค่า
เช่าที่ลดลงในอนาคต การจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ท าให้สามารถลดความเส่ียงจากค่าเช่าดงักล่าว
ได้ 
 

1.4) ลดความเส่ียงจากการได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีต ่าหากน าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปพฒันาโครงการ 
แม้ว่าปัจจุบนับริษัทมีนโยบายที่จะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน หากบริษัทตัดสินใจน าที่ดินที่ BG ถือครองดังกล่าวไป
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อจ าหน่ายตามวัตถุประสงค์ดัง้เดิมเมื่อท าการซือ้สินทรัพย์นี ้บริษัท
จะต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการจ านวนมาก ประกอบกับสภาวะตลาดของคอนโดมิเนียมที่
ปัจจบุนัมีแนวโน้มชะลอตวัลง และการแข่งขนัจากผู้ประกอบการรายใหญ่ อาจท าให้บริษัทมีความเส่ียง
ในการก าหนดราคาขายและความล่าช้าในการจ าหน่าย ซึ่งการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ BG ในครัง้นี ้
สามารถลดความเส่ียงที่ผลตอบแทนจากการน าสินทรัพย์ดงักล่าวไปพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อขายอาจจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นี ้
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1.5) ราคาจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในการเข้าท ารายการในครัง้นีส้งูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ 
BG 
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG โดยวิธี ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted 
Book Value Approach) หุ้ นสามัญของ BG ทัง้หมดที่ VB ถือครองจ านวนทัง้สิน้ 9,985,998 หุ้ น มี
มลูค่ายุติธรรมทัง้สิน้ 1,194.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูค่ายุติธรรมหุ้นละประมาณ 119.57002 บาท 
ซึง่เป็นมลูค่าที่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้ผ่านวิธีการประมลูโดย VMSD ในราคาเสนอซือ้ 1,329.00 ล้านบาท 
หรือในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท ดงันัน้ การที่ VB ท าการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ได้
ในราคาที่สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรม จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
2) ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

เนื่องจาก การจ าหน่ายหุ้ นสามัญของ BG ถือเป็นการจัดการสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ด าเนินงานของบริษัท อีกทัง้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ยังสามารถน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้น
สามัญของ BG ไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือน าไปช าระหนี ้หรือท าการลงทุนอื่นที่ได้รับผลตอบแทนที่
ดีกว่าได้อีกด้วย ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ไม่มีข้อด้อยในการท ารายการ 

 
3) ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ในการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ BG ในครัง้นี ้บริษัทได้ท าการว่าจ้างบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ตัวแทนในการขายสินทรัพย์”) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการ
ขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียวโดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) โดยตวัแทนในการขายสินทรัพย์ดงักล่าว 
ได้ท าการประชาสัมพันธ์ในการขายสินทรัพย์ดังกล่าว ทัง้ติดต่อผู้ ที่มีศักยภาพโดยตรง และท าการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ของตวัแทนในการขายสินทรัพย์ และผ่าน
ส่ือสงัคม (Social Media) ต่างๆ ซึ่ง VMSD เป็นผู้ เสนอราคาอย่างเป็นทางการเพียงผู้ เดียวในราคาเสนอซือ้ 
1,329 ล้านบาท ผ่านขัน้ตอนการเสนอขายดงักล่าว ซึง่เป็นขัน้ตอนการเสนอขายผ่านการประมลูราคาทีม่ีการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่มีศักยภาพในการเสนอซือ้โดยทั่วไปซึ่งปฏิบัติกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันเช่นเดียวกับ
บคุคลภายนอก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ไม่มีข้อดีของการท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนั 

 
4) ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

4.1) การเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการแข่งขนั
ทางธุรกิจ 
เนื่องจาก VMSD ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของ BG เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับ
บริษัท โดย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท ดังนัน้ การจ าหน่ายหุ้ นสามัญของ BG ที่มี
สินทรัพย์หลกัคือที่ดินและส่ิงปลกูสร้างประเภทโรงแรม ซึง่ปัจจุบนัด าเนินการโดย VMS ซึง่เป็นบุคคลที่
มีความเก่ียวโยงกันของบริษัท ภายใต้ชื่อโรงแรมเรโทรเอซิส ให้แก่ VMSD อาจจะก่อให้เกิดความ
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบคุคลที่เก่ียวโยงได้ เนื่องจากปัจจบุนับริษัทและบริษัทย่อย
ยงัด าเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สองแห่ง อย่างไรก็ตาม โครงการโรงแรมและเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยทัง้สองโครงการ มีราคาห้องพักเฉล่ียต่อคืนสงูกว่า
ราคาห้องพกัต่อคืนของโรงแรมเรโทรเอซิส ซึ่งด าเนินการโดย บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
(“VMS”) ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษัท เนื่องจากโครงการและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีก าลังซือ้สูงกว่าโครงการโรงแรมเรโทรเอซิส อีกทัง้สภาพของ
โรงแรมเรโทรเอซิสมีสภาพที่ค่อนข้างเก่า ท าให้มิได้เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับโครงการโรงแรมและ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรง นอกจากนี ้ดร. สาธิต วิทยากร ซึ่ง
เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ VMSD ได้ลงนามในหนังสือรับรองการไม่
ประกอบธุรกิจแข่งขันให้แก่บริษัท ตัง้แต่ปี 2558 โดยระบุว่าจะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระท าการใดๆ 
หรือลงทนุในสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทนุทัง้หมดของกิจการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้จะด าเนินการให้
ผู้ที่เก่ียวข้องตามนยัของมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่กระท าการดงักล่าวข้างต้นด้วย 
 

4.2) มีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตามเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง 
เนื่องจาก VMSD ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของ BG เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับ
บริษัท อีกทัง้ ขนาดของรายการจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นีม้ีมลูค่ารายการสงูกว่า 
20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่าน
การสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จึงท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้องด าเนินการ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวท าให้
บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อเข้าท ารายการดงักล่าว 

 
ความเส่ียงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

1) ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
1.1) ความเส่ียงจากการท่ี VMSD ไม่สามารถหาเงินมาช าระค่าทรัพย์สิน 

ในการเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้ นสามญัของ BG ให้แก่ VMSD ในครัง้นี ้VMSD และ VB ได้ท าการลง
นามในสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นสามัญของ โดย VMSD ได้ท าการช าระหลกัประกันการประมลูจ านวน 
10 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 และเงินมัดจ าส าหรับการเข้าท าสัญญาจะซือ้จะขายใน
อัตราร้อยละ 20 ของราคาซือ้ขายสินทรัพย์หักด้วยหลักประกันส าหรับการประมูล คิดเป็นจ านวน 
255,800,000 บาท เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2562 ท าให้เหลือเงินที่ VMSD จะต้องท าการช าระในส่วนที่
เหลือในวนัท าการซือ้ขายและโอนสินทรัพย์คิดเป็นจ านวน 1,063,200,000 บาท ท าให้มีความเส่ียงหาก 
VMSD ไม่สามารถหาเงินส่วนที่เหลือดงักล่าวมาช าระเป็นค่าหุ้นสามญัของ VB ได้ 
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2) ความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ 

2.1) การจ าหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการน าเงินท่ีได้รับไปท าการลงทนุหรือช าระ
หนี ้
ในการขายหุ้นสามญัของ BG หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างซึง่เป็นสินทรัพย์หลกัของ BG นัน้ จะต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ หาก VB ไม่ท าการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นี ้จะท าให้มีความ
เส่ียงที่การจ าหน่ายหุ้นสามัญของ BG หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของ BG เกิด
ความล่าช้า ท าให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเสียโอกาสในการน าเงินท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์ไปท า
การลงทุนขยายธุรกิจการแพทย์ ตามนโยบายของบริษัท หรือเสียโอกาสในการน าเงินที่ได้รับไปท าการ
ช าระหนีสิ้นจากสถาบนัการเงินเพื่อลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

 
ในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ BG ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ BG ด้วยวิธี

ต่างๆ ซึง่มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกนัออกไป โดยสรุปได้ดงันี ้

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าจาก

วิธีการประเมนิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าการท ารายการ 
(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับ
มูลค่าการท ารายการ 

1. วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book 
Value Approach) 

1,023.30 1,329.00 มลูค่าการท ารายการสงูกว่ามลูคา่จาก
วิธีการประเมิน 305.70 ล้านบาท 

หรือสงูกว่ามลูค่าประเมินคดิเป็นร้อย
ละ 23.00 ของมลูคา่การท ารายการ 

2. วิ ธีป รับป รุงมูลค่ าตาม
บั ญ ชี  (Adjusted Book 
Value Approach) 

1,194.03 1,329.00 มลูค่าการท ารายการสงูกว่ามลูคา่จาก
วิธีการประเมิน 134.97 ล้านบาท 

หรือสงูกว่ามลูค่าประเมินคดิเป็นร้อย
ละ 10.16 ของมลูคา่การท ารายการ 

3. วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow 
Approach) /1 

934.37 1,329.00 มลูค่าการท ารายการสงูกว่ามลูคา่จาก
วิธีการประเมิน 394.63 ล้านบาท 

หรือสงูกว่ามลูค่าประเมินคดิเป็นร้อย
ละ 29.69 ของมลูคา่การท ารายการ 

4. วิธีเปรียบเทียบกบับริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 
(Market Comparable 
Approach) 

ไม่เลือกใช้ - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้
วิธีดงักล่าวในการประเมินมลูคา่หุ้น

สามญัของ BG/2 

หมายเหตุ : /1วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมลูค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ด าเนินธุรกิจโรงแรมท่ีเป็น
สินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็น
หลกั และจะหยดุขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั 
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 /2ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้ วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable 
Approach) ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BG เน่ืองมาจากปัจจุบัน BG ประกอบธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ (ท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง) ของ BG เป็นหลัก ซึ่งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ประกอบกับ BG ถือ
ครองสินทรัพย์ให้เช่าเพียงแหล่งเดียว และมีขนาดของสินทรัพย์ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จึงไม่
สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะใกล้เคียงกัน และมีขนาดของกิจการท่ีเหมาะสมมา
ใช้ในการเปรียบเทียบกนัได้ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการค านวณมลูค่ายุติธรรมของทรัพย์สินมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสม

ส าหรับรายการนี ้คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเป็นวิธีค านึงถึงราคา
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่บริษัทได้มา พร้อมทัง้ปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็นราคาตลาดตามสภาพปัจจุบันด้วยส่วนต่างจาก
รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จดัท าโดยผู้ประเมินอิสระ เนื่องจาก BG มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ คือ ที่ดินและอาคาร
ประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ซึ่งตัง้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท 39 โดยราคาในการท ารายการจ าหน่ายไปของหุ้นสามัญ
ทัง้หมดของ BG ที่บริษัทถือครองผ่าน VB เท่ากบั 1,329 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่าที่ประเมินโดยวิธีปรับปรุง
มลูค่าสินทรัพย์ตามบญัชีข้างต้น พบว่ามลูค่าการท ารายการของบริษัทจะสงูกว่ามลูค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ 134.97 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราสงูกว่าร้อยละ 10.16 ของมลูค่าการท ารายการของบริษัท 

 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการประเมินมลูค่าโดยวิธีมลูค่าตามบญัชี และวิธีคิดลดกระแสเงิน

สด แล้วมีความเห็นว่าวิธีดงักลา่วมิใช่วิธีที่เหมาะสมส าหรับการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ BG  ดงันี ้
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี - วิธีดงักล่าวมิได้สะท้อนมลูค่าตลาดที่แท้จริงของสินทรัพย์ของ BG และไม่ได้สะท้อน

ภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด - วิธีดังกล่าวเป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมูลค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG 

ด าเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการมุ่ง
ขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยดุขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั 

 
สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 จากการพิจารณาข้อมลูข้างต้นดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็ว่าการเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้น
สามัญทัง้หมดที่บริษัทถือครองใน บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด (“BG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นผ่านบริษัท           
วี  บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิ ง้  จ ากัด  (“VB”) ในอัตราร้อยละ 99.99 จ านวนทัง้สิ น้  9,985,998 หุ้ น  คิดเป็นมูลค่ารวม 
1,328,999,733.83 บาท หรือในราคาหุ้ นละประมาณ 133.08632 บาท ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(“VMSD”) เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยุด
ขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั โดยเงินทนุจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทสามารถน าไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ตามนโยบายของบริษัทข้างต้น หรือ
สามารถน าไปช าระหนีห้รือน าไปลงทนุอื่นๆท่ีมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้  
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 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการว่าจ้างบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัททีไ่ม่มีความเก่ียวข้อง เพื่อท า
หน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียวโดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) โดยได้ท าการประชาสมัพนัธ์
ในการขายสินทรัพย์ดงักล่าว ทัง้ติดต่อผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ซึง่แม้ VMSD เป็นผู้ที่
ยื่นข้อเสนอราคาซือ้เพียงผู้ เดียว ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่ามีผู้สนใจที่จะเสนอราคาในการซือ้ที่ดินและส่ิงปลกู
สร้างข้างต้นอีก 3 ราย แต่มิได้ท าการยื่นเสนอราคาอย่างเป็นทางการ โดยราคาเบือ้งต้นที่ผู้สนใจที่จะซือ้ที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างดงักล่าวทัง้ 3 รายแจ้งต่อตวัแทนในการขายสินทรัพย์มีราคาต ่ากว่าราคาเสนอซือ้โดย VMSD 
 
 ในด้านความเหมาะสมของราคานัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาในการเข้าท ารายการดงักล่าว
เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG ที่บริษัทถือครองผ่าน VB ที่ได้จากการ
ประเมินนัน้เท่ากบั 1,194.03 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอซือ้จาก VMSD 1,329 ล้านบาท มลูค่ายุติธรรมที่
ได้จากการประเมินต ่ากว่าราคาเสนอซือ้จาก VMSD เป็นจ านวน 134.97 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวเป็นเงื่อนไขทัว่ไปของการซือ้ขายทรัพย์สินผ่านการประมลู โดยมีเงื่อนไขให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินหลกัประกนัการ
ประมลู ส าหรับผู้ที่ท าการยื่นราคาเสนอซือ้สินทรัพย์ผ่านวิธีการประมลู และก าหนดให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินมดัจ าเมื่อท า
สญัญาจะซือ้จะขาย อีกทัง้ยงัมีการระบุเงื่อนไขว่าผู้จะขายจะมีภาระผูกพนัในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเท่านัน้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับ
บริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
  

นอกจากนี ้เนื่องจาก VMSD ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการซือ้หุ้นสามัญทัง้หมดของ BG เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับ
บริษัท โดย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และกรรมการของบริษัท นอกจากนี ้ดร.สาธิต (1) เป็นบุตรของนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ซึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริษัท (2) เป็นบิดาของนางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท (3) เป็นบิดาและบคุคล
ที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มี UBS AG 
HONG KONG BRANCH เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) (4) เป็นน้องชายของนางสาวพลัลภา วิทยากร 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ (5) เป็นบคุคลท่ีกระท าการร่วมกนั (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลที
ดี ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดังนัน้ การจ าหน่ายหุ้นสามัญของ BG ที่มีสินทรัพย์หลักคือที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประเภท
โรงแรม ซึ่งปัจจุบนัด าเนินการโดย VMS ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกันของบริษัท ภายใต้ชื่อโรงแรมเรโทรเอซิส ให้แก่ 
VMSD อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบคุคลที่เก่ียวโยงได้ เนื่องจากปัจจบุนับริษัทและ
บริษัทย่อยยังด าเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สองแห่งคือ 1) โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ 
สาทร วิสต้า - กรุงเทพ และ 2) โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมัย อย่างไรก็ตาม โครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่
ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยทัง้สองโครงการ มีราคาห้องพกัเฉล่ียต่อคืนสูงกว่าราคาห้องพักต่อคืนของโรงแรมเร
โทรเอซิส ซึง่ด าเนินการโดย บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั (“VMS”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัท เนื่องจาก
โครงการและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่มีก าลงัซือ้สูงกว่าโครงการโรงแรมเร
โทรเอซิส อีกทัง้สภาพของโรงแรมเรโทรเอซิสมีสภาพที่ค่อนข้างเก่า ท าให้มิได้เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบัโครงการโรงแรม
และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรง นอกจากนี ้ดร. สาธิต วิทยากร ซึง่เป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ VMSD ได้ลงนามในหนงัสือรับรองการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัให้แก่บริษัท ตัง้แต่
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ปี 2559 โดยระบุว่าจะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระท าการใดๆ หรือลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทัง้หมดของ
กิจการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกับ
ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้จะด าเนินการ
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องตามนยัของมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ไม่กระท าการดงักล่าวข้างต้นด้วย โดยบริษัทมีมาตรการการติดตาม โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทท าการตรวจสอบว่า ดร. สาธิต วิทยากร ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน
ดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 
 
 หลงัจากพจิารณาข้อดแีละข้อด้อยของการท ารายการ และข้อดแีละข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียว
โยง ความเส่ียงในการท ารายการ รวมถงึราคาที่เสนอซือ้โดย VMSD แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นว่า ผู้ถือ
หุ้นควรพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทท ารายการดังกล่าว 
  

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิให้บริษัทเข้าท ารายการดังกล่าว ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาจาก
ข้อมลูและความคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ ซึง่การตดัสินใจอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิ
ให้บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
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รายงานความเหน็เร่ืองการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษทั กรุงเทพบริหาร จ ากดัให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 
 

 
1.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการท ารายการ 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 
2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด 
(“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ 
BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“VMSD”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท โดยจะท าการจ าหน่ายใน
มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท โดยสามารถสรุปโครงสร้าง
การเข้าท ารายการได้ ดงันี ้

 
 

 
โดยการขายสินทรัพย์ดงักล่าว มีวตัถปุระสงค์เพื่อจะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทใน
ปัจจบุนัต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และ
จะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน และ
พร้อมที่จะขายที่ดินรอการพฒันาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็น
แหล่งเงินทุนในการพฒันาธุรกิจการแพทย์ต่อไป ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
และได้ท าการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยต่อมา บริษัทได้ท า
การขอย้ายหมวดธุรกิจของบริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ส่วนที่ 1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
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เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่มีผลตัง้แต่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 
2562 เป็นต้นมา 

 
การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการเก่ียวกับ

ทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งเมื่อท าการค านวณขนาดรายการตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะได้เป็นมลูค่าส่ิงตอบแทนเท่ากับ 1,329.00 ล้านบาท และเมื่อรวมกับภาระผูกพนัที่ BG จะต้องท า
การช าระแก่บริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 (ข้อมลูจากงบการเงินภายในของ BG ซึง่ยงัมิได้รับการสอบ
ทานจากผู้สอบบญัชี ซึ่งเลือกใช้ข้อมลูจากงวดดงักล่าวเพื่อให้สะท้อนภาระผูกพนัล่าสดุของ BG) ทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท 
รวมกันเป็นมูลค่า 1,345.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่
ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 6,253.94 ล้านบาท จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 
21.52 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

 
เมื่อน าขนาดของรายการดงักล่าวมาพิจารณาจะพบว่า รายการดงักล่าวมีมลูค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 20.00 ล้าน

บาท และสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนัน้ 
บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอมติอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท และ
ขออนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นทีม่ีส่วน
ได้ส่วนเสีย บริษัทต้องด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้นและระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อม
ทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
นอกจากนี ้ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 21-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อท าการค านวณขนาด
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 16.36 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้
การเข้าท ารายการดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือเป็นรายการท่ีมีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 
15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทมีหน้าที่ในการจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ 
แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
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สินทรัพย์ดังกล่าวภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญด้วย โดยให้บริษัทจัดท า
สารสนเทศเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการต่างๆ เช่นเดียวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตาม
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคัญ อนัรวมถึงการจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 

 
จากข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัมีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ บริษัทจึงได้ท าการแต่งตัง้ บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ให้ท าหน้าที่ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจดัท าความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท เ ก่ียวกับการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่
เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

 
โดยในการจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าว บริษัทได้ท าการวา่จ้างบริษทั ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั (“ตวัแทนใน

การขายสนิทรัพย์”) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง เพือ่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียว
โดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) ของ  

1) หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือ 
2) ที่ดินจ านวน 9 แปลงพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ เลขที่ 503 ซอยสุขุมวิท 29 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ BG 
โดยสญัญาวา่จ้างตวัแทนในการขายสินทรัพย์ สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
คู่สัญญา : บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“ผู้วา่จ้าง”) 

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั (“ตวัแทนในการขายสินทรัพย์”) 
สัญญาลงวนัที่ : 11 กมุภาพนัธ์ 2562 
ระยะเวลาของสัญญา : 11 กมุภาพนัธ์ 2562 ถงึ 10 สิงหาคม 2562 (6 เดือน)  
ประเภทสัญญา : สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่เพยีงผู้ เดียว (Exclusive Agent) ใน

การเสนอขายหลกัทรัพย์โดยวิธีประมลู (Formal Tender) 
สินทรัพย์ที่เสนอขาย : 1. ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างประเภทโรงแรม ซอยสขุมุวิท 29 จ านวน 9 โฉนด 

ประกอบด้วยโฉนดเลขที่ 3570 50500 50504 50505 50506 50507 
50508 50509 50510 รวมเนือ้ที่ 1-2-51 ไร่ หรือ 

2. หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG 
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

: 1. จดัเตรียมข้อมลูของสินทรัพย์รวมถึงข้อมลูที่เก่ียวข้อง และเสนอข้อมลูให้กบั
ผู้ซือ้ที่มีศกัยภาพ 

2. จดัเตรียมเอกสารทางการตลาด เช่น สารสนเทศ ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง 
(Terms of Reference) และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักระบวนการประมลู 
ให้แก่ผู้ซือ้ที่มศีกัยภาพ 

3. ประสานงานกบัผู้ว่าจ้างและทนายของผู้วา่จ้าง เพื่อจดัเตรียมเอกสารการ
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ประมลู ซึง่รวมถงึ สญัญาจะซือ้จะขาย และเอกสารอื่นๆส าหรับการประมลู 
เช่น สญัญารักษาความลบั บนัทึกความเข้าใจ ค าบอกกล่าวโดยลายลกัษณ์
อกัษร ส าหรับผู้ซือ้ที่มีศกัยภาพ 

4. จดัการและประสานงานกบัผู้วา่จ้าง ส าหรับการตรวจสอบสินทรัพย์โดยผู้ซือ้
ที่มีศกัยภาพ จดัหาข้อมลูทางตลาดเพื่อท่ีจะโน้มน้าวและต่อรองกบัผู้ซือ้ที่มี
ศกัยภาพเพื่อท่ีจะสนบัสนนุการตดัสินใจของผู้ซือ้ 

5. แนะน ากลยทุธ์ในการขายและการประมลูเพื่อให้มัน่ใจว่าการเสนอขายจะ
ประสบความส าเร็จในราคาสงูสดุที่เป็นไปได้ แนะน าผู้ขายในการตอบข้อ
ซกัถามจากผู้ เสนอราคา และแนะน ากลยทุธ์ในการต่อรองกบัผู้ซือ้ที่มี
ศกัยภาพ 

6. ประสานงานและส่ือสารโดยตรงกบัผู้ เสนอราคาเก่ียวกบัขัน้ตอนการประมลู 
และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้อง 

7. จดัท ารายงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ขายเป็นระยะตลอด
กระบวนการการขาย 

8. แนะน าราคาขายและเงื่อนไขในการขายทีเ่หมาะสม โดยพิจารณาสภาพและ
ลกัษณะของสินทรัพย์ 

9. จดัหารายชื่อของผู้ซือ้เป้าหมายและติดต่อผู้ซือ้เป้าหมายโดยตรงเพื่อเสนอ
ขายสินทรัพย์ 

10. วิเคราะห์ข้อเสนอและประกาศชนะการประมลูที่ได้รับการคดัเลือกโดยผู้
ว่าจ้าง 

11. ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ประมลูราคาที่ได้รับการคดัเลือก ในกรณี
ที่ผู้ประมลูราคามกีารเพิ่มเติมเงื่อนไขในการขายสินทรัพย์ จนกระทัง่บริษัท
และผู้ประมลูตกลงที่จะลงนามในสญัญาจะซือ้จะขาย 

12. ประสานงานระหว่างผู้ซือ้และทนายของผู้ว่าจ้างในการจดทะเบยีนการโอน
สินทรัพย์ 

วันยื่นราคาเสนอซือ้ : 15 พฤษภาคม 2562 
 

โดยตวัแทนในการขายสินทรัพย์ดงักล่าว ได้ท าการประชาสมัพนัธ์ในการขายสินทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้ติดต่อผู้ที่มี
ศกัยภาพโดยตรง และท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือตา่งๆ เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ของตวัแทนในการขาย
สินทรัพย์ และผ่านส่ือสงัคม (Social Media) ต่างๆ โดยก าหนดวนัยื่นราคาเสนอซือ้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซึง่ 
VMSD เป็นผู้ เสนอราคาอยา่งเป็นทางการเพียงผู้ เดยีวในราคาเสนอซือ้ 1,329 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอซือ้หุ้นสามญั
ทัง้หมดของ BG อยา่งไรกต็าม ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่ามีผู้สนใจที่จะเสนอราคาในการซือ้ที่ดินและส่ิงปลกู
สร้างข้างต้นอีก 3 ราย แต่มิได้ท าการยื่นเสนอราคาอยา่งเป็นทางการ โดยราคาเบือ้งต้นที่ผู้สนใจที่จะซือ้ทีด่ินและส่ิงปลกู
สร้างดงักล่าวทัง้ 3 รายแจ้งต่อตวัแทนในการขายสินทรัพย์มีราคาต ่ากว่าราคาเสนอซือ้โดย VMSD 
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โดย VMSD และ VB ได้ท าการลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยในการนี ้VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก่ VB แล้วเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 265,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น 
(ก) หลกัประกันการประมลูส าหรับการยื่นราคาเสนอซือ้จ านวน 10 ล้านบาท และ (ข) เงินมดัจ าส าหรับการเข้าท าสญัญา
จะซือ้จะขายจ านวน 255.80 ล้านบาท และจะช าระราคาส่วนท่ีเหลือในจ านวนทัง้สิน้ 1,063.20 ล้านบาทให้แก่ VB ณ วนัที่
มีการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่คู่สญัญาของสญัญาจะซือ้จะ
ขายหุ้นจะได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีมติไม่อนมุตัิการเข้า
ท ารายการในครัง้นี  ้VB จะต้องคืนเงินมัดจ าทัง้หมดที่ตนได้รับไว้ให้แก่ VMSD ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีมติไม่อนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยไม่มีภาระดอกเบีย้ โดย 
VB จะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้นให้แก่  VMSD เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเท่านัน้ ซึง่ต้องท าการซือ้ขายภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 ซึง่ VB จะท าการโอนกรรมกรรมสิทธ์ิ
ในหุ้น BG ให้แก่ VMSD เมื่อได้รับการช าระราคาส่วนที่เหลือข้างต้นจาก VMSD แล้ว โดย VMSD จะท าการรับโอนภาระ
หนีสิ้นทัง้หมดของ BG ณ วนัที่โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ซึง่ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 (ข้อมลูจากงบการเงินภายในของ 
BG ซึง่ยงัมิได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี ซึง่เลือกใช้ข้อมลูจากงวดดงักล่าวเพือ่ให้สะท้อนภาระผกูพนัล่าสดุของ BG) 
BG มีภาระผกูพนัที่จะต้องท าการช าระแก่บริษัทและบริษทัย่อยทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเจ้าหนีค้า่หุ้นท่ีต้อง
ช าระแก่ VB 13.00 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่ต้องช าระแก่ VB 3.50 ล้านบาท ดอกเบีย้ค้างจ่ายส าหรับตัว๋สญัญาใช้เงิน
ซึ่งต้องช าระแก่ VB 7,287.67 บาท และค่าธรรมเนียมในการบริหารค้างจ่ายซึ่งต้องช าระแก่บริษัท 0.86 ล้านบาท  ซึ่ง 
VMSD ตกลงที่จะด าเนินการให้ BG ช าระเงินจ านวนดงักล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องภายใน 90 วนั
ภายหลงัจากที่ VMSD ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิในหุ้น BG แล้ว 

 
1.2 วนั เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้
น าเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (“ที่ประชมุผู้ถือหุ้น”) พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG 
บริษัทจะเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะ
จดัขึน้ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อนัถือเป็นเงื่อนไขส าคญัตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาจะซือ้จะขายหุ้น 
ฉบบัลงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 ระหว่าง VB และ VMSD โดยในเบือ้งต้นคาดว่า หากธุรกรรมดงักล่าวได้รับมติอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2562 

 
1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการท ารายการ และสาระส าคัญของสัญญาจะซือ้จะขายหุ้นสามัญของ BG 

 
1.3.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการท ารายการ 
 
ผู้จะขาย : บริษัท วี บริลเล่ียน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”) 
ผู้จะซือ้ : บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“VMSD”) 
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ความสัมพนัธ์ : VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึง่ได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. 
สาธิต”) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(ก) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นทางตรงใน VMSD จ านวน 
9,998 หุ้ น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดใน 
VMSD และเป็นกรรมการของ VMSD และ 

(ข) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นทางตรงในบริษัท จ านวน 
806,728,800 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.90 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด
ในบริษัท และเป็นกรรมการของ บริษัท  

นอกจากนี ้ดร.สาธิต (1) เป็นบตุรของนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ซึง่เป็น
ประธานกรรมการบริษัท (2) เป็นบิดาของนางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นและกรรมการของบริษัท (3) เป็นบิดาและบคุคลทีก่ระท าการร่วมกนั (Concert 
Party) ข อ งนางสาวสาธิ ต า  วิ ทยาก ร  ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ร า ย ใหญ่ ของ 
บริษัท ที่มี UBS AG HONG KONG BRANCH เป็นผู้ ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน 
(Custodian) (4) เป็นน้องชายของนางสาวพัลลภา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัท และ (5) เป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอป
เม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
1.3.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาจะซือ้จะขายหุ้นสามัญของ BG 

 
สัญญาลงวนัที่ : 14 มิถนุายน 2562 
ผู้จะขาย : 1. บริษัท วี บริลเล่ียน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”) 

2. นางสาวสาธิตา วิทยากร 
3. นางสาวมนตธิ์ชา อชัชพนัธ์ 
(เรียกรวมกนัวา่ “ ผู้จะขาย”) 

ผู้จะซือ้ : บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“VMSD”) 
สินทรัพย์ที่จะซือ้จะ
ขาย 

: หุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) ทัง้หมดของ BG จ านวน 
9,986,000 หุ้น โดย VMSD จะซือ้หุ้น BG จาก 
1. บริษัท วี บริลเล่ียน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั จ านวน  9,985,998 หุ้น 
2. นางสาวสาธิตา วิทยากร จ านวน  1 หุ้น 
3. นางสาวมนตธิ์ชา อชัชพนัธ์ จ านวน  1 หุ้น 

ราคาซือ้ขายสนิทรัพย์ : มลูค่าทัง้สิน้ 1,329,000,000 บาท 
เงื่อนไขการช าระ : - ช าระงวดที่ 1 หลกัประกนัการประมลูจ านวน 10 ล้านบาท ณ วนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2562  
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- ช าระงวดที่ 2 เงินมดัจ าในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซือ้ขายสินทรัพย์หกั
ด้วยหลกัประกนัส าหรับการประมลู คิดเป็นจ านวน 255,800,000 บาท ใน
วนัท่ีสญัญาจะซือ้จะขายนีม้ีผลบงัคบัใช้ 

- ช าระงวดที่ 3 ช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนท่ีเหลือ คิดเป็นจ านวน 
1,063,200,000 บาท ในวนัท าการซือ้ขายและโอนสินทรัพย์ ซึง่ก าหนดไว้
ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

เงื่อนไขที่ส าคัญอื่นๆ : 1. ผู้จะขายจะมีภาระผกูพนัในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เทา่นัน้ ซึง่การประชมุดงักล่าวจะต้องจดัขึน้ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

2. คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะท าการซือ้ขายภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 
3. ในวนัท าการซือ้ขายและโอนสินทรัพย์ ผู้จะซือ้ตกลงทีจ่ะช าระราคาซือ้ขาย

สินทรัพย์ส่วนท่ีเหลือส าหรับการซือ้หุ้นของ BG ให้แก่ผู้จะขาย 
4. ผู้จะขายจะท าการโอนกรรมกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ผู้จะซือ้ เมื่อได้รับ

การช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนท่ีเหลือจากผู้จะซือ้แล้ว 
5. ในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทไม่อนมุตัวิาระท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้นของ BG ผู้จะขายตกลงที่
จะท าการคืนหลกัประกนัการประมลูและเงินมดัจ าโดยไม่มดีอกเบีย้ให้แก่ผู้
จะซือ้ภายใน 7 วนั หลงัจากที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่อนมุตัิวาระดงักล่าว หากผู้จะขายท าการคืน
หลกัประกนัการประมลูและเงินมดัจ าภายหลงัจากระยะเวลาที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้จะขายตกลงทีจ่ะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

6. ผู้จะซือ้และผู้จะขายจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ยและภาษีอากรที่เกดิขึน้จาก
สญัญาจะซือ้จะขายนีต้ามภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

 
1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

VB ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะท าการจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญั BG ทัง้หมดที่ VB ถือครองอยู่ ณ วนั
เข้าท ารายการ จ านวน 9,985,998 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระ
แล้วของ BG โดยรายละเอียดของ BG เป็นดงันี ้

 
1.4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2535 ตัง้อยูเ่ลขที่ 29 อาคารบางกอก 
บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โดยประกอบธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์และให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยในปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 998,600,000 บาท แบง่
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,986,000 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
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ปัจจบุนั BG เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทีด่ินจ านวน 9 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทโรงแรมและอาคาร
พาณิชย์ เลขที่ 503 ซอยสขุมุวทิ 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (กรุณาดรูายละเอยีดในข้อ 
1.4.5 รายละเอียดสนิทรัพย์หลักของ BG)   

 
1.4.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 BG มีโครงสร้างการถือหุ้น ดงันี ้
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 9,985,998 99.99 

2. นางสาวสาธิตา วิทยากร 1 0.00 

3. นางสาวมนต์ทิชา อชัชพนัธ์ 1 0.00 

รวม 9,986,000 100.00 

โดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึง่บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 
จากทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 5,772,807,700 บาท 

 
1.4.3 คณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 BG มีคณะกรรมการทัง้หมด 4 ทา่น ซึง่มีรายละอียดดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการ 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมการ 

3. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ กรรมการ 

4. นางสาวสาธิตา วิทยากร กรรมการ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร นายวีระ ศรีชนะชยัโชค นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิท

ยะและ นางสาวสาธิตา วิทยากร กรรมการสองทา่นลงลายมือชือ่ร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  
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1.4.4 สรุปข้อมูลทางการเงนิและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.4.4.1 งบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน/1 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมนุเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

0.89 0.03 8.67 0.29 1.04 0.10 1.39 0.14 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี
ข้อก าจดัในการเบกิใช้ที่
หมนุเวยีน 

0.06 0.00 - - - - - - 

เงินลงทนุระยะสัน้ - - 558.19 18.72 - - - - 
ลกูหนีอ้ื่น 0.25 0.01 0.04 0.00 - - - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

- - 1,143.87 38.37 - - - - 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 6.76 0.24 14.97 0.50 15.11 1.44 15.13 1.44 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 7.96 0.29 1,725.73 57.88 16.15 1.54 16.52 1.58 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน         
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ – สทุธิ 

2,777.77 99.70 1,255.18 42.10 1,033.13 98.42 1,031.37 98.38 

อปุกรณ์ – สทุธิ 0.08 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 0.45 0.02 0.44 0.01 0.42 0.04 0.42 0.04 
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

2,778.29 99.71 1,255.68 42.12 1,033.59 98.46 1,031.82 98.42 

รวมสินทรัพย์ 2,786.25 100.00 2,981.42 100.00 1,049.74 100.00 1,048.34 100.00 
หนีส้นิและส่วนของ
เจ้าของ 

        

หนีส้นิหมุนเวียน         
เจ้าหนือ้ื่น 0.55 0.02 0.25 0.01 13.18 1.26 13.21 1.26 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคล
และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

37.58 1.35 - - - - - - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 66.99 2.25 3.49 0.33 3.50 0.33 
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าที่ 6.31 0.23 6.31 0.21 6.31 0.60 6.31 0.60 
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รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน/1 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หมนุเวยีน 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 44.49 1.60 73.57 2.47 22.99 2.19 23.02 2.19 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน         
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 15.95 0.57 9.63 0.32 3.32 0.32 1.74 0.17 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 0.12 0.00 0.13 0.00 0.13 0.01 0.13 0.01 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 16.07 0.58 9.76 0.33 3.45 0.33 1.87 0.18 
รวมหนีส้ิน 60.56 2.17 83.32 2.79 26.44 2.52 24.89 2.37 
ส่วนของเจ้าของ         
ทนุจดทะเบียน 2,850.60 102.31 2,850.60 95.61 998.60 95.13 998.60 95.26 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 2,850.60 102.31 2,850.60 95.61 998.60 95.13 998.60 95.26 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม         
   จดัสรรแล้ว – ส ารองตาม
กฎหมาย 

- - 25.30 0.85 27.81 2.65 27.81 2.65 

   ยงัไม่ได้จดัสรร (124.91) (4.48) 22.19 0.74 (3.11) (0.30) (2.96) (0.28) 
รวมส่วนของเจ้าของ 2,725.69 97.83 2,898.09 97.21 1,023.30 97.48 1,023.45 97.63 
รวมหนีส้ินและส่วนของ
เจ้าของ 

2,786.25 100.00 2,981.42 100.00 1,049.74 100.00 1,048.34 100.00 

หมายเหต:ุ /1ข้อมลูงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 เป็นข้อมลูท่ีได้รับการสอบทานของ BG ส าหรับการจดัท างบการเงินรวมของ
บริษัท 

 
งบก าไรขาดทนุ 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวดไตรมาส 1 ปี 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน/1 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้         
รายได้จากการให้
เช่า 

8.96 99.68 9.02 0.89 9.03 16.68 2.26 100.00 

รายได้อืน่ 0.03 0.32 999.66 99.11 45.11 83.32 - - 
รวมรายได้ 8.98 100.00 1,008.67 100.00 54.15 100.00 2.26 100.00 
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุจากการให้
เช่า 

(7.05) (78.44) (7.05) (0.70) (7.05) (13.02) (1.76) (78.01) 
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รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวดไตรมาส 1 ปี 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน/1 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใช้จา่ยในการ
บริหาร 

(12.39) (137.95) (216.88) (21.50) (12.81) (23.66) (0.31) (13.62) 

รวมค่าใช้จ่าย (19.44) (216.39) (223.93) (22.20) (19.86) (36.67) (2.07) (91.63) 
ก าไรก่อนต้นทุน
ทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได้ 

(10.46) (116.39) 784.75 77.80 34.29 63.33 0.19 8.37 

ต้นทนุทางการเงิน (7.37) (82.01) (0.57) (0.06) - - - - 
ก าไรก่อนภาษี
เงนิได้ 

(17.82) (198.40) 784.18 77.74 34.29 63.33 0.19 8.37 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงิน
ได้ 

- - (132.87) (13.17) (6.91) (12.77) (0.04) (1.67) 

ก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 

(17.82) (198.40) 651.31 64.57 27.38 50.56 0.15 6.70 

หมายเหต:ุ /1ข้อมลูงวดไตรมาส  1 ปี 2562 เป็นข้อมลูท่ีได้รับการสอบทานของ BG ส าหรับการจดัท างบการเงินรวมของบริษัท 

 
1.4.4.2 ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานที่ ผ่านมา BG ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ของ BG ดงัต่อไปนี ้(1) BG ให้เช่าอาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 ชัน้ กบัอาคารพาณิชย์ 
2 คูหา แก่ VMS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเก่ียวโยงกัน เพื่อน าไปด าเนินธุรกิจโรงแรม (2) BG ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ 2 
คหูา แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทไม่มีความเก่ียวโยงกัน เพื่อน าไปด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซือ้ และ 
(3) BG ให้เช่าพืน้ที่บางส่วน บริเวณชัน้ล่างของอาคารโรงแรม แก่บริษัท วิวฏัฏะคลินิค จ ากัด ซึง่เป็นบุคคลที่มีความเก่ียว
โยงกนั เพื่อน าไปด าเนินกิจการสถานพยาบาล ทัง้นี ้รายละเอียดของผลการด าเนินงานของ BG ในปี 2559 ถึงไตรมาสที่ 1
ปี 2562 เป็นดงันี ้
 

รายได้รวม 
รายได้รวมของ BG มาจากรายได้จากการให้เช่า และรายได้อื่น ซึง่รายได้จากการให้เช่า แบ่งเป็นรายได้จากค่า

เช่า และค่าตอบแทนจากการให้เช่า โดยค่าตอบแทนจากการให้เชา่ของ BG เป็นค่าตอบแทนส าหรับการให้เช่าพืน้ท่ีอาคาร
พาณิชย์เพื่อใช้เป็นร้านสะดวกซือ้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราคงที่ ในปี 2559 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 
ทัง้นี ้BG มีรายได้รวมในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เท่ากับ 8.98 ล้านบาท 1,008.67 ล้านบาท 
54.15 ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 BG มีรายได้รวมเท่ากบั 1,008.67 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 999.69 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 11,127.02 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึน้ 60,631.56 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้
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ร้อยละ 0.68 เนื่องจากการรับรู้อตัราคา่เช่าใหม่ของการเชา่อาคารพาณิชย์ส าหรับเป็นร้านสะดวกซือ้เต็มปีและมกีารเพิ่มค่า
เช่าจากการต่อสญัญาเช่าอาคารโรงแรมในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 และรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ 999.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล
มาจากการจ าหน่ายที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการโรงแรมสูง 34 ชัน้ บริเวณสขุุมวิท ซอย 27 โดยมีก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวจ านวน 984.47 ล้านบาท นอกจากนี ้BG มีรายได้อื่นๆ รายได้ดอกเบีย้จากตราสารหนี ้
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง มลูค่ารวม 15.19 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 BG มีรายได้รวมลดลง 954.53 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 94.63 เมื่อเทียบกบัรายได้รวม
ของปี 2560 เนื่องจากในปี 2560 มีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 984.47 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปี 2561 มีรายได้จากค่าเช่า
เพิ่มขึน้ 18,000.00 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.20 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ค่าเช่าที่เพิ่มขึน้จากการต่อสัญญาเช่า
อาคารโรงแรมเต็มปี ส่วนรายได้อื่นลดลง 954.54 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 95.49 จากปี 2560 โดยในปี 2561 
BG มีรายได้จากรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้อง 9.95 ล้านบาท และมีก าไรจากการจ าหน่าย
ที่ดินเปล่าในจงัหวดัระยองและอดุรธานีจ านวน 34.00 ล้านบาท 

ส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 BG มีรายได้รวมลดลง 18.74 ล้านบาทจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมี
รายได้รวมเท่ากับ 20.99 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 89.24 เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 BG มีก าไรจาก
การจ าหน่ายที่ดินเปล่าในจังหวัดอุดรธานีจ านวน 10.47 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่
เก่ียวข้องซึ่งคือ VB เท่ากับ 7.33 ล้านบาท และผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการลงทุนระยะสัน้ในหลักทรัพย์เพื่อค้า – 
หน่วยลงทนุ 0.95 ล้านบาท 

 
ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
BG มีต้นทนุจากการให้เช่าในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และงวดไตรมาสแรกของปี 2562 เท่ากบั 7.05 ล้านบาท 

7.05 ล้านบาท 7.05 ล้านบาท และ 1.77 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้เช่าในปี 2559 ปี 
2560 ปี 2561 และงวดไตรมาสแรกของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 78.69 ร้อยละ 78.16 ร้อยละ 78.01 และร้อยละ 78.2 
ตามล าดบั โดย BG มีก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าในปี 2559 เท่ากับ 1.91 ล้านบาท ในปี 2560 BG มีก าไรขัน้ต้น 1.97 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 60,631.58 บาทจากปี 2559  คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.18 ในปี 2561 BG มีก าไรขัน้ต้น 1.99 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 17,999.96 บาทจากปี 2560 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.91 และในงวดไตรมาสแรกของปี 2562 BG มีก าไรขัน้ต้น
จากการให้เช่า เท่ากับ 0.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 679.71 บาท จากงวดเดียวกันในปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของค่า
เส่ือมราคา ทัง้นี ้ก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ถึงงวดไตรมาสแรกของปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.31 ร้อยละ 21.84 ร้อยละ 21.99 
และร้อยละ 21.80 ของรายได้จากการให้เช่าในปีดงักล่าว ตามล าดบั 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 BG มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 เท่ากบั 12.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 137.95 ของรายได้รวม ปี 2560 
BG มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 216.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 
2560 เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้างบริเวณสขุุมวิท ซอย 27 จ านวน 213.79 ล้าน
บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากการขาย ค่าธรรมเนียมในการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับปี 2561 BG มีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 12.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของรายได้รวม โดยมีค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายที่ดินเปล่าในจงัหวดั
ระยองและอดุรธานี 10.06 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมในการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับงวดไตรมาสที่ 
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1 ปี 2562 BG มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 0.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในงวดดงักล่าว ลดลง 12.79 ล้านบาทจากงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 5.87 ล้าน
บาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 94.83 เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีการจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายส าหรับการ
จ าหน่ายที่ดินเปล่าในจงัหวดัระยองและอุดรธานี 0.53 ล้านบาท  รวมทัง้มีค่าธรรมเนียมในการโอน และภาษีธุรกจิเฉพาะ
ในการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าว เท่ากบั 4.97 ล้านบาท 
 

ต้นทนุการเงนิ 
 BG มีต้นทุนทางการเงินในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 7.37 ล้านบาท และ 0.57 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 82.01 และร้อยละ 0.06 ของรายได้รวมในแต่ละปี ส าหรับปี 2561 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 BG ไม่มี
ต้นทนุทางการเงินเนื่องจากไม่มีหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ระหว่างปี 
 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ
 ในปี 2559 BG มีผลขาดทนุสทุธิ 17.82 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้รวมเท่ากบั 8.98 ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุน
จากการให้เช่า 7.05 ล้านบาท นอกจากนีย้ังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12.39 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 
7.37 ล้านบาท  

ในปี 2560 BG มีก าไรสุทธิ 651.31 ล้านบาท เนื่องจากรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายที่ดินและอาคาร
ระหว่างก่อสร้างบริเวณสุขุมวิท ซอย 27 มูลค่ารวม 1,515.53 ล้านบาท ซึ่งมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว
จ านวน 984.47 ล้านบาท รวมทัง้ต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง 6.80 ล้านบาทจากปี 2559 

ในปี 2561 BG มีก าไรสทุธิ 27.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 95.80 จากปี 2560 เนื่องจากรายได้อื่นที่ลดลง โดยใน
ปี 2561 มีรายได้จากการจ าหน่ายที่ดนิเปล่าในจงัหวดัระยองและอดุรธานีมลูค่ารวม 249.00 ล้านบาทและได้ก าไรจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวจ านวน 34.00 ล้านบาท รวมทัง้ไม่มีต้นทนุทางการเงิน 

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 BG มีก าไรสทุธิ 0.15 ล้านบาท ลดลง 10.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 10.54 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากในงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 BG มีก าไรจากการ
จ าหน่ายที่ดินเปล่าในจงัหวดัอุดรธานี เท่ากับ 10.47 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องซึ่งคือ 
VB เท่ากับ 7.33 ล้านบาท และผลก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการลงทนุระยะสัน้ในหลกัทรัพย์เพื่อค้า – หน่วยลงทุน 0.95 
ล้านบาท รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดไตรมาสดงักล่าว เท่ากบั 5.87 ล้านบาท 
 

ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ 
BG มีสินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ากับ 2,786.25 ล้านบาท โดยมีรายการหลกัคืออสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ – 

สุทธิ เท่ากับ 2,777.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ดงักล่าวประกอบด้วย 

1) ทีด่ินเปล่าจ านวน 4 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 40-0-58.9 ไร่ ที่ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง โดยมี
มลูค่าทางบญัชี 96.93 ล้านบาท  
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2) ที่ดินเปล่าจ านวน 17 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ที่ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อดุรธานี โดยมีมลูค่าทางบญัชี 118.07 ล้านบาท  

3) ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการโรงแรมสงู 34 ชัน้ บริเวณซอยสขุุมวิท 27 ถนนสขุุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. โดยมีมลูค่าทางบญัชี 1,515.53 ล้านบาท 

4) ที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นอาคารโรงแรม และอาคารพาณิชย์ บริเวณซอยสขุมุวิท 29 ถนน
สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. โดยมีมลูค่าทางบญัชี 1,047.23 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2560 BG มีสินทรัพย์รวม 2,981.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 195.17 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.00 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมในปี 2559 และมีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สทุธิ เท่ากับ 1,255.18 ล้านบาท ลดลง 
1,522.58 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 54.81 ของทรัพย์สินดังกล่าวในปี 2559 เนื่องจากมีการจ าหน่ายที่ดินและ
อาคารระหว่างก่อสร้างบริเวณสขุุมวิท ซอย 27 ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมสงู 34 ชัน้ มลูค่า 1,144.92 ล้านบาท และ 370.61 
ล้านบาท ตามล าดบั ให้กับบคุคลที่ไม่มีความเก่ียวข้อง นอกจากนี ้BG มีการลงทุนระยะสัน้ในหลกัทรัพย์เพื่อค้า – หน่วย
ลงทนุ ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนดภายใน 1 ปี – ตัว๋เงินคลงั ซึง่มีมลูค่ารวม 558.19 ล้านบาท และมีเงินให้กู้ยืมระยะ
สัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่คือ VB อีก 1,143.87 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 BG มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,049.74 ล้านบาท ลดลง 1,931.68 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ 64.79 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการครบก าหนดของเงินลงทุนระยะสัน้มลูค่า 
558.26 ล้านบาท และเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันมูลค่า 1,141.00 ล้านบาท รวมทัง้การจ าหน่ายที่ดิน
เปล่าในจงัหวดัระยองและอดุรธานีมลูค่ารวม 215.00 ล้านบาท 

ณ สิ น้ ไตรมาสที่  1 ปี  2562 BG มี สินท รัพ ย์ รวม เท่ ากับ  1,048.34 ล้านบาท โดยมี สินท รัพ ย์หลักคื อ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ เท่ากับ 1,031.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.38 ของทรัพย์สินรวม ซึ่งคือ ที่ดิน 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นอาคารโรงแรม และอาคารพาณิชย์ บริเวณซอยสขุุมวิท 29 ทัง้นี ้สินทรัพย์รวม ณ 
สิน้งวดไตรมาสดงักล่าว ลดลง 1.39 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.13 เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2561 ซึ่ง
เทา่กับ 1,049.74 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากการตดัค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1.76 ล้านบาท 
และการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.07 เมื่อเทยีบกับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงวดก่อน 

 
หนีส้นิ 

 ในปี 2559 BG มีหนีสิ้นรวม 60.56 ล้านบาท โดยมีหนีสิ้นหลักคือเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่
เก่ียวข้องกนัซึง่คือ VB เท่ากบั 37.58 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 62.06 ของหนีสิ้นรวม 

ในปี 2560 BG มีหนีสิ้นรวม 83.32 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 22.76 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.58 เมื่อเทียบ
กบัหนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายการหลกัคือภาษีเงินได้ค้างจ่าย 66.99 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 
80.39 ของหนีสิ้นรวม 

ในปี 2561 BG มีหนีสิ้นรวม 26.44 ล้านบาท ลดลง 56.89 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 68.27 เมื่อเทียบ
กบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 63.50 ล้านบาท จากจ านวน 66.99 ล้านบาท
ในปี 2560 เป็น 3.49 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่เจ้าหนีค้่าหุ้นเพิ่มขึน้ 13.00 ล้านบาท ซึง่เป็นเจ้าหนีค้่าหุ้นจากการลด
ทนุในปี 2561 
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ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 BG มีหนีสิ้นรวม 24.89 ล้านบาท ลดลง 1.54 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
5.84 จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของรายได้รับล่วงหน้า 1.58 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าตัด
จ าหน่ายของรายได้รับล่วงหน้าจากการให้เช่าอาคารโรงแรมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2559 BG มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,725.69 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้ว 2,850.60 ล้านบาท และขาดทนุสะสม 
124.91 ล้านบาท 

ในปี 2560 BG มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,898.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 172.41 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.33 เมื่อ
เทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีทนุช าระแล้วคงทีจ่ากปีก่อนหน้า 2,850.60 ล้านบาท และมี
ก าไรสะสม 47.49 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานในปีดงักล่าวซึง่มีก าไรสทุธิ 651.31 ล้านบาท และมี
การเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี เท่ากบั 478.90 ล้านบาท  

ในปี 2561 BG มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,023.30 ล้านบาท ลดลง 1,874.79 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 64.69 เมื่อ
เทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 เนื่องจากมกีารลดทนุจดทะเบยีน และทนุท่ีออกและช าระแล้ว เหลือเทา่กบั 
998.60 ล้านบาท ตามมตใินท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
จากหุ้นสามญัจ านวน 28,506,000 หุ้น โดยมมีลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,986,000 หุ้น โดยมี
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 
นอกจากนี ้BG มกี าไรสะสมเทา่กบั 24.70 ล้านบาท ลดลง 22.79 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 47.99 จากปีก่อน
หน้า เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 50.17 ล้านบาท 

ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2562 BG มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,023.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.15 ล้านบาท คดิเป็นการเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.01 จาก ณ สิน้ปี 2562 โดยการลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นในไตรมาสดงักล่าว มีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของก าไร
สะสม 0.15 ล้านบาท จาก 24.70 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 24.85 ล้านบาท ณ สิน้งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 คิดเป็น
การเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.37 ซึง่เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึง่ BG มกี าไรสทุธิ 0.15 ล้านบาท 

 
1.4.5 รายละเอียดสินทรัพย์หลักของ BG 

ปัจจบุนั BG ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดนิจ านวน 9 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ 
เลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ลักษณะทรัพย์สิน : ที่ดินจ านวน 9 แปลงติดกนัเนือ้ที่ดินรวม 1-2-51.0 ไร่ พร้อมสิง่ปลกู
สร้าง ประเภทโรงแรมขนาด 63 ห้อง ชื่อเรโทรเอซิส (RetrOasis) และ
อาคารพาณิชย์จ านวน 4 คหูา 

ที่ตัง้สินทรัพย์ : เลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร  

เอกสารสทิธ ิ : โฉนดที่ดิน 9 แปลง โฉนดเลขที ่ 3570 50500 50504 50505 50506 
50507 50508 50509 50510 

เนือ้ที่รวม : 1 ไร่ 2 งาน 51.0 ตารางวา 
อาคารสิ่งปลกูสร้าง : 1) อาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 
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2) อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 
3) สระว่ายน า้ 
4) อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้ จ านวน 1 คหูา 
5) อาคารพาณิชย์สงู 2 ชัน้ จ านวน 3 คหูา 
โดยอาคารพาณิชย์ทัง้ 4 คหูาตัง้อยู่ตดิถนนสขุมุวิท ด้านล่าง 2 คหูา 
เจาะเปิดเพือ่ใช้เป็นทางเข้าออกและส่วนต้อนรับส าหรับโรงแรมซึง่อยู่
ด้านหลงั และอีก 2 คหูาใช้ประโยชน์ให้เชา่เป็นร้านสะดวกซือ้ 

ภาระผูกพันที่จดทะเบียน : ไม่มี 
ราคาประเมินสินทรัพย์โดยผู้
ประเมินราคาอิสระ 

: 1,204,350,000 บาท (กรุณาดรูายละเอยีดใน เอกสารแนบ 2 สรุป
รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพบริหาร 
จ ากัด) 

การใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั : 1) ให้บคุคลที่มคีวามเก่ียวโยงเช่าเพือ่ประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซสิ 
(RetrOasis) พืน้ท่ี 2,050 ตร.ม. 

2) ให้บคุคลภายนอกที่ไม่มีความเก่ียวข้อง เชา่เพื่อประกอบธุรกิจร้าน
สะดวกซือ้ 

3) ให้บคุคลท่ีมคีวามเก่ียวโยงเช่าพืน้ท่ี 100 ตร.ม. 
(กรุณาดรูายละเอียดในข้อ 1.4.6 สัญญาที่ส าคัญในการด าเนินงาน) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างอยใูนเขตให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2556 โดยตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีสี
น า้ตาล (ย.10-4) เป็นที่ดินประเภทอาศยัหนาแน่นมาก 

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง : BG ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 15 แห่ง
พระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยใช้ชื่อเรโทรเอซิส (RetrOasis) 
ทัง้นี ้ใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมดงักล่าวสามารถท าการโอนให้
ผู้อื่นได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการขอ
โอนและการอนญุาตให้รับโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 ที่มา: รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่จดัท าโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั 
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1.4.5.1 แผนท่ีตัง้ทรัพย์สิน 
 

 
 ที่มา: รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ่งจดัท าโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั 
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1.4.5.2 ลกัษณะรูปท่ีดิน 

 
  ที่มา: รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่จดัท าโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั 
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1.4.5.3 ลกัษณะรูปส่ิงปลกูสร้าง 

 
ที่มา: รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่จดัท าโดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั 
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1.4.5.4 ภาพทรัพย์สิน (เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562) 
 

1) รูปสภาพทรัพย์สินส่วนท่ีให้ VMS เช่าเพื่อด าเนินกจิการโรงแรม 

   
 

   
 

2) รูปสภาพทรัพย์สินท่ีให้เช่าเพื่อด าเนินกิจการร้านสะดวกซือ้ 
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3) รูปสภาพทรัพย์สินท่ีให้เช่าเพื่อด าเนินกิจการคลินิค 

   
 

 
1.4.6 สัญญาที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

ปัจจบุนั BG มีสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีของสินทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมและอาคารพาณิชย์ทีต่ัง้อยู่ ณ 
เลขที ่503 ซอยสขุมุวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1.4.6.1 สญัญาเชา่โรงแรมเรโทรเอซิสกบั VMS 

ผู้ให้เช่า : บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) 
ผู้เช่า : บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั (“VMS”) 

 
VMS เป็นบคุคลทีม่ีความเก่ียวโยงกบับริษัท โดย VMS มีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่และกรรมการ ซึง่ได้แก ่ นางสาว สาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้นในบริษัท
จ านวน 1,760,115,114 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 54.32 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท (ถือหุ้นทางตรงในบริษัท
จ านวน 498,054,588 หุ้น และมีหุ้นท่ีถือโดย UBS AG Hong Kong 
Branch เพื่อ นางสาว สาธิตา อีกจ านวน 1,262,060,526 หุ้น)  
และนางสาว สาธิตา เป็นบตุรของ ดร. สาธิต วิทยากร ซึ่งเป็นกรรมการ
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วนัที ่15 กรกฎาคม 2562 ดร. สาธิต 
วิทยากรถือหุ้นของบริษัท จ านวน 806,728,800 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 24.90 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วของบริษัท 

ทรัพย์สินที่เช่า : อาคารโรงแรม 2 และ 3 ชัน้ กบัอาคารพาณิชย์ 2 คหูา ซึง่ตัง้อยู ่ เลขที่ 
503 ซอยสขุมุวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

พืน้ที่ให้เช่ารวม : 2,050 ตร.ม. 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 30 มิถนุายน 2563 
อัตราค่าเช่า : เดือนละ 63,000 บาท 
เงื่อนไขที่ส าคัญอื่นๆ : 1. อาคารท่ีเชา่นีจ้ะใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการค้าที่ระบดุงันี ้ เปิดและ

ด าเนินกิจการโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ต์ บาร์ นวดและสปา 
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ตวัแทนขายโรงแรมท่องเที่ยว รวมถึงจ าหน่ายของที่ระลกึ เท่านัน้ 
2. ผู้ เช่าช าระเงินมดัจ าให้แก่ผู้ให้เชา่จ านวน 120,000 บาท ในวนัท่ีท า

สญัญานี ้
3. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแห่งสญัญานี ้ ผู้ให้เชา่ให้ค ามัน่ว่าจะให้ผู้

เช่าท าการเชา่ทรัพย์สินที่เช่าต่อไปอีก มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ใน
อตัราคา่เช่าเดือนละ 66,000 บาท หากผู้ให้เชา่ไม่สามารถให้ผู้เช่า
ท าการเชา่ทรัพย์สินต่อไปอีกตามค ามัน่ข้างต้น ผู้ ให้เช่าต้องบอก
กล่าวให้ผู้ เชา่ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 6 เดือนและทัง้สอง
ฝ่ายตกลงเจรจาค่าเสียหายที่ผู้ เชา่จะได้รับจากการดงักล่าวใน
ภายหลงั  

 
1.4.6.2 สญัญาเชา่อาคารพาณิชย์ส าหรับร้านสะดวกซือ้ 

ผู้ให้เช่า : บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) 
ผู้เช่า : บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ เช่า”) 
ทรัพย์สินที่เช่า : อาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ 2 คหูา ซึง่ตัง้อยู่ เลขที่ 499 และ 500 ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาเช่า : 1 ปี 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กนัยายน 2559 

(และสามารถให้ผู้เชา่ท าการเช่าต่อไปอีก 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 
2559 ถึง 30 กนัยายน 2562) 

อัตราค่าเช่า : ค่าเช่า เดือนละ 49,500 บาท 
ค่าตอบแทน เดือนละ 105,000 บาท  

เงื่อนไขที่ส าคัญอื่นๆ : 1. ผู้ เช่าวางเงินประกนัความเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าจ านวน 450,000 
บาท โดยผู้ให้เช่าตกลงคืนเงินประกนัจ านวนดงักล่าวให้แก่ผู้ให้เช่า
เมื่อสญัญาเชา่สิน้สดุลงและไม่มกีารต่อสญัญาอีก 

2. ผู้ เช่าช าระเงินค่าเช่า ล่วงหน้าจ านวน 49,500 บาท และเงิน
ค่าตอบแทนล่วงหน้าจ านวน 105,000 บาท และจ านวนเงิน
ดังกล่าวให้ถือเป็นค่าเช่าและค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายตาม
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี ้หากกรณีสญัญาเลิกหรือระงบัลง 
อันเป็นผลท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถเช่าทรัพย์สินที่ เช่าได้ตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี  ้ผู้ ให้เช่าตกลงคืนเงินจ านวน
ดงักล่าวทนัที  

ทัง้นี ้ผู้ เช่าได้มีหนังสือแจ้งว่าจะไม่ท าการต่อสัญญาเช่าข้างต้นเพิ่มเติม โดยสัญญาเช่าจะสิน้สุดวันที่ 1 
ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 
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1.4.6.3 สญัญาเชา่พืน้ท่ีกบับริษัท วิวฏัฏะคลินิค จ ากดั 
ผู้ให้เช่า : บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) 
ผู้เช่า : บริษัท วิวฏัฏะคลินิค จ ากดั(“ผู้ เชา่”) 

 
บริษัท วิวฏัฏะคลินิค จ ากดัเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบับริษทั โดย
บริษัท ววิฏัฏะคลินิค จ ากดั มผีู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึง่ได้แก ่
ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
และกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นในบริษัท วิ
วัฏฏะคลินิค จ ากัด  จ านวน 9,998 หุ้ น  ห รือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในบริษัท วิ
วฏัฏะคลินิค จ ากัด และเป็นกรรมการของบริษัท วิวฏัฏะ
คลินิค จ ากดั และ 

(ข) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร. สาธิต ถือหุ้นทางตรง
ในบริษัท จ านวน 806,728,800 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 24.90 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในบริษัท และเป็น
กรรมการของ บริษัท 

นอกจากนี ้ ดร.สาธิต (1) เป็นบตุรของนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ซึง่
เป็นประธานกรรมการบริษัท (2) เป็นบิดาของนางสาวธนธรณ์ วทิยากร 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท (3) เป็นบิดาและบคุคลที่กระท า
การร่วมกนั (Concert Party) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ทีม่ี UBS AG HONG KONG BRANCH เป็นผู้ดแูล
และเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) (4) เป็นน้องชายของนางสาวพลัลภา 
วิทยากร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ (5) เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั 
(Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

ทรัพย์สินที่เช่า : พืน้ท่ีบางส่วน บริเวณอาคารชัน้ล่างของอาคาร โรงแรมเรโทรเอซิส ซึง่
ตัง้อยูเ่ลขที่ 503 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

พืน้ที่ให้เช่ารวม : 100 ตร.ม. 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

โดยในปัจจุบัน BG ได้ให้ผู้ เช่าท าการเช่าหลังจากหมดอายุสัญญาเช่า 
โดยมิได้มีจดหมายแจ้งการต่อสัญญาเช่า  เนื่องจากบริษัทมีความ
ประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์ดงักล่าว 
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อัตราค่าเช่า : เดือนละ 1,000 บาท 
เงื่อนไขที่ส าคัญอื่นๆ : 1. วตัถปุระสงค์ของการเชา่พืน้ท่ีเชา่ เพื่อการบริการคลินิครักษา

ผู้ ป่วยแบบไม่มีเตียงพกั 
2. ผู้ เช่าช าระวงเงินประกันการเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าจ านวน 5,000 บาท 

เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าและเป็นประกัน
ความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึน้แก่พืน้ท่ีเช่า และ/หรือ ผู้ให้เช่า โดย
ผู้ ให้เช่าตกลงคืนเงินประกันจ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ ให้เช่าเมื่อ
สญัญาเช่าสิน้สดุลง 

3. เมื่อสญัญาเชา่ฉบบันีสิ้น้สดุลง โดยผู้ เชา่มิได้เคยมีการผิดสญัญาใน
ข้อหน่ึงข้อใดมาก่อน หากผู้ เชา่ประสงค์จะขอเช่าพืน้ท่ีนีต้่อไปอกี
ต้องด าเนินการแจ้งความประสงค์ดงักล่าวล่วงหน้าเป็นหนงัสือก่อน
สิน้สดุระยะเวลาที่ได้ระบไุว้ในสญัญานีไ้ม่น้อยกว่า 3 เดือน 

 
1.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 ได้มตอินมุตัิให้น าเสนอ
ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ที่ถือโดย VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ VMSD ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ในราคาหุ้นละประมาณ 
133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็น
รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน 
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ มีรายละเอียด
ดงันี ้

 
1.5.1 การค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

การเข้าท ารายการดงักล่าว เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ของบริษัทจดทะเบยีน ประเภทรายการ
เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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เมื่อค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันจะได้เป็นมลูค่าส่ิงตอบแทนเท่ากบั 1,329.00 
ล้านบาท และเมื่อรวมกบัภาระผูกพนัที่ BG จะต้องท าการช าระแก่บริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 
(ข้อมลูจากงบการเงินภายในของ BG ซึ่งยังมิได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี ซึ่งเลือกใช้ข้อมูลจากงวดดงักล่าว
เพื่อให้สะท้อนภาระผูกพันล่าสุดของ BG) ทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท รวมกันเป็นมูลค่า 1,345.59 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 ซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 6,253.94 ล้านบาท รายการดงักล่าวมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 21.52 ของมลูค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยส่ิงตอบแทนดังกล่าวมี
มลูค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 20.00 ล้านบาท และสงูกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท 

 
เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ 

รายละเอียด 
การค านวณ 

(หน่วย:ล้านบาท) 
ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 
มลูค่ารวมของสิ่งตอบ

แทน 
มลูค่ารายการตามราคาเสนอซือ้ + ภาระผกูพนัของ BG/1 

มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท/2 

1,329.00 + 16.59 
6,253.94 

21.52 

หมายเหตุ: /1มลูค่าของรายการ รวมถึงภาระท่ี BG คงค้างกบับริษทัและบริษัทย่อย เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน BG 
ซึ่งเป็นผลให้ BG สิน้สภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลจากงบการเงิน
ภายในของ BG ซึง่ยงัมิได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี ซึง่เลือกใช้ข้อมลูจากงวดดงักล่าวเพื่อให้สะท้อนภาระผกูพนั
ล่าสุดของ BG) BG มีภาระผูกพันท่ีจะต้องท าการช าระแก่บริษัทและบริษัทย่อยทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็นเจ้าหนีค้่าหุ้นท่ีต้องช าระแก่ VB 13.00 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งต้องช าระแก่ VB 3.50 ล้านบาท ดอกเบีย้
ค้างจ่ายส าหรับตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งต้องช าระแก่ VB 7,287.67 บาท และค่าธรรมเนียมในการบริหารค้างจ่ายซึ่งต้อง
ช าระแก่บริษัท 0.86 ล้านบาท  ซึ่ง VMSD ตกลงท่ีจะด าเนินการให้ BG ช าระเงินจ านวนดังกล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัท
และบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลงัจากท่ี VMSD ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว 

/2มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท  ค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทท่ีสอบทานแล้ว ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2562 โดย 
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ท่ีไม่มตีวัตน - หนีส้ินรวม - ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอมติอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท และขออนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียว
โยงกนัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
1.5.2 การค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

การจ าหน่ายหุ้ นสามัญของ BG ในครัง้นี  ้เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ือง 
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การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เมื่อ
ท าการค านวณขนาดรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.36 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ตามเกณฑ์
มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทท่ีเกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อน
วนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการนี ้โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

 

เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ 

รายละเอียด 
การค านวณ 

(หน่วย:ล้านบาท) 

ขนาด
รายการ 
(ร้อย
ละ) 

1. เกณฑ์มลูค่า
สินทรัพย์ 

สดัส่วนท่ีจ าหน่ายไป x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ/1 X 100 
มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท 

99.99 x 1,023.45 x 100 
6,253.94 

16.36 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ
จากการด าเนินงาน 

สดัส่วนท่ีจ าหน่ายไป x ก าไรสทุธิของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท N/A/2 

3. เกณฑ์มลูค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน + ภาระผกูพนัของ BG/3 x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

1,329.00 + 16.59 x 100 
14,695.50 

9.16 

4. เกณฑ์มลูค่าหุ้นท่ี
บริษัทจดทะเบียน
ออกเพื่อช าระค่า
ทรัพย์สิน 

จ านวนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีออกช าระค่าสินทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษทัจดทะเบียน N/A/4 

 
 

หมายเหตุ: /1มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ BG ค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของ BG ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็น
ข้อมลูซึง่ได้รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบญัชีส าหรับการจดัท างบการเงินรวมของบริษัท 

   /2ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลงัของบริษัท มีผลขาดทนุสทุธิ 
/3มลูค่าของรายการ รวมถึงภาระท่ี BG คงค้างกบับริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุใน BG 
ซึ่งเป็นผลให้ BG สิน้สภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่ง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลจากงบการเงิน
ภายในของ BG ซึง่ยงัมิได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี ซึง่เลือกใช้ข้อมลูจากงวดดงักล่าวเพื่อให้สะท้อนภาระผกูพนั
ล่าสุดของ BG) BG มีภาระผูกพันท่ีจะต้องท าการช าระแก่บริษัทและบริษัทย่อยทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็นเจ้าหนีค้่าหุ้นท่ีต้องช าระแก่ VB 13.00 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งต้องช าระแก่ VB 3.50 ล้านบาท ดอกเบีย้
ค้างจ่ายส าหรับตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งต้องช าระแก่ VB 7,287.67 บาท และค่าธรรมเนียมในการบริหารค้างจ่ายซึ่งต้อง
ช าระแก่บริษัท 0.86 ล้านบาท  ซึ่ง VMSD ตกลงท่ีจะด าเนินการให้ BG ช าระเงินจ านวนดังกล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัท
และบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลงัจากท่ี VMSD ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว 

   /4ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อช าระราคา 

 
การเข้าท ารายการดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือเป็นรายการท่ีมีมลูค่า

เท่ากับร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทมีหน้าที่ในการจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์และจดัส่งสารสนเทศแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็
ตาม ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
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สินทรัพย์ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญด้วย โดยให้บริษัทจัดท าสารสนเทศ
เปิดเผยข้อมลูและด าเนินการต่างๆ เช่นเดียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ือง
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมถึงการจดั
ให้มีที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 
และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวด้วย โดยการขออนมุตัิการเข้า
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องได้คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
1.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

การจ าหน่ายหุ้น BG จ านวน 9,985,998 หุ้นในครัง้นี ้มีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนคิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,328,999,733.83 บาท โดยในการนี ้VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก่ VB แล้วเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 265,800,000 บาท โดย
แบ่งเป็น (ก) เงินประกนัส าหรับการยื่นราคาเสนอซือ้ในการประมลูจ านวน 10,000,000 บาท และ (ข) เงินมดัจ าส าหรับการ
เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายจ านวน 255,800,000 บาท และจะช าระราคาส่วนที่เหลือในจ านวนทัง้สิน้ 1,063,199,733.83 
บาทให้แก่ VB ณ วันที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้ น BG ให้แก่ VMSD ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่
คู่สัญญาของสัญญาจะซือ้จะขายหุ้นจะได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีมติไม่อนุมตัิการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้VB จะต้องคืนเงินมดัจ าทัง้หมดที่ตนได้รับไว้ให้แก่ VMSD ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทมีมติไม่อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยไม่มีภาระดอกเบีย้ โดย VB จะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้น
ให้แก่ VMSD เมื่อได้รับการอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเท่านัน้ ซึง่ต้องท าการ
ซือ้ขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่ง VB จะท าการโอนกรรมกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD เมื่อได้รับการช าระ
ราคาส่วนท่ีเหลือข้างต้นจาก VMSD แล้ว ซึง่ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 (ข้อมลูจากงบการเงินภายในของ BG ซึง่ยงัมิได้รับ
การสอบทานจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเลือกใช้ข้อมูลจากงวดดังกล่าวเพื่อให้สะท้อนภาระผูกพันล่าสุดของ BG) BG มีภาระ
ผกูพนัที่จะต้องท าการช าระแก่บริษัทและบริษัทย่อยทัง้สิน้ 16.59 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเจ้าหนีค้่าหุ้นที่ต้องช าระแก่ 
VB 13.00 ล้านบาท ตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งต้องช าระแก่ VB 3.50 ล้านบาท ดอกเบีย้ค้างจ่ายส าหรับตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งต้อง
ช าระแก่ VB 7,287.67 บาท และค่าธรรมเนียมในการบริหารค้างจ่ายซึง่ต้องช าระแก่บริษัท 0.86 ล้านบาท  ซึ่ง VMSD ตก
ลงที่จะด าเนินการให้ BG ช าระเงินจ านวนดังกล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลัง
จากที่ VMSD ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิในหุ้น BG แล้ว 

 
1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนเป็นไปตามขัน้ตอนการประมูลสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท        
ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขาย
สินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียวโดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) ของหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง
ตัง้อยู่เลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทรัพย์สินของ BG โดยตวัแทนใน
การขายสินทรัพย์ดงักล่าวได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์การขายสินทรัพย์ ทัง้โดยการติดต่อผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และการ
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ประชาสมัพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทัง้นี ้ในการประมลูสินทรัพย์ดังกล่าวตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่า มีผู้แสดงความ
สนใจในทรัพย์สินหลายรายซึง่ส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอบราคาเสนอซือ้เบือ้งต้นของตนให้ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดย
มิได้ยื่นข้อเสนอราคาซือ้อย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้ เสนอซือ้สินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซือ้อย่างเป็นทางการผู้ เดียวใน
ราคาเสนอซือ้ 1,329,000,000 บาท ส าหรับการได้มาซึง่หุ้นสามญัทัง้ หมดของ BG จ านวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้
ถือหุ้นรายย่อยอีกสองรายของ BG ซึ่งสูงกว่ากรอบราคาเสนอซือ้เบือ้งต้นที่ผู้สนใจรายอื่นได้แจ้งแก่ตัวแทนในการขาย
สินทรัพย์ 

 
1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การขายหุ้นสามญัของ BG ดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อจะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เป็น
เงินทุนหมนุเวียนและเพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ในปัจจุบนัต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก 
และจะหยดุขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั และ
พร้อมที่จะขายที่ดินรอการพฒันาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็น
แหล่งเงินทุนในการพฒันาธุรกิจการแพทย์ต่อไป ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
และได้ท าการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยต่อมา บริษัทได้ท า
การขอย้ายหมวดธุรกิจของบริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่มีผลตัง้แต่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 
2562 เป็นต้นมา 

 
1.9 กรรมการบริษัทที่มส่ีวนได้เสีย 

กรรมการของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียกบัรายการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ให้แก่ VMSD มีรายละเอยีด ดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร กรรมการและประธานคณะกรรมการ 

2. ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการ 

3. นางสาว ธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ 

 
โดยในวาระการประชมุคณะกรรมการซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 เพื่อพิจารณาการจ าหน่ายไปซึง่หุ้น

สามญัของ BG ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้ส่วนเสียข้างต้นไม่ได้ร่วมประชมุเพื่อพิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 

 
1.10 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าท ารายการ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท า
รายการในครัง้นีเ้ป็นรายการที่มีความเหมาะสมและมีราคาขายและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการที่มีความสมเหตุสมผล 
โดย VMSD เป็นผู้ยื่นข้อเสนอซือ้หุ้น BG ในราคาที่สงูกว่าผู้ที่สนใจลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวรายอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับ
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กรอบราคาเสนอซือ้เบือ้งต้นที่บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด  ได้รับทราบจากผู้ สนใจรายอื่น และสูงกว่าราคา
ประเมินจากผู้ประเมินอิสระได้ให้ราคาไว้ อีกทัง้การเข้าท ารายการดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งได้มีการ
ย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจการแพทย์อนัเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบธุรกิจ  

นอกจากนี ้การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล และลด
ภาระหนีสิ้น ซึง่น่าที่จะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นต่อไป ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการจึงได้มี
มติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึน้ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้น BG 
ให้แก่ VMSD ต่อไป 

 
1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 
- ไม่มี - 
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2.1 วตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 ได้มตอินมุตัิให้น าเสนอ
ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ที่ถือโดย VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ VMSD ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ในราคาหุ้นละประมาณ 
133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท โดยการขายสินทรัพย์ดังกล่าว มี
วตัถปุระสงค์เพื่อจะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและเพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาล
และการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนัต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั และพร้อมที่จะขายที่ดินรอการพฒันาและโครงการ
ที่มีอยู่ในปัจจุบนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็นแหล่งเงินทุนในการพฒันาธุรกิจการแพทย์ต่อไป 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และได้ท าการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 โดยต่อมา บริษัทได้ท าการขอย้ายหมวดธุรกิจของบริษัท จากกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ
การแพทย์ แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่มีผลตัง้แต่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นมา 

 
2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

2.2.1 ข้อดขีองการเข้าท ารายการ 
1) เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการด าเนินธุรกจิ 

เนื่องจาก BG มีสินทรัพย์หลักคือที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ เลขที่ 503 
ซอยสขุุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทได้ท าการซือ้หุ้นของ BG ผ่านการซือ้
หุ้นสามญัของ VB  มาตัง้แต่วนัที่ 10 ตลุาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงค์ในการซือ้ในขณะนัน้เพื่อพฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบนับริษัทยงัมิได้ท าการพฒันาโครงการดงักล่าว การจ าหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG 
จึงสอดคล้องกับนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นการจัดการโครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัทให้
เหมาะสม ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2561 ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั และพร้อมที่จะขายที่ดิน
รอการพฒันาและโครงการท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็นแหล่งเงินทุน
ในการพัฒนาธุรกิจการแพทย์ต่อไป และได้ท าการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยต่อมา บริษัทได้ท าการขอย้ายหมวดธุรกิจของบริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ
การแพทย์ แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่มีผลตัง้แต่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นมา 

 

ส่วนที่ 2 ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของการท ารายการ 
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2) บริษัทสามารถน าเงนิที่ได้รับจากการขายสนิทรัพย์เพื่อน าไปลงทนุในธุรกิจการแพทย์ หรือน าไป
ช าระหนี ้หรือท าการลงทุนอื่นที่ได้รับผลตอบแทนที่ดกีว่า 
การขายหุ้นสามญัของ BG ดงักล่าว จะท าให้ VB ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับเงินจากการขายหุ้น

สามญัของ BG ทัง้สิน้ 1,329 ล้านบาท ซึง่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถน าเงินท่ีได้รับดงักลา่วเป็นเงินทนุ
ในการพฒันาธุรกจิการแพทย์ที่บริษัทมีความเชีย่วชาญในการประกอบธุรกิจ ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือบริษัทสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามญัของ BG ดงักล่าว ไปใช้ในการช าระหนีท้ี่บริษัทท า
การกู้ยมืจากสถาบนัการเงินก็จะท าให้บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ยสามารถลดภาระต้นทนุทางการเงินได้ โดย
ภาระเงินกู้ยืมของบริษัทตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 1,036.66 ล้าน
บาท เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 192.04 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน 2,086.89 ล้านบาท และมีต้นทนุทางการเงินตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ตามงบการเงินรวมปี 2561 จ านวน 126.11 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น
สามญัของ BG ดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกจิของบริษัท หรือสามารถน าไปลงทนุในสินทรัพย์อื่นๆที่
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกวา่ โดยในปี 2561 BG มีรายได้จากการให้เช่าทัง้สิน้ 9.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.68 ต่อปี เมื่อเทียบกบัราคาเสนอซือ้จาก VMSD ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้1,329 ล้านบาท ซึง่เป็น
ผลตอบแทนที่ต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีมีความเส่ียงต า่ (อตัราผลตอบแทน
จากพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 10 ปี) ซึง่มีผลตอบแทนร้อยละ 2.039739 ต่อปี 

 
3) ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่มีผู้เช่าสินทรัพย์ของ BG หรืออตัราค่าเช่าที่จะได้รับอาจลดลง 

แม้ว่าในปัจจุบนั BG จะให้เช่าที่ดินและส่ิงปลกูสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ให้แก่บุคคลที่เก่ียว
โยงกันและบุคคลภายนอก ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) สัญญาเช่าโรงแรมเรโทรเอซิสกับ VMS 2) สัญญาเช่าอาคาร
พาณิชย์ส าหรับร้านสะดวกซือ้ และ 3) สญัญาเช่าพืน้ท่ีกบับริษัท วิวฏัฏะคลินิค จ ากดั (กรุณาดรูายละเอียดในข้อ 
1.4.6 สัญญาที่ส าคัญในการด าเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าสามารถเลือกที่จะต่อสญัญาเช่าต่อไปอีกหรือไม่
ก็ได้ โดยไม่มีบทปรับหรือลงโทษแต่อย่างใด โดยส าหรับสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ส าหรับร้านสะดวกซือ้นัน้ ผู้ เช่า
ได้มีหนงัสือแจ้งว่าจะไม่ท าการต่อสญัญาเช่าข้างต้นเพิ่มเติม โดยสญัญาเช่าจะสิน้สดุวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 เป็น
ต้นไป ท าให้มีความเส่ียงที่สินทรัพย์ของ BG อาจจะไม่มีผู้ เช่า หรืออาจจะได้รับค่าเช่าที่ลดลงในอนาคต การ
จ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ท าให้สามารถลดความเส่ียงจากค่าเช่าดงักล่าวได้ 

 
4) ลดความเสี่ยงจากการได้รับอตัราผลตอบแทนที่ต ่าหากน าสนิทรัพย์ที่มีอยู่ไปพัฒนาโครงการ 

BG มีสินทรัพย์หลกัคือ ที่ดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ เลขที่ 503 ซอยสขุุมวิท 
29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการซือ้เมื่อปี 2559 เพื่อพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียม แม้ว่าปัจจุบนับริษัทมีนโยบายที่จะหยดุขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดย
จะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั หากบริษัทตดัสินใจน าทีด่ินท่ี BG ถือครองดงักล่าวไป
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อจ าหน่ายตามวัตถุประสงค์ดัง้เดิมเมื่อท าการซือ้สินทรัพย์นี ้บริษัทจะต้องใข้
เงินทุนในการพฒันาโครงการจ านวนมาก ประกอบกบัสภาวะตลาดของคอนโดมิเนียมที่ปัจจบุนัมีแนวโน้มชะลอ
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ตัวลง จากความต้องการซือ้ของผู้บริโภคน้อยกว่าความต้องการขายของผู้พัฒนาโครงการ (อุปสงค์น้อยกว่า
อุปทาน) เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน และความต้องการซือ้ถูกดูดซับไปในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา รวมถึงปริมาณอาคารชุดค้างขายที่มีเหลืออยู่ในหลายระดับราคา (ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) และการ
แข่งขนัจากผู้ประกอบการรายใหญ่ อาจท าให้บริษัทมีความเส่ียงในการก าหนดราคาขายและความล่าช้าในการ
จ าหน่าย ซึ่งการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นี ้สามารถลดความเส่ียงที่ผลตอบแทนจากการน าสินทรัพย์
ดงักล่าวไปพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายอาจจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ 
BG ในครัง้นี ้

 
5) ราคาจ าหน่ายหุ้นสามัญของ BG ในการเข้าท ารายการในครัง้นีสู้งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

ของ BG 
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG โดยวิธี ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book 

Value Approach) หุ้ นสามัญของ BG ทัง้หมดที่ VB ถือครองจ านวนทัง้สิน้ 9,985,998 หุ้น มีมูลค่ายุติธรรม
ทัง้สิน้ 1,194.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมหุ้นละประมาณ 119.57002 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ต ่ากว่า
ราคาเสนอซือ้ผ่านวิธีการประมลูโดย VMSD ในราคาเสนอซือ้ 1,329.00 ล้านบาท หรือในราคาหุ้นละประมาณ 
133.08632 บาท ดังนัน้ การที่ VB ท าการจ าหน่ายหุ้ นสามัญของ BG ได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม จะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
2.2.2 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นี ้เป็นการจ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษัทย่อยซึง่มีสนิทรัพย์
หลกัคือที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง ซึง่บริษัทท าการซือ้ผ่านการซือ้หุ้นสามญัของ VB ในปี 2559 โดยมีวตัถปุระสงค์ใน
ขณะนัน้เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมิได้ท าการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งต่อมา
บริษัทได้มีการเปล่ียนนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะมุ่งเน้นขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็น
หลกั และจะหยุดขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
จากปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมในการได้มาของสินทรัพย์ดังกล่าว ดังนัน้ การจ าหน่ายหุ้น
สามญัของ BG จึงเป็นการจดัการสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของบริษัท อีกทัง้บริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย ยงัสามารถน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือ
น าไปช าระหนี ้หรือท าการลงทุนอื่นที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าได้อีกด้วย ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่า ไม่มีข้อด้อยในการท ารายการ รวมถึงไม่มีข้อดีในการไม่ท ารายการ 
 
2.2.3 ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ในการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นี ้บริษัทได้ท าการว่าจ้างบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ตวัแทนในการขายสินทรัพย์”) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขาย
สินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียวโดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) ของ 1) หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือ 2) ที่ดิน
จ านวน 9 แปลงพร้อมส่ิงปลูกสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ เลขที่ 503 ซอยสุขุมวิท 29 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ BG  
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โดยตวัแทนในการขายสินทรัพย์ดงักล่าว ได้ท าการประชาสมัพันธ์ในการขายสินทรัพย์ดงักล่าว ทัง้ติดต่อผู้ที่
มีศกัยภาพโดยตรง และท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ของตวัแทนใน
การขายสินทรัพย์ และผ่านส่ือสังคม (Social Media) ต่างๆ โดยก าหนดวันยื่นราคาเสนอซือ้ในวันที่  15 
พฤษภาคม 2562 ซึ่ง VMSD เป็นผู้ เสนอราคาอย่างเป็นทางการเพียงผู้ เดียวในราคาเสนอซือ้ 1,329 ล้านบาท 
โดยเป็นการเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG อย่างไรก็ตาม ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่ามีผู้สนใจที่จะ
เสนอราคาในการซือ้ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างข้างต้นอีก 3 ราย แต่มิได้ท าการยื่นเสนอราคาอย่างเป็นทางการ โดย
ราคาเบือ้งต้นที่ผู้สนใจที่จะซือ้ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างดงักล่าวทัง้ 3 รายแจ้งต่อตวัแทนในการขายสินทรัพย์มีราคา
ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้โดย VMSD ซึ่งท าการเสนอซือ้ผ่านขัน้ตอนการเสนอขายโดยการประมูลราคาที่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ ที่มีศักยภาพในการเสนอซือ้โดยทั่วไปซึ่งปฏิบัติกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันเช่นเดียวกับ
บคุคลภายนอก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ไม่มีข้อดีของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 
2.2.4 ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
1) การเข้าท ารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ

แข่งขันทางธุรกิจ 
เนื่องจาก VMSD ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการซือ้หุ้นสามัญทัง้หมดของ BG เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับบริษัท 

โดย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท นอกจากนี ้ดร.สาธิต (1) เป็นบตุรของนายแพทย์พงษ์ศกัดิ ์วิทยากร ซึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริษัท (2) เป็นบิดาของนางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท (3) 
เป็นบิดาและบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท ที่มี UBS AG HONG KONG BRANCH เป็นผู้ ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) (4) เป็น
น้องชายของนางสาวพัลลภา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท และ (5) เป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน 
(Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดังนัน้ การจ าหน่ายหุ้น
สามัญของ BG ที่มีสินทรัพย์หลกัคือที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประเภทโรงแรม ซึ่งปัจจุบันด าเนินการโดย VMS ซึ่ง
เป็นบคุคลทีม่ีความเก่ียวโยงกนัของบริษัท (กรุณาดรูายละเอียดในข้อ 1.4.6.1 สัญญาเช่าโรงแรมเรโทรเอซิส) 
ภายใต้ชื่อโรงแรมเรโทรเอซิส ให้แก่ VMSD อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและ
บคุคลที่เก่ียวโยงได้ เนื่องจากปัจจบุนับริษัทและบริษัทย่อยยงัด าเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สอง
แห่งคือ 1) โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพ และ 2) โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอก
มยั โดยโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทัง้สองโครงการที่ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยทัง้สอง
แห่ง มีรายละเอียดที่ตัง้และราคาห้องพักต่อคืนเมื่อเทียบกับโรงแรมเรโทรเอซิส ซึ่งปัจจุบนัด าเนินการโดย VMS 
เป็นดงันี ้
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โครงการ ที่ตัง้ ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคนื 
(บาท)/1 

โรงแรมแมริออท เอ็คเซค็คิว
ทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า 
– กรุงเทพ 

เลขที่ 1 ซอยสาทร 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

3,197 

โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั เลขที่ 22/1 ซ. เอกมยั 2 ถ.สขุมุวทิ 63 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2,528 

โรงแรมเรโทรเอซิส เลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

1,228 

/1ท่ีมา: ข้อมลูอตัราราคาห้องพกัเฉลี่ยระหว่างเดือนมกราคม 2562 - มิถุนายน 2562 จดัเตรียมโดยบริษัท 
  

จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่าโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทและ
บริษัทย่อยทัง้สองโครงการ มีราคาห้องพักเฉล่ียต่อคืนอยู่ระหว่าง 2,528 และ 3,197 ซึ่งสูงกว่าราคาห้องพกัต่อ
คืนของโรงแรมเรโทรเอซิส ซึ่งด าเนินการโดย VMS ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงของบริษัท เนื่องจากโครงการ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพ และโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่มีก าลังซือ้สูงกว่าโครงการโรงแรมเรโทรเอซิส อีกทัง้สภาพของโรงแรมเรโทรเอซิสมีสภาพที่
ค่อนข้างเก่า ท าให้มิได้เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ด าเนินการโดย
บริษัทและบริษัทย่อยโดยตรง 

นอกจากนี ้ดร. สาธิต วิทยากร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ VMSD ได้ลง
นามในหนงัสือรับรองการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัให้แก่บริษัท ตัง้แต่ปี 2559 โดยระบุว่าจะไม่ประกอบธุรกิจ หรือ
กระท าการใดๆ หรือลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทัง้หมดของกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขนักับ
ธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้จะด าเนินการให้ผู้ที่
เก่ียวข้องตามนยัของมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่กระท าการดงักล่าวข้างต้นด้วย โดยบริษัทมีมาตรการการติดตาม โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจ
สอบภายในของบริษัทท าการตรวจสอบว่า ดร. สาธิต วิทยากร ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการไม่
ประกอบธุรกิจแข่งขนัดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 

 
2) มีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยว

โยง 
เนื่องจาก VMSD ซึง่เป็นผู้ที่ต้องการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบับริษัท อีก

ทัง้ ขนาดของรายการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นีม้ีมลูค่ารายการสงูกว่า 20 ล้านบาท และ
มากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 จึงท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอมติอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบริษัท และขออนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
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ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทต้องด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและระบชุื่อและจ านวนหุ้นของผู้ ถือ
หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ซึง่การด าเนินการดงักล่าวท า
ให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อเข้าท ารายการดงักล่าว 

 
2.3 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

2.3.1 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
1) ความเสี่ยงกรณี VMSD ไม่สามารถหาเงนิมาช าระค่าทรัพย์สิน 

ในการเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ให้แก่ VMSD ในครัง้นี ้VMSD และ VB ได้ท าการลงนาม
ในสัญญาจะซือ้จะขายหุ้ นสามัญของ BG สัญญาลงวันที่  14 มิถุนายน 2562 โดย VMSD ได้ท าการช าระ
หลักประกันการประมูลจ านวน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และเงินมัดจ าส าหรับการเข้าท า
สญัญาจะซือ้จะขายในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซือ้ขายสินทรัพย์หกัด้วยหลกัประกันส าหรับการประมลู คิดเป็น
จ านวน 255,800,000 บาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ท าให้เหลือเงินที่ VMSD จะต้องท าการช าระในส่วนที่
เหลือในวนัท าการซือ้ขายและโอนสินทรัพย์คิดเป็นจ านวน 1,063,200,000 บาท ท าให้มีความเส่ียงหาก VMSD 
ไม่สามารถหาเงินส่วนท่ีเหลือดงักล่าวมาช าระเป็นค่าหุ้นสามญัของ VB ได้ 

 
2.3.2 ความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ 
1) การจ าหน่ายสินทรัพย์อาจเกดิความล่าช้าและเสียโอกาสในการน าเงนิที่ได้รับไปลงทนุหรือช าระ

หนี ้
เนื่องจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นี ้บริษัทได้ท าการว่าจ้างให้บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) 

จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียง
ผู้ เดียวโดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) ของหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตัง้อยู่
เลขที่ 503 ซอยสขุมุวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทรัพย์สินของ BG ตัง้แต่วนัท่ี 
11 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยตวัแทนในการขายสินทรัพย์ดงักล่าวได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์การขายสินทรัพย์ ทัง้
โดยการติดต่อผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทัง้นี ้ในการประมลูสินทรัพย์ดงักล่าว
ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่า มีผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินหลายรายซึ่งส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอบราคา
เสนอซือ้เบือ้งต้นของตนให้ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ยื่นข้อเสนอราคาซือ้อย่างเป็นทางการ โดย 
VMSD เป็นผู้ เสนอซือ้สินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซือ้อย่างเป็นทางการผู้ เดียวในราคาเสนอซือ้  1,329.00 ล้านบาท ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า ในการขายหุ้นสามญัของ BG หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างซึ่งเป็นสินทรัพย์หลกัของ BG นัน้ จะต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ หาก VB ไม่ท าการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในครัง้นี ้จะท าให้มีความเส่ียงที่
การจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัของ BG เกิดความล่าช้า ท าให้
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเสียโอกาสในการน าเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ไปท าการลงทุนขยายธุรกิจ
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การแพทย์ ตามนโยบายของบริษัท หรือเสียโอกาสในการน าเงินทีไ่ด้รับไปท าการช าระหนีสิ้นจากสถาบนัการเงิน
เพื่อลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
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การพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ใช้วิธีการต่างๆ ท่ีเป็นที่ยอมรับตามหลกัวิชาการและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ BG ในการประเมินมลูค่า
ยตุิธรรมของหุ้นสามญัของ BG อนัได้แก่ 

 
1. วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market 
Comparable Approach) ซึง่เป็นวิธีหน่ึงที่นิยมใช้ในการประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัแต่พบว่าวิธีดงักล่าวไม่ใช่วิธี
ที่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG อันเนื่องมาจากปัจจุบัน BG ประกอบธุรกิจให้เช่า
สินทรัพย์ (ที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง) ของ BG เป็นหลกั ซึ่งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับ BG ถือครองสินทรัพย์ให้เช่าเพียงแหล่งเดียว และมีขนาดของสินทรัพย์ค่อนข้างเล็กเมื่อ
เทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีการด าเนินธุรกิจ
ในลกัษณะใกล้เคียงกัน และมีขนาดของกิจการท่ีเหมาะสมที่จะสามารถน าอัตราส่วนทางการเงินมาใช้ในการเปรียบเทียบ
กันได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ 3 วิธีการที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นในการประเมินราคาหุ้ นของ BG โดยมี
รายละเอียดของแต่ละวิธีดงัต่อไปนี ้
 
3.1 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าตามบญัชี เป็นวิธีการประเมินท่ีมิได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต 
และมิได้สะท้อนให้เห็นถึงมลูค่าตลาดที่แท้จริงของสินทรัพย์ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงมลูค่าซึง่ปรากฎตามบญัชี ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง การประเมินมลูค่าตามวธีินีเ้ป็นการประเมนิจากมลูค่าตามบญัชขีองสินทรัพย์สทุธิ ซึง่ค านวณโดยน าสินทรัพย์
รวมหกัหนีสิ้นรวม หรือเท่ากบัส่วนของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามงบการเงินของ BG สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จะสามารถค านวณมลูค่าหุ้นได้ดงันี ้

 
รายการ หน่วย จ านวนเงนิ 

ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ล้านบาท 998.60 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม ล้านบาท 24.70 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ BG ล้านบาท 1,023.30 
จ านวนหุ้นสามญัของ BG หุ้น 9,986,000 
มูลค่าต่อหุ้นของ BG บาท 102.47 
  

ส่วนที่ 3 ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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จากการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีตามที่แสดงในตารางข้างต้น จะได้มูลค่าหุ้นของ BG เท่ากับ 
1,023.30 ล้านบาท หรือคิดเป็น 102.47 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาเสนอซือ้ทัง้สิน้ 1,329.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ราคาหุ้นละ 133.09 บาท จะมีมลูค่าต ่ากว่าราคาเสนอซือ้เท่ากบั 305.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.61 บาทต่อหุ้น 

เนือ่งจากการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีมลูค่าตามบญัชีแสดงให้เห็นถึงมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สทุธิ ตามงบ
การเงินตรวจสอบของ BG สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การประเมิน
มลูค่าหุ้นด้วยวิธีมลูค่าตามบญัชีมิได้สะท้อนมลูค่าตลาดที่แท้จริงของสินทรัพย์ของ BG และไม่ได้สะท้อนภาระผูกพนัและ
หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ดงันัน้ วิธีมลูค่าตามบญัชีจึงมิใช่วิธีที่เหมาะสมส าหรับการประเมินมลูค่าหุ้นของ BG 
 
3.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนี ้เป็นการน ามลูค่าตามบญัชีของ BG ตามงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มาปรับปรุงด้วยภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
รวมถึงส่วนเพิ่มหรือส่วนลดตามราคาสินทรัพย์ถาวรที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อให้สะท้อนถึงมลูค่าหุ้นตาม
บญัชีของบริษัทที่ใกล้เคียงกับมลูค่าในปัจจุบนัและสะท้อนถึงมลูค่าที่แท้จริงมากที่สดุ ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณารายการทางการเงินท่ีส าคญั ได้แก่ การปรับปรุงมลูค่าที่ดินซึ่งอาจบนัทึกบญัชีที่ราคาทนุให้เป็นราคาตลาด และ
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่า เป็นต้น 

 
ในการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ของ BG ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ของ BG 

ด้วยราคาประเมินสินทรัพย์ซึง่ได้รับการประเมินมลูค่าโดย บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั (“YEAR”) ซึง่เป็นผู้ประเมินราคา
มูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. โดย YEAR ได้ท าการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ไว้เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 ซึง่ได้ท าการ
ประเมินด้วยวิธีต้นทนุ วิธีรายได้ และวิธีหามลูค่าคงเหลือของที่ดิน โดย YEAR มีความเห็นเลือกใช้วิธีหามลูค่าคงเหลือของ
ที่ดิน เป็นวิธีการประเมินหาราคาตลาดของทรัพย์สิน ซึ่งมีรายละเอียดสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระตามเอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพ

บริหาร จ ากัด ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของ BG สรุปได้ดงันี ้
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดท าโดย YEAR 
รายการ รายละเอียด 

ลกัษณะของสินทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างใช้ประกอบกิจการโรงแรมชื่อเรโทรเอซิส 
ขนาดของที่ดิน เนือ้ที่ดินรวม 1-2-51 (651.0 ตารางวา) 
เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โฉนดทีด่ิน จ านวน 9 ฉบบั 
อาคาร/ส่ิงปลกูสร้าง อาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ จ านวน 1 หลัง อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ จ านวน 1 หลัง และ

อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จ านวน 1 คหูา อาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ จ านวน 3 คหูา 
ที่ตัง้ของสินทรัพย์ เลขที่  503 ซอยสุขุ ม วิ ท  29 ถนนสุขุ ม วิ ท  แขวงคลอ ง เตย เหนื อ  เขต วัฒ น า 

กรุงเทพมหานคร 
ภาระผกูพนัท่ีจดทะเบียน ไม่ติดจ านอง 
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วตัถปุระสงค์การประเมิน เพื่อทราบมลูค่าตลาดของทรัพย์สิน 
วตัถปุระสงค์การใช้รายงานนี ้ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ 
วิธีการประเมิน วิธีหามลูค่าคงเหลือของที่ดิน 
ราคาประเมิน (บาท) 1,204,350,000 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพื่อสะท้อนมูลค่าตามรายงานการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น โดยรายการปรับปรุงจากมูลค่าสินทรัพย์มาจากส่วนต่างของมลูค่าตามรายงานการประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินโดย YEAR เท่ากับ 1,204.35 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
อปุกรณ์สทุธิ ตามงบการเงินตรวจสอบของ BG งวดสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีมลูค่าเท่ากับ 1,033.17 ล้านบาท จึงได้
รายการปรับปรุงจากมลูค่าสินทรัพย์เท่ากับ 171.18 ล้านบาท นอกจากนีม้ีการปรับปรุงหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตจาก
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่า มลูค่าเท่ากบั 0.45 ล้านบาท ทัง้นี ้รายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมลูค่า
ตามบญัชีสามารถแสดงได้ดงันี ้
 

รายการ หน่วย จ านวนเงนิ 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ล้านบาท 1,023.30 
บวก รายการปรับปรุงจากมลูค่าสินทรัพย์ ล้านบาท 171.18 
ลบ   รายการปรับปรุงจากภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่า ล้านบาท (0.45) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ BG ล้านบาท 1,194.03 
จ านวนหุ้นสามญัของ BG หุ้น 9,986,000 
มูลค่าต่อหุ้นของ BG บาท 119.57 
 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีตามที่แสดงในตารางข้างต้น จะได้มลูค่าหุ้นของ BG 
เทา่กับ 1,194.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น 119.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้เท่ากับ 134.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
13.52 บาทต่อหุ้น 

จากการวิเคราะห์และปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีให้สะท้อนราคาตลาดของทรัพย์สินและภาระผูกพนัหนีสิ้นที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมิน
มลูค่ายตุิธรรมของหุ้นของ BG 

 
3.3 วิธีคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีมลูค่าคิดลดกระแสเงินสดจะสะท้อนให้เห็นมลูค่าตามปัจจยัพืน้ฐานของบริษัท เป็น
การประเมินมลูค่าหุ้นโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิที่จะเกิดกับบริษัทในอนาคตมาค านวณหามลูค่าปัจจุบนัด้วย
อตัราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึง่วิธีนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงานในระยะยาว ทัง้นี ้ใน
การประเมินมลูค่าด้วยวิธีนีจ้ะต้องก าหนดสมมติฐานต่างๆ เพื่อจดัท าประมาณการทางการเงิน และหากภาวะเศรษฐกิจ
และปัจจยัภายนอกอื่นๆ มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทท่ีท าการประเมิน รวมทัง้ หากสถานการณ์ของบริษัทท่ีท า
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การประเมินมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจากสมมติฐานต่างๆ ที่ตัง้ไว้ มูลค่าของบริษัทที่ท าการประเมินก็จะ
แตกต่างจากที่ประเมินการไว้อย่างมีนยัส าคญั 

ในการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท าประมาณการทางการเงิน
โดยใช้สมมติฐานหลกัที่วา่ BG จะด าเนินธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ไปอย่างตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) และด าเนิน
ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบันด้วยตนเอง เพื่อสะท้อนความสามารถในการด าเนินงานในปัจจุบันให้
ได้มากที่สุด สาเหตุที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินเสมือน BG ประกอบธุรกิจโรงแรมเอง เนื่องจากปัจจุบัน BG 
ด าเนินธุรกิจเป็นเพียงผู้ ให้เช่าโรงแรมและอาคารพาณิชย์ดงักล่าว โดยในปี 2561 BG มีรายได้จากการให้เช่าทัง้สิน้ 9.03 
ล้านบาท ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินดังกล่าว วิธีคิดลดกระแสเงินสด จึงเป็นวิธีการเพื่อใช้
เปรียบเทียบมลูค่าเท่านัน้ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมที่ที่ปรึกษาทางการเงินน ามาใช้เป็นการด าเนินธุรกิจหลกัของ 
BG เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมนัน้ BG มิได้เป็นผู้ด าเนินธุรกิจเอง BG เป็นเพียงเจ้าของสินทรัพย์ที่ผู้ เช่าปัจจุบันเช่าไป
ให้บริการเป็นธุรกิจโรงแรม และการด าเนินธุรกิจโรงแรมนัน้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ PRINC ในการมุ่งขยายการ
ประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้จดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 4 ปี และ 7 เดือน จากนัน้จึงประเมินมลูค่ากจิการ ณ ปีประมาณการ
สดุท้าย (Terminal Value) คือปี 2566 ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตัง้สมมติฐานโดยพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์สงูสดุ
ของสินทรัพย์ของกิจการ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาใช้
สมมติฐานว่า BG จะท าการขายสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้มลูค่าสินทรัพย์ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้
ประเมินราคามลูค่าทรัพย์สินอิสระดงักล่าวข้างต้นเป็นตวัก าหนดมลูค่าสินทรัพย์ ณ ปีประมาณการสดุท้าย 

 
สมมติฐานหลกัที่ส าคญัในการประมาณการทางการเงิน อาทิเช่น รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินทุนหมุนเวียน และแผนการขยายธุรกิจ อ้างอิงจากข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในงบ
การเงิน เอกสารและสญัญาที่ส าคญั รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคามลูค่าทรัพย์สินอิสระ และการ
สมัภาษณ์ผู้บริหาร ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าข้อมลูดงักล่าวมาปรับปรุงโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความ
สมเหตุสมผลจากการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตมาเป็นฐานในการจดัท าประมาณการ รายละเอียดของสมมติฐานที่
ส าคญัในการประมาณการมีดงัต่อไปนี ้
 

3.3.1 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการ 
1. รายได้ 

- รายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

รายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม ประกอบไปด้วย รายได้บริการจากห้องพัก และรายได้จากค่าอาหาร
และเคร่ืองดื่ม โดยมีรายละเอียดของสมมติฐานรายได้ดงันี ้
 
ลกัษณะของสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม เป็นโรงแรมขนาด 2 ดาว มีลักษณะเก่า และมี
จ านวนห้องพัก 63 ห้อง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเปรียบเทียบ อัตราผู้ เข้าพักเฉล่ีย 
(Occupancy Rate) และอัตราราคาห้องพักเฉล่ียต่อวัน (Average Daily Rate หรือ “ADR”) จาก
รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และจากข้อมลูการด าเนินกิจการโรงแรม 3 ปีย้อนหลงั ซึ่งมีที่มา
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จากข้อมลูและงบการเงินภายในของ VMS พบว่า อตัราผู้ เข้าพักเฉล่ียและ ADR มีความใกล้เคียงกัน
และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ท าการประมาณการอตัราผู้
เข้าพักเฉล่ีย เท่ากับ ร้อยละ 62 และ ADR เท่ากับ 1,200 บาทต่อห้อง สอดคล้องกับรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ส าหรับอตัราการเติบโตของ ADR ประมาณการให้มีอตัราการเติบโตร้อยละ 
0.67 ต่อปี ในอตัราเดียวกันกับอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลงั โดยอ้างอิงจากรายงานนโยบาย
การเงินจดัท าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่มา: www.bot.or.th) 
 
ในส่วนของรายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้แปรผนัไป
ตามรายได้บริการจากห้องพัก ในอัตราร้อยละ 3.50 ของรายได้บริการจากห้องพัก โดยอ้างอิงจาก
รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
 

- รายได้ค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์ 

รายได้ค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์ ประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่ารับจากบริษัท 2 บริษัท ได้แก่ 
 
(ก) รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าและสญัญาค่าตอบแทนจากการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ 2 คูหา

แก่บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกันบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลาเช่าตามการสัญญาเช่าล่าสุด 3 ปี สิน้สุด

ระยะเวลาเช่าตามสญัญาวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และบริษัทดงักล่าวแจ้งความประสงค์ไม่ท าการ

ต่อสญัญาเช่าเพิ่ม ทัง้นี ้บริษัทดังกล่าวช าระค่าเช่าและค่าค่าตอบแทนรวมภาษีเงินได้ หัก ณ ที่

จ่าย เป็นจ านวน 162,631.58 บาทต่อเดือน โดย BG ทยอยรับรู้ค่าเช่าและค่าตอบแทนดังกล่าว

ตลอดอายสุญัญา 

 
เนื่องจากพืน้ที่ตัง้ของสินทรัพย์ดงักล่าวติดกบัถนนสขุมุวิทย่านระหว่าง อโศก – พร้อมพงษ์ ซึง่เป็น
ท าเลด้านพาณิชยกรรมที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ประมาณ
การรายได้จากค่าเช่าและค่าตอบแทนส าหรับพืน้ที่อาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ 2 คูหานีใ้ห้มีการเช่า
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงอตัราค่าเช่า ค่าตอบแทน และอัตราการเติบโต
ของค่าเช่าในอตัราร้อยละ 10.00 เติบโตทกุ 3 ปีของระยะเวลาการเช่า ของสญัญาดงักล่าวข้างต้น 
 

(ข) รายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าตอบแทนการให้เช่าพืน้ท่ีบางส่วน บริเวณด้านล่างของอาคารโรงแรม 

แก่บริษัท วิวัฏฏะคลินิค จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับบริษัท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถงึ 31 สิงหาคม 2561 (ในปัจจบุนั BG ได้ให้ผู้ เช่าท าการเช่าหลงัจาก

หมดอายุสญัญาเช่า โดยมิได้มีจดหมายแจ้งการต่อสญัญาเช่า) โดยบริษัท วิวฏัฏะคลินิค จ ากัด 

ตกลงช าระค่าเช่าเป็นจ านวน 1,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เพื่อสะท้อนการใช้ประโยชน์

สงูสุดของสินทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้สมมติฐานว่า BG ให้บุคคลอื่นท าการเช่าพืน้ที่

ดงักล่าว โดยได้ท าการเทียบเคียงกบัอตัราค่าเช่าของอาคารพาณิชย์ในบริเวณใกล้เคียง ซึง่มีอตัรา
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ค่าเช่าอาคารพาณิชย์เฉล่ียตารางเมตรละประมาณ 400 บาทต่อเดือน พืน้ที่เช่าทัง้หมด 100 

ตารางเมตรคิดเป็นค่าเช่าในอตัรา 40,000 บาทต่อเดือน และให้มีอตัราการเติบโตของค่าเช่าใน

อตัราร้อยละ 10.00 ในทกุๆ 3 ปี 

 
(ค) รายการปรับปรุงจากรายได้รับล่วงหน้าจากการให้เช่าอาคารโรงแรมแก่ VMS ซึ่งเป็นบริษัทที่

เก่ียวข้อง เนื่องจาก VMS เป็นผู้ลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของโรงแรมในพืน้ที่ท่ีเป็น

สินทรัพย์ของ BG ผู้ สอบบัญชีจึงได้ประเมินมูลค่าการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ BG และรับรู้เป็นเงินรับ

ล่วงหน้าจากลูกค้าบันทึกในหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของ BG เพื่อเป็นการปรับปรุงเงินรับล่วงหน้า

ดังกล่าว BG จึงรับรู้รายได้รับล่วงหน้า จ านวน 526,232.13 บาทต่อเดือน ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 

2558 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งรายได้รับล่วงหน้านีไ้ม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ BG 

เนื่องจากเป็นการปรับปรุงรายการทางบญัชี ซึง่เป็นรายได้รับรู้ทางบญัชีเท่านัน้ 

 
เปรียบเทียบสมมติฐานรายได้กับผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ 
การเปรียบเทียบรายได้ของผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ ได้ท าการเปรียบเทียบข้อมลูของผลการด าเนินงานจริงใน

ปี 2559 – 2561 ของกิจการโรงแรมของ VMS และผลการด าเนินงานของ BG โดยอ้างอิงงบการเงินภายในซึง่จดัท าส าหรับ
ผู้บริหาร (Management Account) กบัสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน โดยสามารถสรุปได้ดงัตารางต่อไปนี ้
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รายการ หน่วย 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ ปีประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562/1 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

- จ านวนห้อง ห้อง 63 63 63 63 63 63 63 63 
- อตัราผู้ เข้าพกัเฉล่ีย ร้อยละ 69.33 63.75 61.58 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 
- อตัราราคาห้องพกัเฉล่ียต่อวนั บาท 1,027 1,220 1,202 1,200 1,208 1,216 1,224 1,232 
รายได้บริการจากห้องพัก ล้านบาท 16.38 17.89 17.02 17.11 17.22 17.34 17.45 17.57 
อัต ราราย ได้ จากค่ าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (ร้อยละ) ของรายได้บริการ
จากห้องพกั 

ร้อยละ 7.84 3.14 0.34 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

รายได้จากค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

ล้านบาท 1.28 0.56 0.06 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 

รวมรายได้จากธุรกิจโรงแรม ล้านบาท 17.66 18.45 17.08 17.71 17.83 17.94 18.06 18.18 
รายได้ค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์ ล้านบาท 8.28 8.28 8.24 8.75 5.65 2.49 2.54 2.61 
รวมรายได้ทัง้หมด ล้านบาท 25.90 26.73 25.34 26.45 23.48 20.44 20.60 20.79 

หมายเหต:ุ /1สมมติฐานรายได้ปีประมาณการ 2562 แสดงข้อมลูเป็นรายได้เต็มปี เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเฉพาะตารางนี ้
อย่างไรก็ตาม การจดัท าประมาณการทางการเงินส าหรับการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจะ
มีระยะเวลา 4 ปี 7 เดือน คือตัง้แต่ 1 มิถนุายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2566 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 60 
 

2. ต้นทุน 

- ต้นทุนจากการให้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

ส าหรับต้นทนุเก่ียวกบัการให้บริการห้องพกันัน้ ต้นทนุบริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานจะเป็นต้นทนุที่
ต ่าและแปรผนัตามรายได้บริการจากห้องพกั ต้นทุนเก่ียวกับการให้บริการห้องพกัประกอบไปด้วย ค่า
ซกัล้าง ค่าท าความสะอาด ค่าซ่อมบ ารุง และวสัดุสิน้เปลืองภายในห้องพกั เป็นต้น ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ประมาณการต้นทนุเก่ียวกบัการให้บริการห้องพกัในอตัราร้อยละ 10 ของรายได้บริการจาก
ห้องพัก โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราต้นทุน
เก่ียวกบัการให้บริการห้องพกัในอดีตของ VMS 
 
เนื่องจากต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นต้นทุนที่แปรผนัไปตามรายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ท าการประมาณการต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่มในอตัราร้อยละ 30 
ของรายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมลูจากรายงานการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สิน และอตัราต้นทุนเก่ียวกับการให้บริการห้องพกัในอดีตของ VMS ซึ่งมิได้แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 
 

ตารางเปรียบเทียบสมมติฐานต้นทนุกบัผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริง 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึน้จริงในปี 2559 – 2561 ของการด าเนินกิจการ

โรงแรมของ VMS โดยอ้างอิงงบการเงินภายในซึ่งจดัท าส าหรับผู้บริหาร (Management Account) กบัสมมติฐานที่ใช้ใน
การประเมิน โดยสามารถสรุปได้ดงัตารางต่อไปนี ้

รายการ 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ ปีประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ต้นทุนเก่ียวกับการให้บริการห้องพัก 
(คิดเป็นอตัราร้อยละของรายได้บริการ
จากห้องพกั) (ร้อยละ) 

6.75 5.73 7.64 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม (คิด
เป็นอัตรา ร้อยละของรายได้จาก
อาหารและเคร่ืองดื่ม) (ร้อยละ) 

35.91 40.74 24.91 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ สามารถแบ่งออกตามลกัษณะการด าเนินงานได้เป็น ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของธุรกิจโรงแรม และค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ เป็นต้น เว้น
เพียงแต่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีโรงเรือน และภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง ซึง่ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของ 
BG ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับภาษีดังกล่าว ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ท าการประมาณการค่าภาษีโรงเรือนของปี 2562 ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 ซึ่งเท่ากับมลูค่าภาษีโรงเรือนท่ีจ่ายจริงในอดีตของ BG และได้ท าการประมาณการค่าภาษีที่ดิน
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และส่ิงปลกูสร้างส าหรับปีประมาณการ 2563 – 2566 ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ซึ่งจะมีผลบงัคับใช้แทน พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 นัน้ก าหนดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคา
ประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลกูสร้างตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงก าหนดให้ใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินส าหรับมูลค่าที่ดิน และใช้มูลค่าสุทธิของส่ิงปลกูสร้าง ณ 
วนัที่ 4 มีนาคม 2562 โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มาค านวณในอตัราภาษีส าหรับ
การจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้างประเภทพาณิชยกรรม 
 
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงแรม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงแรมประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายใน
การขายและการตลาด ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่าประกันภยั และค่าใช้จ่ายอื่น 
เป็นต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจ
โรงแรม โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และจากผลการ
ด าเนินกิจการโรงแรม 3 ปีย้อนหลังของ VMS ซึ่งมีความสอดคล้องกันในบางรายการ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบในกรณีที่ BG ได้ด าเนินกิจการโรงแรม
เองจึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางรายการแตกต่างไปจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงของ VMS ทีป่รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงได้ก าหนดประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอ้างอิงจากรายงานการประเมิน
มลูค่าทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารนัน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 20 ของรายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด คิดเป็นอตัราร้อยละ 3 ของรายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

- ค่าสาธารณปูโภค คิดเป็นเป็นอตัราร้อยละ 12 ของรายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

- ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคิดเป็นอตัราร้อยละ 2 ของรายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

- ค่าประกนัภยัคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.20 ของรายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

- ค่าใช้จ่ายอื่นคิดเป็นอตัราร้อยละ 3 ของรายได้บริการจากธุรกิจโรงแรม 

 
เปรียบเทยีบสมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริง 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดขึน้จริงในปี 2559 – 

2561 ของการด าเนินกิจการโรงแรมของ VMS โดยอ้างอิงงบการเงินภายในซึ่งจัดท าส าหรับผู้บริหาร (Management 
Account) กบัสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน โดยสามารถสรุปได้ดงัตารางต่อไปนี ้
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รายการ 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ ปีประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ
ธุรกิจโรงแรม (คิดเป็นอัตราร้อยละ
ของรายได้จากกิจการโรงแรม) (ร้อย
ละ) 

        

- อตัราค่าใช้จ่ายในการบริหาร 35.58 39.42 36.43 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
- อัตราค่ าใช้จ่ ายในการขายและ
การตลาด 

6.83 7.74 6.72 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

- อตัราค่าสาธารณปูโภค 13.29 12.09 12.19 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
- อตัราค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 0.20 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
- อตัราค่าประกนัภยั 0.28 0.28 0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
- อตัราค่าใช้จ่ายอื่น 11.09 5.69 4.69 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ประกอบไปด้วย ค่าบริหารจดัการ ค่าสอบบญัชี 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเหล่านีไ้ม่แปรผนัไปตามรายได้จากการด าเนินงานและมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากใช้สมมติฐาน
ว่าธุรกรรมการให้เช่าอาคารพาณิชย์ของ BG ในช่วงระยะเวลาประมาณการยงัคงเหมือนเดิม ไม่มีแผน
ขยายธุรกิจ  ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับค่าเฉล่ีย
ย้อนหลงั 1 ปีของ BG ที่ผ่านมาและไม่มีการเติบโตตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
4. ต้นทุนทางการเงนิ 

เนื่องจาก BG มีตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N) ที่ออกให้แก่ VB ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 
2562 อยู่เป็นจ านวนเท่ากบั 3.50 ล้านบาท มีก าหนดระยะเวลาช าระคนืภายใน 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบีย้
เท่ากบัร้อยละ 2.375 ต่อปี BG จึงมีต้นทนุทางการเงินเกดิขึน้ในปีประมาณการ 2562 ทัง้นี ้เนื่องจาก BG ยงั
ไม่มีแผนการลงทนุเพิ่มเติมจึงไม่มีภาระต้นทนุทางการเงินตลอดระยะเวลาประมาณการท่ีเหลือ 
 

5. ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดเป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ของ BG ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 
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6. เงนิทุนหมุนเวียน 

สินทรัพย์หมุนเวียนและหนีสิ้นหมุนเวียนของ BG ประกอบไปด้วย ลูกหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น รายได้รับล่วงหน้า และหนีสิ้นหมุนเวียนอื่น โดยก าหนดให้
ระยะเวลาเก็บหนี ้ระยะเวลาขายสินค้า และระยะเวลาช าระหนี ้ตลอดระยะเวลาประมาณการเท่ากับ 5 วนั 
24 วนั และ 27 วนั ตามล าดบั ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย และ
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ียย้อนหลงั 3 ปี ของธุรกิจโรงแรมของ VMS 
 

7. รายจ่ายลงทุน 

จากการหารือกบัผู้บริหารของ BG ประกอบการนโยบายของ PRINC ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้าน
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คาดว่า BG ยังไม่มีแผนการ
ลงทนุเพิ่มเติมในช่วงระหว่างปีประมาณการ 
 

8. มูลค่า ณ ปีสุดท้ายของประมาณการ (Terminal Value) 

จากผลการด าเนินงานของ BG ตามสมมติฐานหลกัดงัที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
ในปัจจุบนัของ BG ยงัไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์สงูสดุ เนื่องจากหากพิจารณามลูค่ากระแสเงินสดหลงัจาก
ระยะเวลาประมาณการโดยค านวณจากกระแสเงินสดของกิจการในปี 2566 ซึ่งเป็นปีสดุท้ายของช่วงเวลา
ประมาณการแล้ว จะมีมลูค่าน้อยกว่ามลูค่าตลาดของสินทรัพย์เป็นอย่างมาก ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงได้ประมาณการมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของประมาณการเท่ากับ มูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานการ
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคามลูค่าทรัพย์สินอิสระ 

 
3.3.2 อตัราคิดลด (Discount Rate) 

อัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ BG ได้มาจากการค านวณต้นทุน
ทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital หรือ “WACC”) ตามโครงสร้างทุนของ 
BG ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณค่า WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของต้นทุนของหนีสิ้น (Kd) และ
ต้นทนุของส่วนของผู้ ถือหุ้น (Ke) ของ BG ซึง่มีรายละเอียดการประมาณการอตัราส่วนลดดงันี ้
 

WACC = Kd x (1-T) x [D/(D+E)] + Ke x [E/(D+E)] 

 
โดย  WACC = ต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 
 Kd = ต้นทุนของหนีสิ้นหรืออัตราดอกเบีย้เงินกู้ ของ BG ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2562 (ข้อมลูที่ได้รับการสอบทานของ BG ส าหรับการ
จดัท างบการเงินรวมของบริษัท) BG ไม่มีหนีสิ้นที่มีภาระผูกพนั
ดอกเบีย้ 

 T = อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษี
เงินได้นิติบคุคล 
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 D = หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) ของ BG ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 0 บาท (ข้อมูลที่ได้รับการสอบ
ทานของ BG ส าหรับการจดัท างบการเงินรวมของบริษัท) 

 E = ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 1,023.45 
ล้านบาท(ข้อมลูที่ได้รับการสอบทานของ BG ส าหรับการจัดท า
งบการเงินรวมของบริษัท) 

 Ke = ต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้ น หรือ อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น 
ค านวณ ได้จาก  Capital Asset Pricing Model (CAPM) ใน
ด้านล่าง 

Ke = Rf + βL x (Rm – Rf) 

โดย Rf = Risk Free Rate หรือ อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง 
อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวอายุ
คงเหลือ 5 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลา
ประมาณการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.78 ต่อปี โดยมีที่มาจาก 
ThaiBMA ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 

 Rm = Market Return คืออตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยย้อนหลัง ตัง้แต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้เปิดท าการซือ้ขายขึน้อย่างเป็นทางการครัง้แรก
ในวันที่ 30 เมษายน 2518 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่ง
เท่ากับ ร้อยละ 14.36 ต่อปี  (ที่มา : www.set.or.th และการ
ค านวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 βL = Beta คือ อัตราความผันผวนของราคาหุ้นต่อการเปล่ียนแปลง
ของตลาดหลกัทรัพย์ แต่เนื่องจากหลกัทรัพย์ BG มิได้มีการซือ้
ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน จึงท า
การประมาณค่า Beta ของ BG จากการเฉล่ียค่า Beta ของ
บริษัทที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
ธุรกิจหลักในการด าเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เช่าพืน้ที่
พาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานการด าเนินธุรกิจของ 
BG อนัได้แก่  
1. บริษัท ดสิุตธานี จ ากดั (มหาชน) (“DTC”)  

2. บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“ERW”) 

3. บริษัท โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) (“OHTL”) 

4. บริษัท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(“ROH”) และ  

http://www.set.or.th/
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5. บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) (“SHANG”) 

โดยใช้ข้อมลูค่า Beta รายสปัดาห์เฉล่ียย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 
6 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีที่มาจาก 
Bloomberg ซึ่งค่า Beta ที่ได้มาจาก Bloomberg นัน้เป็นค่า 
Leveraged Beta โดยค่าเฉล่ีย Leverage Beta เท่ากับ 0.64 
ซึง่ต้องน ามาปรับค่าด้วยผลของโครงสร้างเงินทนุของบริษัทนัน้ๆ 

ให้เป็นค่า Unleveraged Beta (βU) ก่อน แล้วจึงท าการหา
ค่าเฉล่ียของ Unleveraged Beta ซึ่งสามารถค านวณค่าเฉล่ีย 
Unleveraged Beta  ได้เท่ากับ 0.34 และท าการปรับค่าให้เป็น 
Leveraged Beta ของ BG ด้วยโครงสร้างทางการเงินของ BG 
เอง 

จากข้อมลูข้างต้น สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นได้เท่ากบั ร้อยละ 6.06 ต่อปี และต้นทุนทางการ
เงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัเท่ากบั ร้อยละ 6.06 ต่อปี เนื่องจาก BG ยงัไม่มีแผนการลงทนุเพิ่มเติมจึงไม่มีภาระเงินกู้
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่ท าให้อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุไม่เปล่ียนแปลงในแต่ละปีประมาณการ 
 
3.3.3 สรุปประมาณการทางการเงนิ 

จากสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของ BG ได้ดังตาราง
ดงัต่อไปนี ้
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(ล้านบาท) 7 เดือน ปี 
2562 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

รายได้รวม  15.45  23.48  20.44  20.60  20.79 
ค่าใช้จ่ายรวม (11.37) (16.76) (13.67) (13.74) (13.83) 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี 
(EBIT after Tax) 

 4.08  6.72  6.77  6.86  6.96 

บวก ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่าย 

4.12 3.91 0.74 0.73 0.73 

ลบ  ค่าใช้จ่ายลงทนุ - - - - - 
บวก/ลบ เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ (7.38) (3.26) 0.04 (0.00) (0.00) 
กระแสเงินสดสทุธิของกิจการ (FCFF)  0.82  7.36  7.55  7.59  7.69 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ
กิจการ 

 0.79  6.71  6.49  6.15  5.88 

มลูค่า ณ ปีสดุท้ายของประมาณการ 1,204.35     
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่า ณ  ปีสุดท้าย
ของประมาณการ 

919.80     

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิของกิจการ 

945.81     

บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

5.06     

ลบ  หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้และเจ้าหนี ้
ค่าหุ้น ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

(16.50)     

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 934.37     
 
3.3.4 มูลค่าที่ประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

จากตารางข้างต้น จะได้มูลค่าหุ้นสามญัของ BG ที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสดเท่ากับ 
934.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้เท่ากับ 394.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
39.52 บาทต่อหุ้น 
 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยงัได้ท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินราคาหุ้น
โดยใช้ต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (WACC) อตัราผู้ เข้าพกัเฉล่ีย (Occupancy Rate) และ อตัราราคา
ห้องพกัเฉล่ียต่อวนั (ADR) ที่ใช้ในการประมาณการ จะได้มลูค่าหุ้นสามญัดงัแสดงในตาราง 
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1. กรณีค่า WACC เท่ากับ ร้อยละ 7.06 

มูลค่าหุ้น (ล้านบาท) อัตราราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อวัน (บาทต่อห้อง) 
1,080 1,140 1,200 1,260 1,320 

อัตราผู้เข้า
พักเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

72%  896.14   897.69   899.24   900.78   902.33  
67%  894.20   895.64   897.08   898.53   899.97  
62%  892.27   893.60   894.93   896.27   897.60  
57%  890.33   891.56   892.78   894.01   895.23  
52%  888.39   889.51   890.63   891.75   892.87  

 
2. กรณีค่า WACC เท่ากับ ร้อยละ 6.56 

มูลค่าหุ้น (ล้านบาท) อัตราราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อวัน (บาทต่อห้อง) 
1,080 1,140 1,200 1,260 1,320 

อัตราผู้เข้า
พักเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

72%  915.61   917.18   918.75   920.32   921.89  
67%  913.65   915.11   916.57   918.03   919.49  
62%  911.69   913.04   914.39   915.74   917.09  
57%  909.73   910.97   912.21   913.46   914.70  
52%  907.77   908.90   910.04   911.17   912.30  

 
3. กรณีค่า WACC เท่ากับ ร้อยละ 6.06 

มูลค่าหุ้น (ล้านบาท) อตัราราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อวัน (บาทต่อห้อง) 
1,080 1,140 1,200 1,260 1,320 

อัตราผู้เข้า
พักเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

72%  935.60   937.19   938.78   940.37   941.95  
67%  933.62   935.10   936.57   938.05   939.53  
62%  931.63   933.00   934.37   935.73   937.10  
57%  929.65   930.90   932.16   933.42   934.68  
52%  927.66   928.81   929.96   931.10   932.25  

 
4. กรณีค่า WACC เท่ากับ ร้อยละ 5.56 

มูลค่าหุ้น (ล้านบาท) อัตราราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อวนั (บาทต่อห้อง) 
1,080 1,140 1,200 1,260 1,320 

อัตราผู้เข้า
พักเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

72%  956.12   957.73   959.34   960.95   962.56  
67%  954.11   955.61   957.11   958.60   960.10  
62%  952.10   953.49   954.87   956.26   957.64  
57%  950.09   951.37   952.64   953.91   955.19  
52%  948.08   949.24   950.40   951.57   952.73  
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5. กรณีค่า WACC เท่ากับ ร้อยละ 5.06 

มูลค่าหุ้น (ล้านบาท) อัตราราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อวัน (บาทต่อห้อง) 
1,080 1,140 1,200 1,260 1,320 

อัตราผู้เข้า
พักเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

72%  977.19   978.82   980.45   982.08   983.71  
67%  975.16   976.67   978.19   979.70   981.22  
62%  973.12   974.52   975.92   977.33   978.73  
57%  971.08   972.37   973.66   974.95   976.24  
52%  969.05   970.22   971.40   972.58   973.75  

 
จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) จะเห็นได้ว่ามลูค่าหุ้นที่ค านวณได้จะมีค่าระหว่าง 888.39 ถึง 

983.71 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมูลค่า

เท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ด าเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การ
ประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจึงมิใช่วิธีที่เหมาะสมส าหรับการประเมินมลูค่าหุ้นของ BG 
 
3.4 ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท ารายการ 

จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ BG ส าหรับ
การเข้าท ารายการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นีไ้ด้ดงันี ้

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าจาก

วิธีการประเมนิ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าการท ารายการ 
(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับ
มูลค่าการท ารายการ 

1. วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book 
Value Approach) 

1,023.30 1,329.00 มลูค่าการท ารายการสงูกว่ามลูคา่จาก
วิธีการประเมิน 305.70 ล้านบาท 

หรือสงูกว่ามลูค่าประเมินคดิเป็นร้อย
ละ 23.00 ของมลูคา่การท ารายการ 

2. วิธีปรับปรุงมลูคา่ตาม
บญัชี (Adjusted Book 
Value Approach) 

1,194.03 1,329.00 มลูค่าการท ารายการสงูกว่ามลูคา่จาก
วิธีการประเมิน 134.97 ล้านบาท 

หรือสงูกว่ามลูค่าประเมินคดิเป็นร้อย
ละ 10.16 ของมลูคา่การท ารายการ 

3. วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow 
Approach) /1 

934.37 1,329.00 มลูค่าการท ารายการสงูกว่ามลูคา่จาก
วิธีการประเมิน 394.63 ล้านบาท 

หรือสงูกว่ามลูค่าประเมินคดิเป็นร้อย
ละ 29.69 ของมลูคา่การท ารายการ 
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4. วิธีเปรียบเทียบกบับริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 
(Market Comparable 
Approach) 

ไม่เลือกใช้ - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้
วิธีดงักล่าวในการประเมินมลูคา่หุ้น

สามญัของ BG/2 

หมายเหตุ : /1วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมลูค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ด าเนินธุรกิจโรงแรมท่ีเป็น
สินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็น
หลกั และจะหยดุขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั 

/2ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable 
Approach) ในการประเมินมูลค่าหุ้ นสามัญของ BG เน่ืองมาจากปัจจุบัน BG ประกอบธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ (ท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง) ของ BG เป็นหลัก ซึ่งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ประกอบกับ BG ถือ
ครองสินทรัพย์ให้เช่าเพียงแหล่งเดียว และมีขนาดของสินทรัพย์ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จึงไม่
สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะใกล้เคียงกัน และมีขนาดของกิจการท่ีเหมาะสมมา
ใช้ในการเปรียบเทียบกนัได้ 

  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสินทรัพย์มีความเห็นว่า วิธีที่

เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นสามัญของ BG คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book 
Value Approach) ซึง่เป็นวิธีที่ค านึงถึงต้นทนุของสินทรัพย์ที่ BG ได้มา พร้อมทัง้ปรับมลูค่าทรัพย์สินให้เป็นไปราคาตลาด
ตามสภาพปัจจบุนัด้วยส่วนต่างระหว่างมลูค่าทางบญัชีและมลูค่ายตุิธรรมจากรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจดัท า
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยราคาในการท ารายการจ าหน่ายไปของหุ้นสามัญทัง้หมดของ BG ที่บริษัทถือครองผ่าน VB 
เท่ากับ 1,329 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ประเมินโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีข้างต้น พบว่า
มลูค่าการท ารายการของบริษัทจะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ 134.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราสูงกว่าร้อยละ 
10.16 ของมลูค่าการท ารายการของบริษัท 
 
 จากเหตุผลข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระมีความเหน็ว่า ราคาในการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้น
สามัญของ BG ให้แก่ VMSD ซึ่งเป็นบคุคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคา 1,329 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม 
 
3.5 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการจากสญัญาจะซือ้จะขาย
หุ้นสามญัของ BG ระหว่าง VB (“ผู้จะซือ้”) และ VMSD (“ผู้จะขาย”) ลงวนัที่ 14 มิถนุายน 2562 โดยเงื่อนไขในการเข้าท า
รายการดงักลา่วมีสาระส าคญั ดงันี ้

1) เงื่อนไขการช าระ เป็นดงันี ้
ช าระงวดที่ 1 หลกัประกนัการประมลูจ านวน 10 ล้านบาท ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ช าระงวดที่ 2 เงินมดัจ าในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซือ้ขายสินทรัพย์หกัด้วยหลกัประกนัส าหรับการประมลู 
คิดเป็นจ านวน 255,800,000 บาท ในวนัทีส่ญัญาจะซือ้จะขายนีม้ผีลบงัคบัใช้ 
ช าระงวดที่ 3 ช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนท่ีเหลือ คิดเป็นจ านวน 1,063,200,000 บาท ในวนัท าการซือ้
ขายและโอนสินทรัพย์ 
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โดยปัจจบุนั VMSD ได้ท าการช าระหลกัประกนัการประมลูจ านวน 10 ล้านบาท และเงินมดัจ านวน 
255,800,000 บาทให้แก่ VB แล้ว 

2) ผู้จะขายจะมีภาระผกูพนัในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเท่านัน้ ซึง่การประชมุดงักลา่วจะต้องจดัขึน้ภายในวนัที ่
31 ตลุาคม 2562 

3) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะท าการซือ้ขายภายในวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 
4) ในวนัท าการซือ้ขายและโอนสินทรัพย์ ผู้จะซือ้ตกลงที่จะช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือส าหรับการ

ซือ้หุ้นของ BG ให้แก่ผู้จะขาย 
5) ผู้จะขายจะท าการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ผู้จะซือ้ เมื่อได้รับการช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนที่

เหลือจากผู้จะซือ้แล้ว 
6) ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่อนุมตัิวาระที่เก่ียวข้องกับ

การซือ้ขายหุ้นของ BG ผู้จะขายตกลงที่จะท าการคืนหลกัประกนัการประมลูและเงินมดัจ าโดยไม่มีดอกเบีย้
ให้แก่ผู้จะซือ้ภายใน 7 วนั หลงัจากที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่
อนมุตัิวาระดงักล่าว หากผู้จะขายท าการคืนหลกัประกันการประมลูและเงินมดัจ าภายหลงัจากระยะเวลาที่
ก าหนดข้างต้น ผู้จะขายตกลงที่จะจ่ายดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

7) ผู้ จะซือ้และผู้ จะขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและภาษีอากรที่เกิดขึน้จากสัญญาจะซือ้จะขายนีต้าม
ภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

 
ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักล่าว พบว่าเป็นเงื่อนไขทัว่ไปของ

การซือ้ขายทรัพย์สินผ่านการประมลู โดยมีเงื่อนไขให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินหลักประกันการประมลู ส าหรับผู้ที่ท าการยื่น
ราคาเสนอซือ้สินทรัพย์ผ่านวิธีการประมลู และก าหนดให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงนิมดัจ าเมื่อท าสญัญาจะซือ้จะขาย อีกทัง้ยงั
มีการระบุเงื่อนไขว่าผู้ จะขายจะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้ จะซือ้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเท่านัน้ ซึง่เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับบริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าเงื่อนไขในการท ารายการมีความเหมาะสม 
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จากการพิจารณาข้อมลูข้างต้นดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้น

สามัญทัง้หมดที่บริษัทถือครองใน บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด (“BG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นผ่านบริษัท วี      
บ ริลเล่ียนก รุ๊ป  โฮลดิ ง้  จ ากัด  (“VB”) ในอัตราร้อยละ 99.99 จ านวนทั ง้ สิ น้  9,985,998 หุ้ น  คิด เป็นมูลค่ ารวม 
1,328,999,733.83 บาท หรือในราคาหุ้ นละประมาณ 133.08632 บาท ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(“VMSD”) เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยุด
ขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั โดยเงินทนุจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทสามารถน าไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ตามนโยบายของบริษัทข้างต้น หรือ
สามารถน าไปช าระหนีห้รือน าไปลงทนุอื่นๆที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้  
 
 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการว่าจ้างบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่ไม่มีความเก่ียวข้อง เพื่อท า
หน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียวโดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) โดยได้ท าการประชาสมัพนัธ์
ในการขายสินทรัพย์ดงักล่าว ทัง้ติดต่อผู้ทีม่ีศกัยภาพโดยตรง และท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ซึง่แม้ VMSD เป็นผู้ที่
ยื่นข้อเสนอราคาซือ้เพียงผู้ เดียว ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่ามีผู้สนใจที่จะเสนอราคาในการซือ้ที่ดินและส่ิงปลกู
สร้างข้างต้นอีก 3 ราย แต่มิได้ท าการยื่นเสนอราคาอย่างเป็นทางการ โดยราคาเบือ้งต้นที่ผู้สนใจที่จะซือ้ที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างดงักล่าวทัง้ 3 รายแจ้งต่อตวัแทนในการขายสินทรัพย์มีราคาต ่ากว่าราคาเสนอซือ้โดย VMSD 
 
 ในด้านความเหมาะสมของราคานัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาในการเข้าท ารายการดงักล่าว
เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG ที่บริษัทถือครองผ่าน VB ที่ได้จากการ
ประเมินนัน้เท่ากบั 1,194.03 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอซือ้จาก VMSD 1,329 ล้านบาท มลูค่ายุติธรรมที่
ได้จากการประเมินต ่ากว่าราคาเสนอซือ้จาก VMSD เป็นจ านวน 134.97 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวเป็นเงื่อนไขทัว่ไปของการซือ้ขายทรัพย์สินผ่านการประมลู โดยมีเงื่อนไขให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินหลกัประกนัการ
ประมลู ส าหรับผู้ที่ท าการยื่นราคาเสนอซือ้สินทรัพย์ผ่านวิธีการประมลู และก าหนดให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินมดัจ าเมื่อท า
สญัญาจะซือ้จะขาย อีกทัง้ยงัมีการระบุเงื่อนไขว่าผู้จะขายจะมีภาระผูกพนัในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเท่านัน้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับ
บริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 

นอกจากนี ้เนื่องจาก VMSD ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของ BG เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับ
บริษัท โดย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และกรรมการของบริษัท นอกจากนี ้ดร.สาธิต (1) เป็นบุตรของนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ซึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริษัท (2) เป็นบิดาของนางสาวธนธรณ์ วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท (3) เป็นบิดาและบคุคล
ที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มี UBS AG 
HONG KONG BRANCH เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) (4) เป็นน้องชายของนางสาวพลัลภา วิทยากร 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษทั และ (5) เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลที

ส่วนที่ 4 สรุปความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
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ดี ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดังนัน้ การจ าหน่ายหุ้นสามัญของ BG ที่มีสินทรัพย์หลักคือที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประเภท
โรงแรม ซึ่งปัจจุบนัด าเนินการโดย VMS ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกนัของบริษัท ภายใต้ชื่อโรงแรมเรโทรเอซิส ให้แก่ 
VMSD อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบคุคลที่เก่ียวโยงได้ เนื่องจากปัจจบุนับริษัทและ
บริษัทย่อยยังด าเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สองแห่งคือ 1) โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ 
สาทร วิสต้า - กรุงเทพ และ 2) โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมัย อย่างไรก็ตาม โครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่
ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยทัง้สองโครงการ มีราคาห้องพักเฉล่ียต่อคืนสูงกว่าราคาห้องพักต่อคืนของโรงแรมเร
โทรเอซิส ซึง่ด าเนินการโดย บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั (“VMS”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัท เนื่องจาก
โครงการและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่มีก าลงัซือ้สูงกว่าโครงการโรงแรมเร
โทรเอซิส อีกทัง้สภาพของโรงแรมเรโทรเอซิสมีสภาพที่ค่อนข้างเก่า ท าให้มิได้เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบัโครงการโรงแรม
และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอ่ยโดยตรง นอกจากนี ้ดร. สาธิต วิทยากร ซึง่เป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ VMSD ได้ลงนามในหนงัสือรับรองการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัให้แก่บริษัท ตัง้แต่
ปี 2559 โดยระบุว่าจะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระท าการใดๆ หรือลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทัง้หมดของ
กิจการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกับ
ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้จะด าเนินการ
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องตามนยัของมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ไม่กระท าการดงักล่าวข้างต้นด้วย โดยบริษัทมีมาตรการการติดตาม โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทท าการตรวจสอบว่า ดร. สาธิต วิทยากร ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน
ดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

หลงัจากพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการและไม่ท ารายการ และข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ
กับบุคคลที่เก่ียวโยงและบุคคลภายนอก ความเส่ียงในการท ารายการ รวมถึงราคาที่เสนอซือ้โดย VMSD แล้ว ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทท ารายการดังกล่าว 
  

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมตัิให้บริษัทเข้าท ารายการดังกล่าว ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาจาก
ข้อมลูและความคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ ซึง่การตดัสินใจอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิ
ให้บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าว ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นต่อการท ารายการในครัง้นีด้้วยความรอบคอบ

ตามหลกัการและมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล รวมทัง้ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทเป็นส าคญั 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั 

 
 

 

   

  

 
(นายธนาธิป  วิทยะสิรินนัท์)  (นางศรัณยา  กระแสเศยีร) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จดัการ 

 

 
(นายศิต ตนัศิริ) 

ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
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เอกสารแนบ 1 
สรุปข้อมูลของบริษทั พริน้ซเิพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

(ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท) 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบริษัท : บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหาร

จดัการโรงพยาบาล 
เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล : 0107547000869 
ที่ตัง้บริษัท : ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสขุมุวิท 

63แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
ทนุจดทะเบียน : 3,240,638,433.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว : 3,240,087,520.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เว็บไซต์ : http://www.principalcapital.co.th 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRINC”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในนาม บริษัท 

เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด ในปี 2543 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยั บริษัทได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 26 ตลุาคม 2548 ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือ
หุ้นและเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัทได้เร่ิมขยายการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงพยาบาลในปี 2560 โดยการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล 

เฮลท์แคร์ จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่าย
โรงพยาบาล 4 โรง ได้แก่ โรงพยาบาลสหเวช โรงพยาบาลปากน า้โพ โรงพยาบาลปากน า้โพ 2 และโรงพยาบาลพิษณุเวช 
ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้ลงทุนซื อ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ  (เดิมชื่อ
โรงพยาบาลปิยะมินทร์) ภายหลงัจากการซือ้กิจการดงักล่าว บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและ
การบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชน และได้ย้ายหมวดธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจากหมวด
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจทางการแพทย์ 

 
นอกเหนือจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทใน

ปัจจุบัน บริษัทยังด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจให้บริการและให้ค าปรึกษาในการติดตัง้และวาง
ระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูป และบ ารุงรักษา ดแูลสารสนเทศ และบริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน ผ่านการด าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยอีกด้วย การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้
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1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัท
มีโรงพยาบาลในเครือทัง้หมด 8 แห่งใน 7 จงัหวดัของประเทศไทย ได้แก่ 
1) โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
2) โรงพยาบาลพิษณเุวช ในจงัหวดัพิษณโุลก 
3) โรงพยาบาลสหเวช ในจงัหวดัพิจิตร 
4) โรงพยาบาลปากน า้โพ ในจงัหวดันครสวรรค์ 
5) โรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ในจงัหวดันครสวรรค์ 
6) โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ เปิดท าการในไตรมาสแรกของปี 2562 
7) โรงพยาบาลพรินซ์อทุยัธานี ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562 
8) โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน ในจงัหวดัล าพนู ที่ได้รับโอนกิจการเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยมีสินทรัพย์ให้เช่าประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
อาคารส านกังานให้เช่า ได้แก่ 
1) โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า 
2) ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก 
3) อาคารส านกังานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 

3. ธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศ โดยให้บริการ การวางระบบโปรแกรมส าเร็จรูปที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการข้อมลูส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล บริหารจดัการทรัพยากรขององค์กร และการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

4. ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาการลงทุน โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพักการ
ด าเนินงาน 

 
3. โครงสร้างบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 เป็นดงันี ้
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4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,240,638,433 บาท เรียกช าระแล้ว 3,240,087,520  บาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญ 
3,240,087,520 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ส าหรับรายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล าดับแรกของบริษัท ณ วนัที่ 15 
กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record 
Date) มีดงันี ้

ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. ครอบครัววิทยากร 2,797,690,443 86.35 

- UBS AG HONG KONG BRANCH/1 1,262,060,526 38.95 
- ดร. สาธิต วิยากร  806,728,800  24.90 
- นางสาวสาธิตา วิทยากร  498,054,588  15.37 
- Peak Development Holdings Ltd./2  157,737,029  4.87 
- นางสาวพลัลภา วิทยากร  50,124,400  1.55 
- นางสาวธนธรณ์ วิทยากร  22,985,100  0.71 

2. นางสาวสิริญญา อภิมนต์บตุร  100,000,000  3.09 
3. นางพเยาว์ ชลาชีพ  27,511,900  0.85 
4. นายศกึษิต เพชรอ าไพ  15,947,400  0.49 
5. นายสนุทร ศรีทา  15,149,000  0.47 
6. นางสาวสมสมร พฒุพนัธ์ 14,124,500 0.44 
7. นางสาวภีชญา กร่ิมวงศ์รัตน์ 13,756,600 0.42 
8. นางอจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี 10,120,000 0.31 
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ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
9. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 10,000,000 0.31 
10. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 9,930,000 0.31 

ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 225,857,677 6.97 
รวม 3,240,087,520 100.00 

หมายเหต:ุ  /1 เป็นผู้ดแูลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ของนางสาวสาธิตา วิทยากร 
    /2 มีนางสาวสาธิตา วิทยากร เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในทอดสดุท้าย 

 
5. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึง่มีรายชื่อดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
5. ดร. จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายจอห์น ลี โกะชนุ กรรมการ 
9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ 

 
6. คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ซึง่มีรายชื่อดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate 
2. นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเส่ียงและการลงทนุ 
4. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง 
5. นางสาวถิรนนัท์ แสงพึง่ธรรม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานประสานงานราชการ 
6. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท 
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7. สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 274.10 1.90 371.92 2.84 449.32 3.14 499.13  3.40 
เงินลงทนุระยะสัน้ 110.72 0.77 647.92 4.95 6.06 0.04 5.59  0.04 
เงินฝากสถาบนัการเงนิท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ที่หมนุเวียน 5.93 0.04 5.45 0.04 5.45 0.04 5.45  0.04 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 267.24 1.85 199.96 1.53 267.62 1.87 265.90  1.81 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 47.49 0.33 49.98 0.38 49.57 0.35 52.93  0.32 
งานระหว่างท าตามสญัญาบริการ 3.28 0.02 12.94 0.10 - - - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 109.47 0.76 85.29 0.65 96.60 0.67 99.76  0.68 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 818.23 5.66 1,373.45 10.49 874.62 6.11 928.76  6.32 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 12.35 0.09 13.60 0.10 12.17 0.08 12.17  0.08 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - - - 
เงินลงทนุระยะยาว 0.56 0.00 - - 0.33 0.00 0.33  0.00 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - สทุธิ 5,210.72 36.06 2,754.03 21.04 2,719.90 19.00 2,704.84  18.41 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 6,672.40 46.18 7,187.43 54.92 8,942.75 62.46 9,249.95  62.94 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 69.37 0.48 77.06 0.59 69.63 0.49 83.26  0.57 
สิทธิการเช่า 10.39 0.07 22.42 0.17 25.22 0.18 26.51  0.18 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 79 
 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าความนิยม 1,648.64 11.41 1,648.64 12.60 1,648.64 11.51 1,661.73  11.31 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2.95 0.02 5.30 0.04 4.60 0.03 5.26  0.04 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 4.21 0.03 6.28 0.05 20.22 0.14 22.69  0.15 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,631.58 94.34 11,714.76 89.51 13,443.46 93.89 13,766.74  93.68 
รวมสินทรัพย์ 14,449.81 100.00 13,088.21 100.00 14,318.08 100.00 14,695.50  100.00 
หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ         
หนีส้ินหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงนิ - - 1.45 0.01 7.41 0.05 7.11  0.05 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 30.00 0.23 1,030.40 7.20 1,029.55  7.01 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 339.57 2.35 1,370.90 10.47 463.55 3.24 539.00  3.67 
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าที่หมนุเวียน 18.55 0.13 23.71 0.18 24.50 0.17 32.39  0.22 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 34.06 0.24 445.62 3.40 461.89 3.23 667.64  4.54 
ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

11.68 0.08 8.71 0.07 26.44 0.18 29.96  0.20 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

222.88 1.54 138.20 1.06 184.00 1.29 194.04  1.32 

ส่วนของตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - - - 530.40 3.70 532.61  3.62 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19.35 0.13 71.78 0.55 18.94 0.13 28.26  0.19 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้าที่หมนุเวียน 22.92 0.16 49.05 0.37 30.67 0.21 35.43  0.24 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 80 
 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 66.94 0.46 75.60 0.58 75.22 0.53 54.25  0.37 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 735.94 5.09 2,215.01 16.92 2,853.44 19.93 3,150.24  21.44 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน         
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 18.03 0.12 11.06 0.08 74.64 0.52 84.59  0.58 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,550.42 10.73 1,102.41 8.42 2,063.84 14.41 2,086.89  14.20 
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 15.95 0.11 9.63 0.07 3.32 0.02 1.74  0.01 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 20.75 0.14 19.68 0.15 19.19 0.13 13.20  0.09 
ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 512.54 3.55 521.47 3.98 - - - - 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 171.63 1.19 171.40 1.31 333.15 2.33 347.15  2.36 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 64.53 0.45 71.01 0.54 85.16 0.59 92.88  0.63 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 64.37 0.45 42.44 0.32 43.71 0.31 49.36  0.34 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,418.20 16.74 1,949.10 14.89 2,623.02 18.32 2,675.82  18.21 
รวมหนีส้ิน 3,154.14 21.83 4,164.11 31.82 5,476.46 38.25 5,826.06  39.65 
ส่วนของเจ้าของ         
ทนุจดทะเบียน 3,240.64 22.43 3,240.64 24.76 3,240.64 22.63 3,240.64  22.05 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว - สทุธิ 3,240.09 24.76 3,240.09 24.76 3,240.09 22.63 3,240.09  22.05 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 4,476.77 30.98 4,476.77 34.20 4,476.77 31.27 4,476.77  30.46 
ก าไรสะสม :         
     จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 39.38 0.27 44.20 0.34 44.20 0.31 44.20  0.30 
     ยงัไม่ได้จดัสรร 69.10 0.48 (278.90) (2.13) (447.62) (3.13) (521.19) (3.55) 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 81 
 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - - 764.13 5.84 764.13 5.34 764.32  5.20 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 7,825.34 54.16 8,246.29 63.01 8,077.56 56.42 8,004.18  54.47 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 3,470.33 24.02 677.81 5.18 764.06 5.34 865.26  5.89 
รวมส่วนของเจ้าของ 11,295.67 78.17 8,924.10 68.18 8,841.62 61.75 8,869.44  60.35 
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 14,449.81 100.00 13,088.21 100.00 14,318.08 100.00 14,695.50  100.00 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 3 เดือนแรกของ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,716.82 82.87 1,690.42  75.54  2,084.63  76.56  471.69  73.61 548.39  78.10 
รายได้จากการขายและให้บริการ 354.85 17.13 547.35  24.46  638.07  23.44  169.10  26.39 153.73  21.90 
รวมรายได้ 2,071.67  100.00  2,237.77  100.00  2,722.71  100.00  640.79  100.00 702.12  100.00 
ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล (1,184.91) (57.20) (1,274.46) (56.95) (1,577.36) (57.93) (370.20) (57.77) (422.04) (60.11) 
ต้นทนุการขายและให้บริการ (252.52) (12.19) (453.26) (20.25) (451.28) (16.57) (124.41) (19.41) (102.23) (14.56) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 634.24  30.61  510.05  22.79  694.07  25.49  146.18  22.81 177.84  25.33  
รายได้อื่น 44.80  2.16  166.52  7.44  51.25  1.88  9.90  1.54 10.49  1.49  
ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่า
กว่ามลูค่ายตุิธรรม 

- - - - 82.54  3.03  82.54  12.88 - - 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (30.05) (1.45) (45.39) (2.03) (60.30) (2.21) (15.69) (2.45) (14.69) (2.09) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (576.53) (27.83) (761.05) (34.01) (746.49) (27.42) (168.44) (26.29) (191.04) (27.21) 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 82 
 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 3 เดือนแรกของ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายอื่น - - (8.32) (0.37) (16.58) (0.61) (3.60) (0.56) (3.72) (0.53) 
ต้นทนุทางการเงิน (29.31) (1.41) (69.12) (3.09) (126.11) (4.63) (18.73) (2.92) (38.22) (5.44) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 

43.16  2.08  (207.31) (9.26) (121.63) (4.47) 32.15  5.02  (59.34) (8.45) 

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (24.37) (1.18) (164.31) (7.34) (31.02) (1.14) (4.59) (0.72) (9.57) (1.36) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 18.79  0.91  (371.61) (16.61) (152.64) (5.61) 27.57  4.30  (68.91) (9.81) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)           
ส่วนที่ เป็นของผู้ เป็น เจ้าของ
บริษัทใหญ่ 

(53.66) (2.59) (345.10) (15.42) (173.40) (6.37) 21.24  3.31  (73.57) (10.48) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุ 

72.44  3.50  (26.52) (1.19) 20.75  0.76  6.33  0.99  4.66  0.66  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น           
การวัดมูลค่ าใหม่ ของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

15.61  0.75  11.49  0.51  4.70  0.17  - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ
การวัดมูลค่ าใหม่ ของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

(3.12) (0.15) (2.30) (0.10) (0.94) (0.03) - - - - 

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภท
รายการใหม่ ไปยั งก า ไรห รือ
ขาดทนุในภายหลงั 

12.49  0.60  9.20  0.41  3.76  0.14  - - - - 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 83 
 

รายการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 3 เดือนแรกของ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวด 

31.28  1.51  (362.42) (16.20) (148.88) (5.47) 27.57  4.30  (68.91) (9.81) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จรวม 

          

ส่วนที่ เป็นของผู้ เป็น เจ้าของ
บริษัทใหญ่ 

(53.66) (2.59) (343.18) (15.34) (168.73) (6.20) 21.24  3.31  (73.57) (10.48) 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่
มีอ านาจควบคมุ 

84.93  4.10  (19.24) (0.86) 19.85  0.73  6.33  0.99  4.66  0.66  

 
 
 
 
 
 
 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 84 

งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

3 เดือนแรก
ของปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43.16 (207.31) (121.63) (59.34) 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรสุทธิเป็น
เงนิสดรับ (จ่าย) 

    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 216.58 395.67 421.55 107.90 
ค่าเผ่ือ (กลบัรายการ)     
- หนีส้งสยัจะสูญ  - ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้
อื่น 

5.34 (6.23) (1.74) (0.10) 

- สินค้าเส่ือมสภาพ - -  (0.21) - 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย 0.22 1.73  4.83  - 
ก าไรที่เกิดขึน้จากการจ าหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อค้า 

(4.31) (2.67) (1.39) - 

ก าไรที่ยังไม่ เกิดขึ น้จากการเปล่ียนแปลง
มลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพย์เพื่อค้า 

(0.11) (1.17) (0.00) (0.00) 

ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่า
ยตุิธรรม 

- -  (82.54) - 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทนุ 

- (104.40) (0.12) - 

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 3.99 -  1.16  - 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

- 5.07  0.47  0.02 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 8.57  18.86  18.01  5.53  
รายได้ดอกเบีย้ (3.24) (11.59) (1.48) (0.06) 
ต้นทนุทางการเงิน 9.31  69.12  126.11  38.22  
ก าไรจ ากการด า เนิ น งาน ก่อนก าร
เปลี่ ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ด าเนินงาน 

279.51 157.07  363.02  92.17  

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 19.89  34.23  (71.92) 9.05  
   สินค้าคงเหลือ (4.02) (2.49) 8.30  (0.96) 
   งานระหว่างท าตามสญัญาบริการ (3.28) (9.65) 12.94  - 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (0.19) 3.34  1.93  1.93  
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รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

3 เดือนแรก
ของปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 3.05  19.96  (11.80) (1.69) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 60.30  96.82  (17.26) 63.11  
เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า (2.82) (1.15) (25.95) 2.50  
   เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 9.62  25.06  (18.86) (1.23) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 11.15  (9.62) (0.37) (20.97) 
จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน (1.10) (0.88) (2.10) (0.38) 
ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว (1.44) - - -  
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 3.74  (15.02) 1.27 5.65 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

374.40  297.66  239.18  149.17  

จ่ายดอกเบีย้ (75.14) (66.28) (106.71) (33.35) 
จ่ายภาษีเงินได้ (27.23) (119.06) (117.01) (8.09) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

272.04 112.33 15.46 107.73 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะสัน้ 920.01  3,638.84  947.71  0.47 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ (629.34) (4,165.62) (304.42) - 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการ
เบกิใช้ลดลง (เพิ่มขึน้) 

(1.41) (0.77) 1.43 - 

เงินสดรับจากการซือ้บริษัทย่อย 4.80 - - - 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - (1,000.00) (1,000.00) - 
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทัง้หมด - - (900.00) (96.00) 
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบีย้ 3.03 6.07 1.44 0.06 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทนุ 

- 2,500.00 - - 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 0.19 - 0.64  - 
เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - - (26.76) - 
เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

(957.59) (868.67) (718.54) (262.19) 

เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า (10.39) (12.04) (2.80) (1.29) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
การลงทุน 

(670.70) 97.82 (2,001.30) (358.95) 
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รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

3 เดือนแรก
ของปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

(0.00) - - - 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงิน
กู้ยืม 

- - (4.66) (1.50) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 388.11 380.92  2,189.22  1,305.57  
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (73.84) (882.62) (181.31) (1,271.61) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการ
ที่เก่ียวข้องกนั 

- 441.50  - 200.00 

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ ยืมจากบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

(696.77) (33.50) - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น (262.04) - - - 
เงินสดจ่ายหนีสิ้นสญัญาเช่าการเงิน - (9.94) (12.38) (7.12) 
เงินปันผลจ่าย (1.74) (28.40) (23.60) - 
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้ นสามัญของบริษัท
ย่อย 

585.79 18.26  90.00 60.00 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยบางส่วน 

- - - 16.00 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงนิ 

(60.49) (113.77) 2,057.27 301.34 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 

(459.15) 96.37 71.43 50.12 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วันต้นงวด 

733.25 274.10 370.47 441.90 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วันปลายงวด 

274.10 370.47 441.90 492.03 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
งวด 3 เดือน
แรกของปี 

2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.11 0.62 0.31 0.29 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.89 0.55 0.25 0.24 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 21.44 15.70 21.46 19.06 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 16.79 22.93 16.78 18.89 
อตัราส่วนหมนุเวียนของเจ้าหนีก้ารค้า (เท่า) 19.02 10.12 12.83 17.09 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 18.93 35.56 28.07 21.07 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 31.61 35.45 40.75 40.92 
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 11.39 10.16 8.83 8.80 
วงจรเงินสด (วนั) 9.25 (2.48) (2.46) 6.63 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร (Profitability Ratio) 

    

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 30.61 22.79 25.49 25.33 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) (2.54) (14.35) (6.07) (10.32) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) (1.09) (4.29) (2.12) (3.66) 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ร้อยละ) 0.18 (2.70) (1.11) (1.90) 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio) 

    

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.50 0.68 0.73 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 12.77 4.31 1.90 3.90 
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โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจในระยะเวลา  3 ปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และไตรมาสแรกของปี 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 3 เดือนแรก
ของปี 2562 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ธุรกิจโรงพยาบาล 1,716.82 82.87 1,690.42 75.54 2,084.63 76.57 548.39 78.11 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า 

286.84 13.85 476.38 21.29 574.24 21.09 152.09 21.66 

ธุรกจิอื่นๆ 68.01 3.28 70.97 3.17 63.83 2.34 1.64 0.23 
รายได้รวม 2,071.67 100.00 2,237.77 100.00 2,722.71 100.00 702.12 100.00 

 
8. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRINC”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน รวมถึง

การบริหารจดัการโรงพยาบาล และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า ในการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายเครือข่าย
ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มกิจการให้ครอบคลุมโดยผ่านกลยุทธ์ควบรวมกิจการ (Merger and 
Acquisition) ซึง่เพิ่มศกัยภาพในการแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทมากขึน้ จึงท าให้บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 และ ไตรมาสแรกปี 2562 เท่ากับ 2,071.67 ล้านบาท 2,237.77 ล้านบาท 2,722.71 ล้านบาท และ 702.12 ล้าน
บาทตามล าดบั รายละเอียดของผลการด าเนินงานรวมของบริษัทสามารถอธิบายได้ดงัต่อไปนี ้

 
รายได้จากการขายและให้บริการ 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมเท่ากับ 2,237.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 166.10 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.02 เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการของปี 2559 แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 
1,690.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.54 ของรายได้จากการขายและให้บริการ รายได้จากธุรกิจพัฒนาและให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 476.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.29 ของรายได้จากการขายและให้บริการ และรายได้จากธุรกิจ
อื่นๆ 70.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 ของรายได้จากการขายและให้บริการ บริษัทมีรายได้ในส่วนของธุรกิจ
โรงพยาบาลลดลง ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ช่วงปลายปี 2559 มีไข้หวดัใหญ่ระบาด ท าให้รายได้ค่ารักษาพยาบาลสงูใน
ปี 2559 ในขณะที่ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 มีการชะลอตวัในการเติบโตของรายได้ทัง้อตุสาหกรรม และ (2) โรงพยาบาล
ปากน า้โพมีการปิดปรับปรุงอาคารผู้ ป่วย ท าให้ต้องมีการปิดพืน้ท่ีบางส่วนไป จึงท าให้ไม่สามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึน้จาก (1) โครงการซมัเมอร์
เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เปิดให้บริการครบทัง้ 3 อาคาร และมีอตัราการเข้าพกัอยู่ที่ร้อยละ 65.00 ของจ านวนห้องพกัทัง้หมด 
ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึน้ 116.89 ล้านบาท (2) รายได้จากธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังานในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 
2559 จ านวน 93.84 ล้านบาท จากอัตราการให้เช่าพืน้ที่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 79.10 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88.07 ในปี 
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2560และ (3) รายได้ของโครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ ที่เติบโตขึน้ 13.69 ล้าน
บาท จากอตัราการเข้าพกัที่สงูขึน้จากร้อยละ 86.92 ในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 89.55 ในปี 2560  

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมเท่ากบั 2,722.71 ล้านบาท สงูขึน้ 484.93 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.67 เมื่อเทียบกบัรายได้รวมของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 2,084.63 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 76.57 ของรายได้จากการขายและให้บริการ รายได้จากธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 574.24 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.09 ของรายได้จากการขายและให้บริการ และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ 63.83 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.34 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ทัง้นี ้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มขึน้จาก (1) รายได้
ของโรงพยาบาล พริน้ซ์ สวุรรณภมูิ จ านวน 206.95 ล้านบาท ท่ีบริษัทซือ้กิจการเข้ามาในช่วงต้นปี 2561 ท าให้ไม่มีรายได้
ในปี 2560 (2) รายได้ของทัง้ 3 โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม (โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลสห
เวช) เพิ่มขึน้รวมจ านวน 164.13 ล้านบาท จากจ านวนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ในปี 2561 บางโรงพยาบาล
มีการปรับปรุงอาคารจึงท าให้มีจ านวนคนไข้ลดลง ส าหรับการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจพัฒนาและให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์มีสาเหตุหลกัมาจาก (1) โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก มีรายได้เพิ่มขึน้จ านวน 79.36 ล้านบาท 
จากอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ที่สงูขึน้จากร้อยละ 82.00 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 85.74 ในปี 2561 และรายได้
เฉล่ียต่อห้อง (ADR) สงูขึน้จาก 2,447 บาท เป็น 2,546 บาทโดยในปี 2561 เป็นปีแรกที่มีการเปิดด าเนินงานครบทกุอาคาร
เต็มปี (2) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ธุรกิจให้เช่าอาคารส านกังานมีรายได้สงูขึน้ 13.46 ล้านบาท จากอตัราการให้
เช่าพืน้ท่ีที่ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา (ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 87.93 และในปี 2560 เท่ากบั 88.07) และค่าเช่าต่อตารางเมตร 
(ARR) เพิ่มขึน้จาก 553 บาท เป็น 572 บาทโดยลกูค้าใหม่ที่มาเช่าใหม่อตัราค่าเช่าเฉล่ียเกิน 600 บาทต่อตารางเมตร (3) 
ในขณะที่โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ มีรายได้ต ่ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย (ปี 
2561 มีรายได้จ านวน 228.56 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีรายได้จ านวน 230.07 ล้านบาท) เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากจ านวนนกัท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในช่วงกลางปี 

ส าหรับงวดไตรมาสแรกปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 702.12 ล้านบาท สูงขึน้ 61.33 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.57 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัในปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 548.39 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 78.11 ของรายได้จากการขายและให้บริการ รายได้จากธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  152.09 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.66 ของรายได้จากการขายและให้บริการ และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ 1.64 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.23 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ทัง้นี ้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มขึน้จาก (1) การรับรู้
รายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ จ านวน 34.12 ล้านบาท เต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากซือ้กิจการ
เข้ามาในต้นปี 2561 ที่รับรู้รายได้เพียงเดือนมีนาคมเท่านัน้ (2) รายได้ของโรงพยาบาลศิริเวชล าพูนที่เพิ่มเข้ามาในเดือน
มีนาคม 2562 จ านวน 5.25 ล้านบาท และรายได้ของโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ ที่ได้เปิดให้บริการตัง้แต่วันที่ 29 
มีนาคม 2562 จ านวน 0.53 ล้านบาท และ (3) รายได้ของทัง้ 3 โรงพยาบาลท่ีมีอยู่เดิม (โรงพยาบาลพิณษุเวช โรงพยาบาล
ปากน า้โพ และโรงพยาบาลสหเวช) เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ทกุโรงพยาบาล จากจ านวนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในที่
เพิ่มขึน้ ส าหรับการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์มีสาเหตหุลกัมาจาก (1) โครงการซมัเมอร์
เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เพิ่มขึน้จ านวน 2.54  ล้านบาท จากอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ที่สงูขึน้จากร้อยละ 81.90 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็นร้อยละ 83.98 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และรายได้เฉล่ียต่อห้อง (ADR) สงูขึน้จาก 2,551 บาท 
เป็น 2,590 บาท และ (2) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ซึง่เป็นธุรกิจให้เช่าอาคารส านกังานมีรายได้สงูขึน้จ านวน 1.56 
ล้านบาท จากค่าเช่าต่อตารางเมตร (ARR) เพิ่มขึน้จาก 554 บาท เป็น 573 บาท 
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รายได้อื่น 
รายได้อื่นของปี 2560 สูงกว่ารายได้อื่นของปี 2559 จ านวน 121.72 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบีย้รับจ านวน 

8.36 ล้านบาท และในปี 2560 มีก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 104.40 ล้านบาท ซึ่งในปี 
2559 ไม่มีก าไรดงักล่าว 

รายได้อื่นของปี 2561 ต ่ากว่ารายได้อื่นของปี 2560 จ านวน 32.73 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบีย้รับจ านวน 
10.11 ล้านบาท และในปี 2560 มีก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 104.40 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2561 มีก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมจ านวน 82.54 ล้านบาท 

รายได้อื่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ต ่ากว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จ านวน 81.96 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 1 ปี 
2561 มกี าไรจากการซือ้ธรุกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมที่เกิดจากการเข้าซือ้และรับโอนกิจการของโรงพยาบาล พริน้ซ์ 
สวุรรณภมูิ จ านวน 82.54 ล้านบาท 
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ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
บริษัทมีต้นทุนรวมในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เท่ากับ 1,437.43 ล้านบาท 1,727.72 

ล้านบาท 2,028.64 ล้านบาท และ 524.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.39 ร้อยละ 77.21 ร้อยละ 74.51 และร้อยละ 
74.67 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและให้บริการ ตามล าดบั ส่งผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เท่ากบั 634.24 ล้านบาท 510.05 ล้านบาท 694.07 ล้านบาท  และ177.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30.61 ร้อยละ 22.79 ร้อยละ 25.49 และร้อยละ 25.33 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการรวม 1,727.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 290.29 
ล้านบาท เป็นผลมาจากต้นทนุของธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 204.12 ล้านบาท โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการที่โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อกเปิดให้บริการครบทัง้ 3 อาคารท าให้มีค่าเส่ือมราคา
เพิ่มขึน้ตัง้แต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี 2560 และอาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ มีต้นทุนสูงขึน้จากปีก่อนจ านวน 54.96 
ล้านบาท นอกจากนีต้้นทุนธุรกิจโรงพยาบาลสงูขึน้ 87.77 ล้านบาท จากการที่มีจ านวนบุคลากรเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจ และเพื่อรองรับความต้องการของผู้ ป่วย และมีการลงทนุในอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ให้ทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพท าให้มีการเช่าซือ้สินทรัพย์ต่างๆ ส่งผลให้มีค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ด้วย ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 510.05 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.79 ของรายได้จากการขายและให้บริการ 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายและให้บริการเท่ากบั 2,028.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 300.92 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุมาหลักมาจากการที่บริษัทซือ้กิจการโรงพยาบาล พริน้ซ์ สุวรรณภูมิเข้ามาในช่วงต้นปี 2561 และ
โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อกเปิดให้บริการครบทุกอาคารเต็มปีในปี 2561 ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 
694.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.49 ของรายได้จากการขายและให้บริการ 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการเท่ากับ 524.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 
29.67 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาหลกัมาจากการรับรู้ต้นทนุของโรงพยาบาล พริน้ซ์ สวุรรณภูมิ เต็มในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 
และจากการที่โรงพยาบาลศิริเวชล าพูนและโรงพยาบาลพิษณุอตุรดิตถ์เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทมี
ก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 177.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.33 ของรายได้จากการขายและให้บริการ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการการขายและบริหารในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เท่ากับ 
606.58 ล้านบาท 814.76 ล้านบาท 823.37 ล้านบาท และ 209.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.28 ร้อยละ 36.41 
ร้อยละ 30.24 และร้อยละ 29.83 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายและให้บริการ ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสงูกว่าปี 2559 จ านวน 208.19 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อย 5 บริษัทในธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 51.21 
ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 ค่าใช้จ่ายของธุรกิจนีไ้ด้ถกูรวมเข้ามาในงบการเงินรวมเพียง 8.42 ล้านบาท (ตัง้แต่วนัที่ 10 
ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2559) อีกทัง้ ยงัมีค่าใช้จ่ายในการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนจ านวน 96.70 ล้านบาท (2) ธุรกิจโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกในการให้บริการท าความ
สะอาดและค่าซ่อมแซมเพิ่มขึน้ และ (3) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานของโครงการ SAP (System, Applications 
and Products in Data Processing) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม โดย
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ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นของธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบสารสนเทศ ท่ีจะน าเข้ามาพฒันาเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคต  

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสงูกว่าปี 2560 จ านวน 8.61 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล พริน้ซ์  สุวรรณภูมิที่เพิ่มเข้ามาในปี 2561 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึน้ของธุรกิจ
โรงพยาบาล 

ส าหรับไตรมาสแรกปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 209.45 ล้านบาท สูงขึน้จากงวด
เดียวของปีก่อน จ านวน 21.72 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในไตรมาสนี  ้รวมทัง้มี
โรงพยาบาลท่ีอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงและได้เปิดด าเนินการ จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ สงูขึน้ 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เท่ากับ 29.31 ล้านบาท 69.12 
ล้านบาท 126.11 ล้านบาท และ 38.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.41 ร้อยละ 3.09 ร้อยละ 4.63 และร้อยละ 5.44 
เมื่อเทยีบกบัรายได้จากการขายและให้บริการ ตามล าดบั 
 ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สูงขึน้จากงวดเดียวกันในปีก่อน 19.48 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน
ส าหรับปี 2561 สูงกว่าปี 2560 จ านวน 56.99 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2560 สูงกว่าปี 2559 จ านวน 
39.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ เพื่อใช้ในการลงทุนขยายเครือข่ายกิ จการ
โรงพยาบาล ลงทนุในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลให้ทนัสมยั และรองรับความต้องการของลกูค้า 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทมีขาดทุนในปี 2561 จ านวน 152.64 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผลประกอบการปี 2560 ที่มีผล
ขาดทุนจ านวน 371.61 ล้านบาท แล้วจะเห็นได้ว่าขาดทุนสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 58.92 เป็นผลมาจาก
รายได้ที่เพิ่มขึน้ ก าไรขัน้ต้นที่สงูขึน้ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ลดลง 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทมีขาดทนุจ านวน 68.91 ล้านบาท ซึง่มีผลประกอบการลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี 2561 ซึง่มีก าไรสทุธิเท่ากบั 27.57 ล้านบาท เป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่ 
และมีการเปิดการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุงใหม่ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดโรงพยาบาล ทัง้
ค่าใช้จ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึน้ ซึ่งค่าใช้จ่าย
เหล่านีเ้ป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในไตรมาสปัจจุบัน แต่จะส่งผลให้เกิดรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ต่อไป 
นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทมีก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุติธรรมเท่ากบั 82.54 ล้านบาท ซึ่ง
หากเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่ไม่รวมรายการก าไรจากการซือ้ธุรกิจของไตรมาสเดียวกันระหว่างปี 2562 และปี 
2561 แล้ว จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลประกอบการท่ีใกล้เคียงกนั 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 
14,449.81 ล้านบาท 13,088.21 ล้านบาท 14,318.08 ล้านบาท และ 14,695.50 ล้านบาท ตามล าดบั 
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 ส าหรับปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,088.21 ล้านบาท ลดลง 1,361.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.42 
เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เนื่องจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ
บริษัทย่อยจ านวน 2,395.60 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่าเพิ่มขึน้แต่ในมูลค่าที่น้อยกว่าการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ดงักล่าว 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,318.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,229.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.40 
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
โรงพยาบาล พริน้ซ์ สุวรรณภูมิ ที่เข้ามาจากการซือ้กิจการ และบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี ้
การค้าและลกูหนีอ้ืน่เพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัรายได้ที่เติบโตขึน้ ในขณะท่ีเงินลงทนุระยะสัน้ลดลงจ านวน 641.86 ล้านบาท 

ส าหรับงวดไตรมาสแรกปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,695.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 377.42 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.64 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากบริษัทมี ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาจากโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมที่มีการปรับปรุงให้ทนัสมัยขึน้ อีกทัง้ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดสงูขึน้จ านวน 49.82 ล้านบาท 
 
หนีส้ิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และ ณ วันที่  31 มีนาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าหนีสิ้นรวม 
3,154.14 ล้านบาท 4,164.11 ล้านบาท 5,476.46 ล้านบาท และ 5,826.06 ล้านบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 4,164.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,009.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.02 
เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีค้่าหุ้นจากการลงทนุในบริษัทย่อย 1,000.00 
ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องเพิ่มขึน้ 411.56 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินลดลง 532.68 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 5,476.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,312.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 31.52 
เมื่อเทียบกับหนีสิ้นรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 
2,007.63 ล้านบาท หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึน้ 81.31 ล้านบาท ในขณะที่มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น
ลดลง 907.35 ล้านบาท จากการจ่ายเจ้าหนีค้่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

ส าหรับงวดไตรมาสแรกปี 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 5,826.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 349.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 6.38 เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตมุาจากบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกันของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จ านวน 205.74 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 75.45 ล้านบาท และมี
เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 32.25 ล้านบาท 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ เป็นเจ้าของ
บริษัทใหญ่ เท่ากบั 7,825.34 ล้านบาท 8,246.29 ล้านบาท 8,077.56 ล้านบาท และ 8,004.18 ล้านบาท ตามล าดบั 
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ส าหรับปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 8,246.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 420.95 ล้านบาท ซึง่เป็น
ผลมาจากส่วนต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 764.13 ล้านบาท และผลประกอบการขาดทุนของ
บริษัทท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2560 ซึง่เท่ากบั 343.18 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 8,077.56 ล้านบาท ลดลงจากงวดก่อนหน้า 168.73 
ล้านบาท เป็นผลมาจากผลประกอบการขาดทนุของบริษัทท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2561 

ส าหรับงวดไตรมาสแรกปี 2562 ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 8,004.18 ล้านบาท ลดลงจากงวดก่อนหน้า 
73.38 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลประกอบการขาดทนุของบริษัทในระหว่างงวดที่เกิดขึน้ 
 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้น 0.40 เท่า 0.50 เท่า 0.68 และ 0.73 เท่า ตามล าดับ สูงขึน้ในแต่ละงวด สอดคล้องกับเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินท่ีสงูขึน้ของบริษัท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 

 
กระแสเงนิสด 

ส าหรับงวดปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 459.15 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 96.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 71.43 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ 50.12 ล้านบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 112.33 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมการลงทุน
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการลงทนุ 97.82 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้ 
3,638.84 ล้านบาท เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,500.00 ล้านบาท และน าเงินสดไปซือ้เงิน
ลงทนุระยะสัน้ 4,165.62 ล้านบาท ลงทนุในบริษัทย่อย 1,000.00 ล้านบาท นอกจากนีย้งัมีการซือ้อาคารและอปุกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอีก 868.67 ล้านบาท ส่วนในกิจกรรมจดัหาเงินบริษัทมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 113.77 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 15.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จากการ
จ่ายดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 2,001.30 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายซือ้บริษัท
ย่อย 1,000.00 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทัง้หมด 900.00 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดสทุธิได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,057.27 ล้านบาท จากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 2,189.22 ล้านบาท 

ส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 107.73 ล้านบาท จากผล
การด าเนินงานของบริษัท ในขณะที่เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 358.95 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 262.19 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ล าพูน รวมแพทย์ จ ากัด
จ านวน 96.00 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 301.34 ล้านบาท จากเงินสดรับจาก
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 1,305.57 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 200.00 
ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายคืนเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 1,271.61 ล้านบาท 
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9. ภาวะอุตสาหกรรม 
ภาพรวมเศรษฐกจิไทย 

 เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตวัต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัว
สูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทัง้การใช้จ่ายและการลงทุน
ภาครัฐบาล ในด้านการผลิตภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม โรงแรมและ
ภตัตาคาร รวมถึงการขนส่งและการคมนาคมมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ ด้านการส่งออกสินค้าขยายตวัชะลอลงจากปีก่อนหน้า 
สอดคล้องกบัทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน รวมถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาในสินค้าบาง
ประเภท และการชะลอตวัลงของวฏัจกัรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างประเทศยงัขยายตวัดีต่อเนือ่ง 
ในขณะท่ีจ านวนนกัท่องเที่ยวจีนลดลง เนื่องจากเหตกุารณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภเูก็ตในเดือนกรกฎาคม 2561 ส่งผลให้ความ
เชื่อมัน่ด้านความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวจีนลดลง 
 ในไตรมาสแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัร้อยละ 2.8 เทียบ อตัราขยายตวัลดลงเมื่อเทียบกบัร้อย
ละ 3.6 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของการใช้จ่ายภาครัฐบาล ในขณะที่การส่งออกปรับตัวลดลง ด้านการผลิตภาคเกษตร 
ไฟฟ้า และ ก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขึน้ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรม การขายส่ง การขายปลีกฯ ที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร การขนส่งฯ และการก่อสร้างชะลอตวั 

 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.3 – 3.8 โดยมีแรงสนบัสนนุส าคญั ประกอบด้วย  

1.  แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ ทัง้ในด้านการใช้จ่ายและการลงทุน 
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
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2.  เงื่อนไขการส่งออกที่ปรับตัวดีขึน้อย่างช้าๆ ในช่วงคร่ึงปีหลัง ตามการลดลงของสินค้าคงคลังใน
ประเทศเศรษฐกิจหลกั ปัญหาการขาดแคลนหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกที่ผ่อนคลาย
ลง และการปรับตวัของทิศทางการค้าที่คาดว่าจะชดัเจนมากขึน้ตามแรงกดดันจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้า 

3.   แนวโน้มการปรับตวัเพิ่มขึน้นของแรงขบัเคล่ือนจากภาคการท่องเที่ยว 
ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 2.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว

ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 4.5 ตามล าดับ อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 5.9 ของ GDP 
(ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ส่ี ทัง้ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ส านกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 ส านกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมห
ภาค) 

 
9.1. ธุรกิจให้การบริการทางการแพทย์  

ปัจจบุนัสถานพยาบาลในประเทศไทยมีจ านวน 38,512 แห่ง ซึง่แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐร้อยละ 34.7 (เช่น 
ส านกังานสาธารณะสขุ สถานีอนามยั โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทัว่ไป) และสถานพยาบาลเอกชนร้อยละ 65.3 
(ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิคเอกชน) (ที่มา: ประกาศข้อมลูหน่วยงานบริการสขุภาพ ณ 4 เมษายน 2560 ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ถึงแม้ว่าจ านวนสถานพยาบาลของรัฐจะมีอยู่มาก และ
รัฐบาลได้มีระบบสวสัดิการสงัคมด้านสขุภาพ โดยมีระบบหลกั ได้แก่  

1. สวสัดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ – ให้การดูแลข้าราชการและรัฐวิสาหกิจในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลรัฐ ซึ่งครอบคลมุถึงคู่สมรส บิดามารดา บุตรธิดาที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ดูแลโดยกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

2. ระบบประกันสงัคม – ให้การดูแลแก่พนกังานเอกชนที่อยู่ในระบบ ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย
ทพุพลภาพ ตลอดจนการคลอดบตุรและการเลีย้งดบูุตร เงินประกนัการว่างงาน และ เงินค่าท าศพ ดแูลโดย
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

3. ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า – ให้การดแูลประชาชนคนไทยทกุคนท่ีไม่มีสิทธิในระบบสวสัดิการสงัคม
สขุภาพอื่นๆ ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลใดๆ ท่ีลงทะเบียนกับทางรัฐ ซึ่ง
รู้จักกันในนามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ดูแลโดยส านัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(ที่มา: แผนสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2557 – 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

อย่างไรก็ตาม ระบบสวสัดิการดังกล่าว ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศ
ไทย โดยพิจารณาจาก 1) อัตราครองเตียง (Bed Occupancy Rate) ของโรงพยาบาลรัฐในบางจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง
ร้อยละ 100 เช่น สตูล (ร้อยละ 103) เลย (ร้อยละ 98) ภูเก็ต มุกดาหารและสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 96) อุดรธานีและ
ปทุมธานี (ร้อยละ 94) (ที่มา: ข้อมูลส ารวจอนามัยและสวัสดิการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560, ส านักงานประกัน
สขุภาพแห่งชาติ) 2) การใช้บริการกรณีเป็นผู้ ป่วยนอกยงัต้องใช้เวลารอนาน (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562 – 
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64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562  โดยศนูย์วิจยักรุงศรี) นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัประสบปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ จากสถิติองค์การอนามัยโลกพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนแพทย์ต่อคนไข้ต ่ากว่า
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยคนไข้ทกุ 10,000 คน ประเทศไทยมีแพทย์เพียง 8.1 คน เทียบกบัประเทศสิงคโปร์มีแพทย์ 23.1 
คน มาเลเซียมีแพทย์ 15.1 เวียดนามมีแพทย์ 8.2 คน บรูไนมีแพทย์ 17.7 คน ในขณะที่รายได้อุตสาหกรรมธุรกิจการ
ให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีการเติบโตขึน้เฉล่ียร้อยละ 7.46 ต่อปี นับตัง้แต่ปี 2557 – 2560 (ที่มา: บท
วิเคราะห์ธุรกิจ “ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาล” ประจ าเดือนมีนาคม 2562 โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
ส่งผลให้ความต้องการการให้บริการทางด้านการแพทย์ในธุรกิจเอกชนท่ีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้ และธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 10 – 13 ในช่วงปี 2562 – 2564 (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2562 – 
64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี)  

 
โอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะเพิ่มความต้องการใช้บริการทางการแพทย์และ
เทคโนโลยีที่ซบัซ้อนมากขึน้ โดยสดัส่วนผู้สงูอายุต่อประชากรในประเทศไทยได้มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ในปี 
2561 ประเทศไทยมีประชากรผู้สงูอายุทัง้หมด 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของประชากรทัง้หมด (ที่มา: 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) และ ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดการณ์ไว้
ว่าจ านวนผู้สงูอายใุนปี 2564 จะมีจ านวน 13.1 ล้านคน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 19.8 ของประชากรทัง้หมด นอกจากนี ้
กระทรวงสาธารณสขุได้ประเมินค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึน้เป็น 22.8 หมื่นล้านบาท (ร้อยละ 
2.8 ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 หมื่นล้านบาท (ร้อยละ 2.1 ของ GDP) ในปี 2553 (ที่มา: แผนพฒันาสขุภาพ
แห่งชาติฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
จ านวนผู้สงูอายใุนประเทศไทย 

(ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต)ิ 

• การเพิ่มขึน้ของกลุ่มชนชัน้กลาง สะท้อนอ านาจซือ้ที่สูงขึน้ Euromonitor International คาดการณ์ว่า
จ านวนชนชัน้กลางในไทยจะเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า 15,000 เหรียญสหรัฐฯ 



  รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั  
ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 หน้าที่ 98 

จะมีมากถึง 6 ล้านครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41 ของจ านวนประชากรทัง้หมดในปี 2563 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 
36 ในปี 2558 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของกลุ่มชนชัน้กลางนีจ้ะเพิ่มความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึน้ 
(ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 โดย
ศนูย์วิจยักรุงศรี)  

• การขยายตัวของชุมชนเมือง องค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดว่าระดับความเป็นเมือง 
(Urbanization Rate) ของไทยจะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 50.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 60.4 ในปี 2568 และเมื่อผนวก
กับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านต่างๆ การจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลในการขยายธุรกิจไปสู่
พืน้ท่ีต่างจงัหวดัเพื่อรองรับผู้ ป่วย ซึง่รวมถึงชาวต่างชาตทิี่เข้ามาท างานในเมืองไทยมากขึน้ (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/
อตุสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี)  

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึน้  ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ ป่วยและ
ผู้ เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non-Communicable Diseases หรือ NCD) เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ โรคมะเร็ง สูงกว่านานาชาติ และ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ น้ทุกปี (ที่มา: ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.) ซึ่งมีปัจจยัมาจากพฤติกรรมของคนไทยที่เส่ียงต่อการเกิดโรค เช่น 
อัตราการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป อยู่ที่ร้อยละ 19.1 และร้อยละ 28.4 
ตามล าดับ (ที่มา: ส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ) นอกจากนี ้ในปี 2559 พบว่าคนไทยบริโภคน า้ตาลเฉล่ีย 108 กรัมต่อวนั ซึง่มากกว่าที่องค์การอนามยั
โรคแนะน าถึง 5 เทา่ (ที่มา: กรมอนามยั) 

 
จ านวนผู้ ป่วยในไทยแบ่งตามอาการป่วย 

(ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ) 

• การขยายตัวของธุรกิจประกันสุขภาพ จากสถิติปี 2556 – 2560 ธุรกิจประกนัชีวิตมีอตัราการเติบโตของเบีย้
ประกันสุขภาพมากขึน้ทุกปี โดยเฉล่ียร้อยละ 11.31 ต่อปี และตัง้แต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ธุรกิจ
ประกนัภยัมีเบีย้ประกันสขุภาพ 4.11 แสนล้านบาท โดยมีเบีย้ประกันสขุภาพจากประกนัชีวิต 36.1 ล้านบาท ซึ่ง
คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 87.8 (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ) นอกจากนี ้สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คาดการณ์ตลาดประกันสขุภาพมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 7.75 ซึ่งการขยายตวัของธุรกิจประกันสขุภาพนี ้จะ
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ส่งผลให้ผู้ท าประกนัสขุภาพมีแนวโน้มที่จะรับการรักษาจากโรงพยาบาลมากขึน้เมื่อได้รับความเจ็บป่วยจากโรค
ต่างๆ ทัง้โรคร้ายแรงและไม่ร้ายแรง 

• การเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community หรือ AEC)  จาก
การศึกษาเร่ือง “ความคืบหน้าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิ ภาคอาเซียน” พบว่า ความ
ครอบคลมุของการให้บริการสุขภาพของรัฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยงัอยู่ในระดบัต ่า (ลาว ร้อยละ 15 กัมพูชา 
ร้อยละ 24 เวียดนาม ร้อยละ 65 และไม่มีข้อมูลของประเทศเมียนมาร์) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการและยงัมีช่องว่างอีก
มาก นอกจากนี ้ผลจากการสร้างความร่วมมือตามกรอบการเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมอาเซียน (Asean 
Economic Community หรือ AEC) และการเปิดให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนที่เสรีมากขึน้ จะเอือ้ให้กลุ่มลกูค้า
ผู้ ป่วยจาก CLMV สามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ในไทยได้สะดวกและง่ายขึน้ ซึง่เป็นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจที่ส าคญัแก่โรงพยาบาลในประเทศไทย 

• นโยบายของรัฐบาลในการก าหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรือ 
EEC) ที่ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การปรับลดอตัราภาษี เอือ้ให้นกัลงทนุเข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมการแพทย์ 
เช่น ตัง้ฐานวิจัย ผลิตยาและนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะมีส่วนได้ประโยชน์จากต้นทุน
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะลดลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ (ที่มา: 
แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยั
กรุงศรี) 

• การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ของเอเชีย  รัฐบาลได้ก าหนดและด าเนินการตามแผนพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสขุภาพนานาชาติ 
(Medical Hub พ.ศ. 2559 – 2568) โดยออกมาตรการต่างๆ อาทิ 1) การขยายเวลาพ านักในไทยเพื่อการ
รักษาพยาบาลของกลุ่ม CLMV และจีนจากเดิม 30 วัน เป็น 90 วัน 2) การขยายเวลาพ านักระยะยาว (Long 
Stay Visa) แก่ชาวต่างชาต ิ14 ประเทศ จากเดิม 1 ปี เป็น 10 ปี และ 3) การจดัท า Package ด้านทนัตกรรมและ
การตรวจสุขภาพส าหรับชาวต่างชาติ ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์/เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) 
เติบโตต่อเนื่อง (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือน
มิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี)  

• การปรับปรุงคุณภาพของสถานพยาบาลให้มีมาตรฐานและราคาค่ารักษาของสถานพยาบาลในไทยที่
ถูกกว่าต่างชาติ ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก 
เนื่องจากโรงพยาบาลของไทยมีความก้าวหน้า และมีความพร้อมของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะการ
รักษาโรคเรือ้รัง เช่น โรคหวัใจ กระดูก มะเร็ง รวมทัง้ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้ ป่วยสงูอายุ นอกจากนี ้โรงพยาบาล
เอกชนไทยยังเป็นที่ยอมรับในเร่ืองคุณภาพการรักษา การบริการและค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ 
และยังได้การรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 66 แห่ง ซึ่งมากกว่าทุกประเทศใน
ภมูิภาคนี ้
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(ที่มา: Joint Commission International) 

นอกจากนี ้ประเทศไทยมีอตัราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศที่มีมาตรฐานการรักษาใน
ระดบัเดียวกัน และยงัมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะกบัช่วงพกัฟืน้ โดย The International Healthcare 
Research Center (IHRC) จัดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยอยู่ในอันดับ 6 ของโลกในปี 
2017 รองจากอินเดีย โคลอมเบีย เม็กซิโก แคนาดา และโดมินิกนั และมีนกัท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากที่สดุ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของเอเชีย ด้าน The Medical Travel Quality Alliance จดัให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของ
ไทยถูกจดัให้เป็น 1 ใน 5 ของสถานพยาบาลที่ดีที่สดุระดบัโลกส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ที่มา: แนวโน้ม
ธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี)  

 
ตารางเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2562 

(ทีม่า: medicaltourism.com) 
 

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของคนไทยยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ย จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยสรุปข้อมลูของประเทศต่างๆ พบว่าประเทศไทยมีสดัส่วนดงักล่าวร้อยละ 6.53 
ซึง่ยงัคงต ่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก ซึง่อยู่ที่ร้อยละ 6.78 โดยนโยบายของภาครัฐในการสนบัสนนุให้ประชาชนเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสขุเพิ่มขึน้ รวมถึงกระแสการดูแลสุขภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้อัตราการใช้จ่าย
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ด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคต ทัง้นีป้ระเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าธุรกิจการให้บริการ
ด้านสขุภาพในกลุ่มอาเซียน 

 
ปัจจัยเชิงลบที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากสถิติองค์การอนามยั ประเทศไทยมีจ านวนแพทย์ต่อ
คนไข้ต ่ากว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยคนไข้ทกุ 10,000 คน ประเทศไทยมีแพทย์เพียง 8.1 คน เทียบกบัประเทศ
สิงคโปร์มีแพทย์ 23.1 คน มาเลเซียมีแพทย์ 15.1 เวียดนามมีแพทย์ 8.2 คน บรูไนมีแพทย์ 17.7 คน ซึ่งการ
ขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในไทยจะก่อให้เกิดการแย่งตวัแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และจะ
ส่งผลให้ต้นทนุของธุรกิจเพิ่มสงูขึน้ (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” 
ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี) 

• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และการให้บริการทางการแพทย์ของรัฐบาล ในเดือนมกราคม 
2562  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้า
ควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม มาตรการที่จะน ามาใช้ดูแล เช่น การให้
แจ้งต้นทุน การก าหนดส่วนต่างค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการ จะต้องหารือกันอีกครัง้ภายใต้
คณะอนุกรรมการที่จะเสนอให้จดัตัง้ขึน้โดยมีตวัแทนจ าหน่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ 
กรมการค้าภายใน กระทรวงสาธารณสขุ มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมประกนัชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เพื่อจะร่วมกันก าหนดให้เกิดความเป็นธรรม ซึง่การควบคุมราคายานีอ้าจส่งผล
ต่อรายได้ของโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มาจาก
ค่ายาในสดัส่วนสงูสดุร้อยละ 35.2 ของรายได้ทัง้หมด รองลงมาคือรายได้จากการบริการทางการแพทย์ ร้อยละ 
20.2 การวิเคราะห์ผลจากห้องปฏิบตัิการและห้องเอ็กซเรย์ ร้อยละ 13.7 ห้องพกัผู้ ป่วย ร้อยละ 8.5 และอื่นๆ ร้อย
ละ 22.6 (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี) 

• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับคู่แข่งในประเทศ นอกเหนือจาก
คู่แข่งที่มาจากธุรกิจเดียวกันซึง่มีการเร่งขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว ยงัมีกลุ่มธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลธุรกิจ
เข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลอีกหลายกลุ่ม เช่น เช่น กลุ่มพฤกษา โฮลดิง้ (โรงพยาบาลวิมุตติ คาดว่าจะเปิดปี 2563) 
กลุ่มอาร์เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครือไทยเจริญ 
คอร์ปอเรชัน่ (TCC Group) เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีความเส่ียงต ่า และมีโอกาสที่จะสร้างรายได้
ที่มั่นคงในระยะยาว อีกทัง้ยังสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจด้านสุขภาพกันมากขึน้ ท าให้มี
จ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตียงผู้ ป่วยมากขึน้ โดยคาดว่าในปี 2564 จะมีจ านวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้อีกไม่
น้อยกว่า 1,000 เตียง จากประมาณ 40,000 เตียง ในปี 2561 ส่งผลให้แนวโน้มการแข่งขันของผู้ประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนสูงขึน้ในอนาคต ทัง้ในด้านราคา การบริการ และการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ 
นอกจากนี ้โรงพยาบาลเอกชนยังต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐและคลินิคนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐที่มี
มาตรฐานในการบริการระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน รวมทัง้โรงพยาบาลในเครือของโรงเรียนแพทย์ เช่น 
โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช และศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบด ี
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ซึ่งมีข้อได้เปรียบทัง้ด้านชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้ เชี่ยวช าญ (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/
อตุสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี) 

นอกจากนี ้ยงัมีคู่แข่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในเอเชียหลายประเทศที่วางสถานะเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์หรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และจีนที่จะพัฒนามณฑลไห่
หนานเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อดึงดูดผู้ ป่วยจีนที่นิยมการใช้บริการทางการแพทย์ใน
ต่างประเทศ นอกจากนี ้กลุ่มพาร์คเวย์ แพนไท โรงพยาบาลเอกชนในสิงคโปร์ยงัประกาศสร้างโรงพยาบาลขนาด 
250 เตียงแห่งแรกในเมียนมาร์ซึง่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563 ส่วนประเทศในตะวนัออกกลางซึง่เป็นลกูค้า
หลักของโรงพยาบาลชัน้น าในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มลูค่า 23,000 
ล้านบาทปลายปี 2560 ส่วนคูเวตเปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท และ
รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตเปล่ียนเงื่อนไขประกันสขุภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการรักษาใน
ต่างประเทศ จากสภาพการแข่งขนัข้างต้นอาจส่งผลกระทบกับการเติบโตของอตัราก าไรของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนโดยรวมอยู่บ้าง เนื่องจากอาจสญูเสียลกูค้าหรือถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไปบางส่วน (ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/
อตุสาหกรรม ปี 2562 – 64 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี) 

 
9.2. ธุรกจิเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม 
 ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมมีความเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากลกูค้าบางส่วน
เป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยว ในปี 2561 ตลาดนกัท่องเที่ยวตา่งชาติเติบโตประมาณร้อยละ 7.1 หรือมีจ านวน 38.1 ล้านคน แม้ว่า
ในช่วงคร่ึงปีหลังจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงแต่ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2561 จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาเที่ยวไทยก็ฟื้นตัวขึน้ เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวและนโยบายจากรัฐบาลในการออกมาตรการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้นกัท่องเที่ยวจาก 21 ประเทศจนถึง 30 เมษายน 2562 

 
(ทีม่า: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  

แนวโน้มอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วไทยปี 2562 โดย ศนูย์วจิยักสิกร) 
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 โดยในปี 2562 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 2.1 – 4.1 จากปี 2561 คิดเป็น
จ านวนประมาณ 39.0 – 39.8 ล้านคน และสร้างรายได้มูลค่าประมาณ 2.16 – 2.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.9 – 
8.9 จากปี 2561  (ที่มา: แนวโน้มอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยปี 2562 โดย ศนูย์วิจยักสิกร) 

ในปี 2561 นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยมากที่สุดโดยจ าแนกตามสญัชาติ อันดบัหนึ่งคือ จีน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 ของจ านวนนกัท่องเที่ยวทัง้หมด รองลงมาคือมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของจ านวนนกัท่องเที่ยวทัง้หมด 
และ เกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของจ านวนนกัท่องเที่ยวทัง้หมด ซึ่งสามอันดบัแรกนีย้งัคงเป็นสญัชาติเดิมจากปี 2560 
(ที่มา: แนวโน้มอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยปี 2562 โดย ศนูย์วิจยักสิกร) 

 
สดัส่วนนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินประเทศไทย จ าแนกตามสญัชาติ ปี พ.ศ. 2561 

(ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 
ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานคร 

แม้ว่าจ านวนชาวต่างชาติของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆ ไตรมาส แต่ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันที่รุนแรงกับคอนโดมิเนียม และ High-end 
อพาร์ทเม้นท์ ท าให้ชาวต่างชาติมีทางเลือกมากมายในการพกัอาศยั ส่งผลให้อุปทานของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ยงัมีไม่มาก
นกัในช่วง 1 – 3 ปีที่ผ่านมา และ อตัราค่าเช่า และอตัราการเข้าพกัยงัคงใกล้เคียงกับปี 2560 โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 
พืน้ที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ประมาณร้อยละ 84 ในกรุงเทพมหานครอยู่ในพืน้ท่ีเมืองชัน้ใน โดยเฉพาะในพืน้ที่ตามแนวถนน
สขุมุวิท ซึง่มีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ตัง้อยู่ถึงร้อยละ 56 
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อปุทานเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 

(ที่มา: ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย) 
ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตท างานในกรุงเทพมหานครประมาณ 95,033 คน และ

เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ชาวต่างชาติไม่ได้เลือกพักอาศัยในเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เนื่องจากมี
คอนโดหรูหราและอพาร์ทเม้นท์ตลอดแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งมีอตัราค่าเช่าต ่ากว่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพืน้ที่ใกล้เคียง
ประมาณร้อยละ 10 ในท าเลเดียวกัน โดยมีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่สร้างเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ทัง้หมด 56 ยูนิต 
ส่งผลให้มีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รวมทัง้หมด 20,372 ยนูิต และยงัมีอีกกว่า 4,689 ยนูิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2562 – 2564 โดยอตัราการเช่าเฉล่ียของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทุกท าเลของกรุงเทพมหานครมากกว่า
ร้อยละ 74 และบางโครงการมีอตัราการเช่าถึงร้อยละ 90 ซึง่ท าเลพืน้ท่ีศนูย์กลางธุรกิจและพืน้ท่ีตามแนวถนนสขุมุวิทยงัคง
เป็นท าเลยอดนิยมที่สดุส าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีอตัราเช่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 
80 เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ มากมาย 
เนื่องจากลกูค้าส่วนใหญ่ของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยและมีความต้องการท่ีจะ
พกัอาศยัในระยะยาว แนวโน้มเติบโตของอตัราการเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในปี 2561 จึงมากกว่าปี 2560 อตัราค่าเช่าต่อ
เดือนเฉล่ียในทกุท าเลในไตรมาส 4 ปี 2561 ใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อนอยู่ที่ 840 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน ยกเว้นทางตอน
ใต้ของกทม.และย่านพระราม 3 ที่มีค่าเช่าเฉล่ีย 640 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน โดยพืน้ที่ที่มีอัตราค่าเช่าสูงสุดคือย่าน
ศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) และลมุพินีที่มีค่าเช่าเฉล่ียเกิน 1,200 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน แม้ว่าธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ในกรุงเทพมหานครจะมีสญัญาณการเติบโตเพียงเล็กน้อยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัสนบัสนนุการ
เติบโตของตลาดในอนาคต ได้แก่ การลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ และ การเมืองที่มีเสถียรภาพในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่าน
มา (ที่มา: บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ประจ าไตรมาส 4 ปี 2561 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั) 

 
ภาวะการแข่งขัน 
 ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มีภาวะการแข่งขนัอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสงูเนื่องจากมีการแข่งขนักันเองในกลุ่มธุรกิจ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และผู้ประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ เช่นโรงแรม 
high-end อพาร์ทเม้นท์ และ คอนโดมิเนียม โดยเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริการห้องพกัระยะสัน้ด้วย 
ซึง่ผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียต่อคืนในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั และจ านวนโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่
ในระดับ 3 – 4 ดาวขึน้ไปมีจ านวนเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้สมาคมโรงแรมไทยยังพยายามกดดันรัฐบาลให้มีข้อก าหนดให้
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เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ต้องมีใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมด้วย อีกปัจจยัหนึ่งคือการท่ีคอนโดมิเนียมระดบัหรูหราหลาย
แห่งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการบางส่วนมาเป็นลกัษณะของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เช่นกัน โดยมีอตัราค่าเช่าที่อยู่
ในระดบัต ่ากว่า ซึง่ทัง้สองปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้การปรับอตัราค่าห้องพกัของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นไปได้ยากยิ่งขึน้ 
 
9.3. ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

ณ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 พืน้ที่อาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 8,618,862 ตารางเมตร 
เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ผ่านมาประมาณ 47,720 ตารางเมตร ภายในปี 2561 มีพืน้ที่ที่มีก าหนดแล้วเสร็จอีกประมาณ 
185,310 ตารางเมตร (ที่มา: บทวิเคราะห์ตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพฯ ประจ าไตรมาส 1 ปี 2561 โดยบริษัท คอลลิ
เออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด) และ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2567 มีพืน้ที่ที่มีก าหนดแล้วเสร็จในกรุงเทพมหานครอีก
ประมาณ 956,775 ตารางเมตร ดงันี ้
อาคารส านักงาน พืน้ที่เช่า (ตารางเมตร) สร้างเสร็จ 
สปริง ทาวเวอร์ 27,518 2562 
ซีพี ทาวเวอร์ 4 48,091 2562 
สามย่าน มิตรทาวน์ 45,000 2562 
เดอะ พาร์ค 71,000 2562 
รวมพืน้ที่อาคารแล้วเสร็จในปี 2562 191,609  
แมกโนเลีย โปรเจค 20,000 2563 
อาคารวานิสสา  22,185 2563 
พญาไท คอมเพล็กซ์ 100,000 2563 
โพเอ็ม ทาวเวอร์ 25,000 2564 
เพลินจิต เอ็มบาสซี 60,000 2564 
โครนอส สาทร 22,481 2564 
วนั แบ็งค็อค 225,000 2565 
เดอะ ฟอเรสเทีย 100,000 2565 
ศรีบญุเรือง 56,500 2565 
ซุปเปอร์ ทาวเวอร์ 94,000 2566 
ชวูิทย์ การ์เด้น 20,000 2566 
ดสิุตธานี 20,000 2567 
รวมพืน้ที่อาคารแล้วเสร็จในปี 2563-2567 765,166  

(ที่มา: รายงานภาวะตลาดอาคารส านกังานประจ าไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั) 
ความต้องการใช้พืน้ที่ส านักงานในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอยู่ในช่วง 200,000 – 250,000  

ตารางเมตรต่อปี โดยความต้องการใช้พืน้ที่ส านักงานมีปัจจัยหนุนจากการส่งเสริมการลงทุนตามโครงการระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็น
ดิจิตอลฮบัในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่นโยบายดงักล่าวดึงดดูการลงทุนจากบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่และธุรกิจ
สตาร์ทอพัในประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการใช้พืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 
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พ.ศ. 2561 อตัราการครอบครองพืน้ที่อาคารส านกังานอยู่ที่ร้อยละ 91.57 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อน แต่ยงัคงเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.25 เทียบปีต่อปี (ที่มา: ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพ ไตรมาส 4 ปี 2561 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ประเทศไทย จ ากัด) โดยในอนาคตคาดว่าอตัราการครอบครองพืน้ที่อาคารส านกังานใหม่จะเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับปัจจยัหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ การเกิดขึน้ของบริษัทต่างๆ รวมทัง้การลงทุนของต่างชาติ และ
การเติบโตของธุรกิจของไทย อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวโครงการอาคารส านักงานใหม่ๆ ในอนาคตอาจท าให้อัตราการ
ครอบครองพืน้ที่อาคารส านกังานลดลงได้ เนื่องจากอปุทานท่ีมากขึน้ (ที่มา: เน็กซสั เรียลเอสเตท แอ็ดไวซอร่ี, ไตรมาสที่ 3 
ปี 2561) 

อตัราค่าเช่าโดยเฉล่ียของพืน้ที่อาคารส านกังานเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากอตัราการเช่าที่สงู
และมีพืน้ท่ีอาคารส านกังานใหม่เข้าสู่ตลาดไม่มากนกัรวมถึงความต้องการพืน้ท่ีอาคารส านกังานที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 อัตราค่าเช่าเฉล่ียเพิ่มขึน้อย่างชัดเจนจาก 745 บาท/ตารางเมตรต่อ
เดือน เป็น 765 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เทียบจากไตรมาสที่แล้ว และร้อยละ 6.8 เทียบจากปีที่
แล้ว โดยอาคารส านกังานเกรด A มีอตัราการเติบโตสงูสดุ ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 เทียบจากไตรมาสที่แล้ว และร้อยละ 8.2 
เทียบจากปีที่แล้ว ซึง่อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 1,083 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน โดยอตัราค่าเช่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ที่ 1,120 บาท/
ตารางเมตรต่อเดือนในพืน้ที่ถนนวิทยุ ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงสุดร้อยละ 27.1 เทียบจากปีที่แล้ว อัตราค่าเช่าต ่าสุดนอก
พืน้ท่ีใจกลางธุรกิจอยู่ในพืน้ที่บางนา คือ 532 บาท/ตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอตัราค่าเช่าในพืน้ท่ีเขตอโศก-เพชรบรีุมีอตัรา
เติบโตร้อยละ 13.3 เทียบจากปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าพืน้ที่เขตอื่นๆ นอกเหนือจากพืน้ที่ถนนวิทยุ (ที่มา: รายงานภาวะตลาด
อาคารส านกังานประจ าไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั) 

 
อตัราเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหาคร แบ่งตามเกรด (บาท/ตารางเมตรต่อเดือน) 

(ทีม่า: รายงานภาวะตลาดอาคารส านกังานประจ าไตรมาสที ่4 ปี 2561 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั) 
 
9.4. ภาพรวมแนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

การเติบโตของอุตสากรรมซอฟต์แวร์ มีความสมัพนัธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสดัส่วนการใช้จ่ายด้าน
สารสนเทศของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจบริการที่มีการใช้ระบบไอทีในสดัส่วนที่สงู เช่น ธุรกิจการเงิน 
ประกันภยั การแพทย์และสาธารณสขุ ค้าปลีก ฯลฯ ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หรือ ซิป้า เปิดเผยว่า มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2560 มีมูลค่าการบริโภคซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ 78,818 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าตลาดการบริโภคซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์จะเติบโตร้อยละ 15.19 ใน
ปี 2561 และร้อยละ 17.5 ในปี 2562 เนื่องจากผู้ประกอบการด้านไอทีที่มีส่วนเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ได้รับปัจจยัหนุนที่
ส าคญั ทัง้จากทางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ได้แก่ 
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1. การทรานฟอร์มธุรกิจไปสู่ดิจิทลัของภาคธุรกิจต่าง ๆ จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  
2. การปรับตวัของผู้ประกอบการท่ีมุ่งไปสู่การสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud, Big Data, AI, 

Blockchain, IoT เป็นต้น 
3. ความพยายามในการสร้างซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทรัพย์สินของตนเอง และ  
4. การเกิดธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ีแม้จะยงัมีขนาดเล็กแต่มีแนวโน้มที่ดี 

 นอกจากนี ้จากการส ารวจตลาดซอฟแวร์พบว่าพฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การใช้ 
SaaS (Software as a Service) มากขึน้ และ  Cloud Technology ได้เข้ามาเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ ท าให้การเปล่ียนรูปแบบ
ในการใช้บริการซอฟต์แวร์จากการติดตัง้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นการใช้บริการซอฟต์แวร์บน
เทคโนโลยีคลาวด์มีแนวโน้มมากขึน้ 
 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

Gartner บริษัทวิจยัด้านเทคโนโลยีได้กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาแรงใน
อนาคต ดงันี ้ 

1. Autonomous Things  
2. Augmented Analytics 
3. AI Driven Development 
4. Digital Twin 
5. Cloud to the Edge 
6. Smart Spaces 
7. Immersive Experience  
8. Blockchain 
9. Digital Ethnics and Privacy 
10. Quantum Computing 

(ที่มา: https://www.techtalkthai.com/gartner-10-technology-trends-for-2019/) 
จากแนวโน้มและทิศทางของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวที่จะมาแรงในอนาคต รวมถึงการขยายตวัของ

เศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทย จะสามารถเป็นแรงผลกัดนัอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถขยายตวัและเพิ่มมลูค่า
ตลาดซอฟต์แวร์ให้ได้มากขึน้  

 
ภาวะการแข่งขัน 

บริษัทด าเนินการในลกัษณะงานโครงการ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการวางระบบซอฟต์แวร์กลุ่มประยกุต์ใช้ในองค์กร และ
ให้การสนับสนุนผู้ ใช้งานแบบต่อเนื่อง บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการติดตัง้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
โรงพยาบาล  (Hospital Information System) ระบบงานบัญชี  การเงิน สินค้าคงคลัง และจัดซื อ้จัดจ้ าง (Oracle 
PeopleSoft Enterprise Financial & Supply Chain Management) ระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Oracle 
PeopleSoft Enterprise Human Capital Management) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (QlikView Business Intelligence) 
รวมถึงสามารถให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล  
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ในส่วนของการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล  ภาวะการ
แข่งขนัในตลาดกบัผู้ให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟตแ์วร์แบบครบวงจรจะมไีม่มากนกั รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่มีความต้องการที่จะปรับเปล่ียนซอฟต์แวร์เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป ดงันัน้จึงมีโอกาสในการขยาย
ตลาดในธุรกิจส่วนนีส้งูมาก  

ในส่วนของการให้บริการติดตัง้และพฒันาระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรในส่วนของธุรกิจทัว่ไป ภาวะการแข่งขนั
ในตลาดจะเร่ิมสงูมากขึน้ แต่จ านวนคู่แข่งในระดบัเดียวกนัยงัมีไม่มากนกั และความต้องการในท้องตลาดในส่วนของการ
ติดตัง้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูประบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยงัมีเพิ่มขึน้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีความต้องการที่จะ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศของตนเองให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรก็ดีการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 นอกจากจะส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนปริมาณมหาศาลจาก
ต่างชาติแล้ว  ยงัอาจเกิดภาวะการแข่งขันที่สงูขึน้ในระดับภูมิภาค ดังนัน้ ในระยะต่อไป แนวโน้มการควบรวมกิจการใน
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดเพิ่มขึน้ เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีศกัยภาพในการแข่งขนัที่
สงูขึน้ 

สภาวการณ์แข่งขนัในส่วนของสถาบันการศึกษาระดบัอดุมศึกษาของรัฐค่อนข้างสงู  และมีการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นอย่างมากทัง้ในเร่ือง Big Data, Internet of Things (IoT),  AI และ Machine Learning ก าลัง
เป็นแนวโน้มที่ส าคญัในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการศึกษา  เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลง ดังนัน้แต่ละ
มหาวิทยาลยัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องปรับตวัเพื่อรองรับการแข่งขนัที่สงูขึน้ต่อไปในอนาคต  โดยต้องมีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการท างานที่ถกูต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน และระบบ SAP ก็เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่
ของรัฐบาลได้น าไปใช้งานแล้วเกิดประสิทธิภาพอย่างมากในการบริหารงานภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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เอกสารแนบ 2 
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด 

(ที่มา: รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ) 
 บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จ ากัด (“YEAR”) ได้ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยใช้
วิธีการประเมินทัง้หมด 3 วิธี คือ วิธีต้นทุน วิธีรายได้ และวิธีหามลูค่าคงเหลือของที่ดิน รายละเอียดการประเมินแต่ละวิธี
เป็นดงันี ้
 
วิธีต้นทุน (Cost Approach) 
 เป็นการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่ประกอบด้วยที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินมลูค่าที่ดิน และการประเมินมลูค่าส่ิงปลกูสร้าง จากนัน้น าผลของแต่ละส่วนมารวมกนัเป็น
มลูค่ารวมของทรัพย์สิน ในการประเมินมลูค่าที่ดิน ท าการประเมินโดยเปรียบเสมือนเป็นท่ีดินเปล่า ใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด เพื่อสะท้อนมูลค่าตลาดของที่ดิน ส าหรับการประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้างเป็นการคิดต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ หรือ
ต้นทนุการทดแทนด้วยทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะและคณุประโยชน์คล้ายคลงึกนั แล้วหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ซึง่จะได้มลูค่า
สทุธิของส่ิงปลกูสร้าง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเส่ือมทางกายภาพและความเส่ือมตามลกัษณะการใช้งานของสินทรัพย์
นัน้ๆ 
 
การประเมินมลูค่าที่ดิน 
 YEAR ได้ส ารวจข้อมลูราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ตัง้ทรัพย์สินที่ท าการประเมินมลูค่า และได้ใช้วิธีการให้
คะแนนคุณภาพถ่วงน า้หนกั (Weighted Quality Score) ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและปรับแก้ความแตกต่างระหว่าง
ทรัพย์สินและข้อมลูเปรียบเทียบตามปัจจยัต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์มลูค่าที่ดิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ข้อมลู
เปรียบเทียบท่ี 1 

ข้อมลู
เปรียบเทียบท่ี 2 

ข้อมลู
เปรียบเทียบท่ี 3 

ข้อมลู
เปรียบเทียบท่ี 4 

ข้อมลู
เปรียบเทียบท่ี 5 

ลกัษณะทรัพย์สิน ที่ดินเปล่า ทีด่ินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 
ท าเลที่ตัง้ ติดถนนสขุมุวิท ติดถนนสขุมุวิท ติดถนนอโศก

มนตรี 
ติดซอยสขุมุวิท 

12 
ซอยสขุมุวิท 2 

เนือ้ที่ดินรวม (ตร.ว.) 1,789.00 355.40 520.00 534.00 585.00 
รูปแปลงทีด่ิน ใกล้เคยีง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
หลายเหล่ียม ใกล้เคยีง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

หน้ากว้าง (เมตร) 70 14 39 48 52 
จ านวนด้านท่ีติดถนน 2 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 
ระดบัท่ีดิน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน 
สาธารณปูโภค ไฟฟ้า น า้ประปา 

โทรศพัท์ ท่อ
ระบายน า้ 

ไฟฟ้า น า้ประปา 
โทรศพัท์ ท่อ
ระบายน า้ 

ไฟฟ้า น า้ประปา 
โทรศพัท์ ท่อ
ระบายน า้ 

ไฟฟ้า น า้ประปา 
โทรศพัท์ ท่อ
ระบายน า้ 

ไฟฟ้า น า้ประปา 
โทรศพัท์ ท่อ
ระบายน า้ 
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ถนนผ่านหน้า ถนนลาดยาง 6 
เลน กว้าง 18 ม. 
เขตทาง 30 ม. 

ถนนลาดยาง 6 
เลน กว้าง 18 ม. 
เขตทาง 30 ม. 

ถนนลาดยาง 6 
เลน กว้าง 18 ม. 
เขตทาง 12 ม. 

ถนนลาดยาง 2 
เลน กว้าง 6 ม. 
เขตทาง 8 ม. 

ถนนลาดยาง 2 
เลน กว้าง 6 ม. 
เขตทาง 8 ม. 

ผงัเมือง สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีแดง สีแดง สีน า้ตาล 
ข้อกฎหมายอื่นๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
การใช้ประโยชน์สงูสดุ พาณิชยกรรม - 

โรงแรม คอนโด 
ส านกังาน 

พาณิชยกรรม - 
โรงแรม คอนโด 
ส านกังาน 

พาณิชยกรรม - 
โรงแรม คอนโด 
ส านกังาน 

พาณิชยกรรม - 
โรงแรม คอนโด 
ส านกังาน 

พาณิชยกรรม - 
โรงแรม คอนโด 
ส านกังาน 

เป็นราคาเสนอขายหรือซือ้
ขายแล้ว 

เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

วนัท่ีเสนอขาย หรือซือ้ขาย มีนาคม 2562 มีนาคม 2562 ซือ้/ขาย (ปลายปี 
2560) 

มีนาคม 2562 มีนาคม 2562 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.) 2,100,000 3,500,000 2,000,000 1,200,000 1,500,000 
ราคาต่อรอง (บาท) -563,535,000 -186,585,000 - -96,120,000 -131,625,000 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น 
(บาท/ตร.ว.) 

1,785,000 2,975,000 2,000,000 1,020,000 1,275,000 

คะแนนคณุภาพจากการถ่วง
น า้หนกั 

7.05 6.35 6.70 5.75 5.65 

มลูค่าต่อหนึง่หน่วยคะแนน 253.191 468,504 298,507 177,391 225,664 
การให้น า้หนกักการประเมิน 10.00% 10.00% 50.00% 15.00% 15.00% 
จากวิ ธีการประเมินมูลค่า
แบบถ่วงน า้หนัก มูลค่าจาก
การให้น า้หนัก (บาท/หน่วย
คะแนน) 

25,319 46,850 149,254 26,609 33,850 

รวมมูลค่าน า้หนัก (บาท /
หน่วยคะแนน) 

281,882 

ค ะแน นขอ งท รัพ ย์ สิ น ที่
ประเมิน (หนว่ยคะแนน) 

6.55 

มูลค่าทรัพย์สินตามหน่วย
คะแนนท่ีได้ (บาท/ตร.ว.) 

1,846,327 

มูลค่าที่ประเมิน (ปัดเศษ) 
(บาท/ตร.ว.) 

1,850,000 

มูลค่าที่ดิน (บาท) 1,204,350,000 
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การประเมินมลูค่าส่ิงปลกูสร้าง 
 การประเมินมลูค่าส่ิงปลกูสร้าง YEAR ได้ใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) โดยเร่ิมจากการค านวณต้นทุนก่อสร้าง
ใหม่ของสิ่งปลกูสร้าง ณ วนัท่ีประเมิน โดยค านึงถึงคณุภาพของส่ิงปลกูสร้างเป็นปัจจยัส าคญั หกัด้วยค่าเส่ือมราคา ซึง่คิด
โดยใช้อตัราค่าเส่ือมราคาต่อปีตามอายอุาคาร ราคาประเมินมลูค่าอาคารและส่ิงปลกูสร้างเป็นดงันี ้
ล าดบั รายการ พืน้ที ่

(ตร.ม.) 
ต้นทนุทดแทน อาย ุ

(ปี) 
ค่าเส่ือมราคา มลูค่าหลงัหกั

ค่าเส่ือม (บาท) บาท/หน่วย รวม (บาท) รวม % รวม (บาท) 
 อาคารและสิ่งปลูกสร้างหลัก 

1 อาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ 1,440 18,000 25,920,000 42/1 63%/2 16,329,600 9,590,400 
2 อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ 2,490 18,000 44,820,000 42/1 63%/2 28,236,600 16,583,400 
3 อาคารพาณิชย์สูง 2 ชัน้ 

และ 3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
236 12,000 2,832,000 42/1 63%/2 1,784,160 1,047,840 

4 อาคารพาณิชย์สูง 2 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

216 12,000 2,592,000 42/1 63%/2 1,632,960 959,040 

 มูลค่าอาคารและสิ่งปลกูสร้างหลัก 28,180,680 
 ส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ 

5 สระว่ายน า้และทางเดิน
รอบสระ 

300 16,000 4,800,000 42/1 63%/2 3,024,000 1,776,000 

 มูลค่าส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่นรวม 1,776,000 
รวมมูลค่าอาคารหลกัและส่วนปรับปรุงพัฒนา 29,956,680 
หมายเหต:ุ  /1 การก าหนดอาย ุ42 ปี ของอาคารและส่ิงปลกูสร้างหลกั และส่วนปรับปรุงพฒันาอื่นๆ เป็นการตัง้สมมติฐาน

ของ YEAR ซึง่อายขุองอาคารและส่ิงปลกูสร้างมีที่มาจากระยะเวลาของการเร่ิมต้นเช่าพืน้ท่ีส าหรับประกอบ
กิจการโรงแรมของเจ้าของโรงแรมเดิมตามที่ระบหุลงัโฉนดที่ดิน 

    /2 เนื่องจาก YEAR ได้มีการประเมินทรัพย์สินดังกล่าวก่อนหน้านีใ้นปี 2559 ซึ่งในปี 2559 YEAR ได้ท าการ
อ้างอิงตามมูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ก าหนดให้อาคารประเภทดังกล่าวมีอัตราค่า
เส่ือมราคาร้อยละ 2 ต่อปี จนกระทั่งเหลือมูลค่าร้อยละ 40 (คิดค่าเส่ือมราคาร้อยละ 60) จากนัน้ เมื่อปี 
2562 YEAR ได้ท าการประเมินค่าเส่ือมราคาอีกครัง้ โดยใช้อตัราค่าเส่ือมร้อยละ 1.50 ต่อปี ส าหรับอาย ุ42 
ปี เนื่องจากอาคารได้รับการดแูลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

  
YEAR ได้ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีต้นทุน โดยได้มูลค่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของ BG เท่ากับ 

1,234,306,680 บาท 
 
วิธีรายได้ (Income Approach) 
 เป็นการประเมินราคาที่ใช้ส าหรับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเหมาะส าหรับประเมินราคาในแง่การลงทุน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ วิธีคิดผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization) และวิธีค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดย YEAR ใช้วิธีคิดผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization) ส าหรับการ
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ประเมินทรัพย์สินในครัง้นี ้ทัง้นี ้เนื่องจากทรัพย์สินตัง้อยู่บนถนนสขุุมวิท ย่านระหว่าง อโศก – ทองหล่อ ซึ่งเป็นท าเลด้าน
พาณิชยกรรมทีส่ าคญัของกรุงเทพมหานคร ต้นทุนท่ีดินจึงมีมลูค่าสงูมาก แต่ปัจจุบนัส่ิงปลกูสร้างหลกับนที่ดินเป็นโรงแรม
เก่าด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ชัว่คราว มีลกัษณะเป็นโรงแรมขนาด 2 ดาว มีห้องพกัจ านวน 63 ห้อง ดงันัน้ YEAR ท าการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้เพื่อเป็นการทดสอบให้เห็นว่า รายได้ที่ได้รับยังไม่สามารถสะท้อนการใช้ประโยชน์
สงูสดุของที่ดิน โดยมีสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน และการประเมินมลูค่า ดงันี ้
 
สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน 

รายการ จ านวน/อตัราที่ใช้ ที่มา 
วิธีที่ใช้ในการประเมิน Direct Capitalization ใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านัน้ 
Capitalization Rate 7% มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศ

ไทย 
ที่มาของรายได้   
จ านวนห้องพกั 63 ห้อง ตามข้อมลูของโรงแรม 
จ านวนวนัท่ีเปิดกิจการต่อปี 365 วนั ตามข้อมลูของโรงแรม 
อตัราค่าห้องพกัเฉล่ีย 1,200 บาท/คืน ตามข้อมลูของโรงแรมและเปรียบเทียบกับ

โรงแรมในระดบัเดียวกนั อตัราผู้ เข้าพกัเฉล่ียประมาณ 62% 
รายได้ขายอาหารเคร่ืองดื่ม และรายได้
อืน่ๆ 

3.5% ของรายได้ห้องพกั 

รายจ่าย  
ต้นทนุเก่ียวกบัห้องพกั 10% ของรายได้ห้องพกั 
ต้นทนุขายอาหารและอื่นๆ 30% ของรายได้ขายอาหาร

และอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20% ของรายได้รวม 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 3% ของรายได้รวม 
ค่าสาธารณปูโภค 12% ของรายได้รวม 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 2% ของรายได้รวม 
ค่าภาษีโรงเรือน 2% ของรายได้รวม 
ค่าประกนัภยั 0.2% ของรายได้รวม 
ค่าตัง้ส ารองในการปรับปรุง 3% ของรายได้รวม 
สรุปการประเมินมูลค่ าโดยวิ ธี รายได้ 
(Direct Capitalization) จากสมมติฐาน
ข้างต้น 
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การประเมินมลูค่าโดยวิธีรายได้ (Direct Capitalization) จากสมมติฐานข้างต้น 
รายการ บาท 

รายได้รวม 17,707,070 
ต้นทนุทางตรงรวม (1,890,465) 
ก าไรเบือ้งต้น 15,816,605 
ค่าใช้จ่ายรวม (7,472,383) 
ก าไรจากการด าเนินการ 8,344,221 
มูลค่าทรัพย์สิน ที่อัตราผลตอบแทน 7.00% 119,203,163 
มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 119,200,000 
 
 YEAR ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สินที่ประเมินและข้อมูลที่เ ก่ียวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ประเมิน ข้อจ ากัดและสมมติฐานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยได้มลูค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยวิธีรายได้ เท่ากับ 119,200,000 
บาท 
 
วธิีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) 
 เป็นการวิเคราะห์ถึงรายได้คงเหลือสทุธิที่คาดว่าจะได้รับจากการพฒันาที่ดิน โดย YEAR ได้ท าการประเมินจาก
รายได้จากการพฒันาโครงการหกัด้วยต้นทนุพฒันาที่ดนิทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่มลูค่าที่เหลือจะเป็นมลูค่าของที่ดนิ ใน
การประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยวธีินี ้มีการก าหนดสมมติฐานด้านประเภทและขนาดของโครงการพฒันาที่ดิน โดยค านึงถึง
การใช้ประโยชน์สงูสดุของที่ดิน มีการก าหนดราคาขายของโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และค านวณมลูค่า
ทรัพย์สิน โดยน ารายได้มาหกัลบกบัค่าใช้จา่ยมลูค่าคงเหลือของที่ดนิ โดยมีสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมนิ และการประเมิน
มลูค่า ดงัต่อไปนี ้
 
สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน 

1. การก าหนดประเภทและขนาดโครงการพฒันาที่ดิน 
ผู้ประเมินมีความเห็นว่าการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สิน คือ พฒันาเป็นห้องชดุเพือ่ขาย โดยมีสมมติฐานการ
พฒันาที่ดินเพื่อพฒันาเป็นโครงการขายดงันี ้
ทีด่ินเนือ้ที่รวม 651 ตร.วา หรือ 2,604 ตร.ม. 
สดัส่วน การก่อสร้างพืน้ท่ีอาคาร : พืน้ท่ีดิ (F.A.R) 8 : 1 20,832 ตร.ม. 
หกัพืน้ท่ีส่วนกลางประมาณ 30% 6,250 ตร.ม. 
เหลือพืน้ท่ีขาย 70% 14,582 ตร.ม. 
พืน้ท่ีต่อห้อง เฉล่ียห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ประมาณ 364 ห้อง 
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2. การก าหนดราคาขายของโครงการ 
YEAR ได้พิจารณาเปรียบเทียบการตัง้ราคาขายทรัพย์สินที่พัฒนาในลักษณะเดียวกันกับโครงการอื่นๆ ท่ีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกนั โครงการอืน่ท่ีน ามาเปรียบเทียบ ได้แก่ 
1) โครงการ Noble BE33 สขุมุวิท 33 ห้องขนาด 35 ตร.ม. ราคาขายประมาณ 230,000 บาทต่อตร.ม. 
2) โครงการ Ashton Asoke สขุมุวิท 21 ห้องขนาด 46 ตร.ม. ราคาขายประมาณ 240,000 บาทต่อตร.ม. 
3) โครงการ The Crest สขุมุวิท 34 ห้องขนาด 31 ตร.ม. ราคาขายประมาณ 250,000 บาทต่อตร.ม. 
4) โครงการ Celesasoke ห้องขนาด 34.70 ตร.ม. ขึน้ไป ราคาขายประมาณ 255,000 ตร.ม. 
โดยผู้ประเมินได้พิจารณาเปรียบเทียบโครงการในบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้ทรัพย์สินแล้วมีความเห็นว่า ราคาขาย
ห้องชดุเฉล่ียที่เหมาะสมคือ ตารางเมตรละ 240,000 บาท 
 

3. การประมาณการก าไรและค่าใช้จ่าย 
รายการ จ านวน / อตัราที่ใช้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและคอมมิชชัน่ ร้อยละ 3 ของรายได้ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 ของรายได้ 
ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ ร้อยละ 2 ของรายได้ 
ค่าก าไรและเผ่ือความเส่ียง 
(ก าไรของผู้ประกอบการ) 

ร้อยละ 15 ของรายได้ 

ต้นทนุค่าก่อสร้างอาคารพร้อมงานระบบ 40,000 บาท/ตารางเมตร 
-  

ค่ าออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงาน
วิศวกรรม 

ร้อยละ 3 ของค่าก่อสร้าง 

ค่าควบคมุและบริหารการก่อสร้าง ร้อยละ 2 ของค่าก่อสร้าง 
ค่าเผ่ือขาดเผ่ือเหลือ ร้อยละ 1 ของค่าก่อสร้าง 
ค่าการตลาด/โฆษณา ร้อยละ 3 ของรายได้ 
ค่าบริหาร ธุรการ จดัท าเอกสารสิทธ์ิ และอ่ืนๆ ร้อยละ 3 ของรายได้ 
ดอกเบีย้ของต้นทนุด าเนินงาน อตัราร้อยละ 7 ต่อปี โดยกู้ เงินประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุน

ด าเนินงาน 
ดอกเบีย้ในการถือครองที่ดิน อตัราร้อยละ 7 ต่อปี โดยกู้ เงินประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุน

ในการถือครองที่ดิน 
รวมระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
พฒันาโครงการ และระยะเวลาขายโครงการ 

ประมาณ 48 เดือน 
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การประเมินมลูค่าโดยวิธีหามลูค่าคงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) จากสมมติฐานข้างต้น 
รายการ บาท 

รายได้จากการขายรวม/1 3,499,680,000 
ค่าใช้จ่ายในการขายและคอมมิชชั่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
ค่าธรรมเนียมการโอน 

290,473,440 

ค่าก าไรและเผ่ือความเส่ียง 524,952,000 
ต้นทนุด าเนินงานและพฒันาโครงการรวม 1,285,550,679 
ดอกเบีย้ในการถือครองที่ดิน 194,449,384 
มลูค่าคงเหลือที่ดิน (บาท) 1,204,263,497 
เฉล่ียมลูค่าคงเหลือที่ดิน (บาท/ตร.ว.) 1,849,867 
มูลค่าคงเหลือที่ดินโดยประมาณ (บาท) 1,204,350,000 
เฉลี่ยมูลค่าคงเหลือที่ดนิโดยประมาณ (บาท/ตร.ว) 1,850,000 
หมายเหต ุ: /1รายได้จากการขายรวมค านวณจากพืน้ท่ีขาย 14,582 ตร.ม. คณูด้วยราคาขาย ตร.ม. ละ 240,000 บาท 
 

 YEAR ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สินที่ประเมินและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ประเมิน ข้อจ ากัดและสมมติฐานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยได้มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยวิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน 
เท่ากบั 1,204,350,000 บาท 
 
 จากการวิเคราะห์พิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สินที่ท าการส ารวจ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ง YEAR ได้พิจารณาการใช้ประโยชน์สูงสดุของที่ดินเป็นข้อพิจารณาขัน้พืน้ฐาน ทาง YEAR มี
ความเห็นเลือกใช้วิธีหามลูค่าคงเหลือของที่ดิน เนื่องจาก YEAR ให้ความเห็นว่า การใช้ประโยชน์ของที่ดินในปัจจุบนั ซึ่ง
รวมถึงอาคารและส่ิงปลกูสร้างบนที่ดินในปัจจบุนัไม่ได้ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สงูสดุแก่ที่ดิน มลูค่าตลาดของทรัพย์สิน
จึงเป็นมลูค่าของที่ดินเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ที่จะซือ้ที่ดินสามารถจะน าที่ดินไปพฒันาในรูปแบบอื่น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ที่ดินได้ ดังนัน้ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน มูลค่า
ทรัพย์สินของ BG เท่ากบั 1,204,350,000 บาท 
 
ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของ BG ด้วยวิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน YEAR ได้ท าการเลือกใช้วิธีหามูลค่า
คงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธี
ข้างต้นมีความเหมาะสม เนื่องจากสิ่งปลกูสร้างปัจจบุนัมิได้ก่อให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุให้แก่ที่ดิน โดย YEAR ได้มีการ
ตัง้สมมติฐานโดยพิจารณาการน าที่ดินไปพฒันาโครงการห้องชุดเพื่อขาย โดยอ้างอิงเปรียบเทียบกบัโครงการห้องชุดอื่นๆ 
4 โครงการ ที่มีคุณลกัษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค การตกแต่งภายใน กลุ่ม
ลกูค้าและขอบเขตราคาขาย เป็นต้น โดย YEAR ได้ส ารวจท าเลที่ตัง้ ลักษณะและขนาดของห้องชุดที่ประกาศขาย และ
ราคาขายโดยประมาณของโครงการทีน่ ามาเปรียบเทียบ นอกจากนี ้YEAR ได้ตัง้สมมติฐานประมาณการต้นทนุในการขาย 
ต้นทุนค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เก่ียวข้องในการพัฒนาโครงการ โดยได้ส ารวจการใช้พืน้ที่ก่อสร้างของที่ดิน โดย
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อ้างอิงตามอตัราส่วนพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ “F.A.R.”) ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549  จากสมมติฐานดงักล่าวทัง้หมด มูลค่าของทรัพย์สินของ BG ด้วยวิธีหามูลค่าคงเหลือ
ของที่ดินโดย YEAR นัน้มีมลูค่า เท่ากบั 1,204.35 ล้านบาท 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดงักล่าวด้วยวิธีหามลูค่าคงเหลือของที่ดิน 
เป็นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบการน าที่ดินไปพัฒนาโครงการห้องชุดเพื่อขาย เพื่อ
สะท้อนการใช้ประโยชน์สูงสุดของที่ดินดังกล่าว มีการตัง้สมมติฐานรายได้จากการเปรียบเทียบราคาขายต่อพืน้ที่กับ
โครงการอื่นท่ีมีคุณลกัษณะใกล้เคียงกนั และมีการตัง้สมมติฐานประมาณการต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่มีความสมเหตสุมผล 
โดยผู้ประเมินได้ใช้สมมติฐานส าหรับต้นทนุหลกัคือ ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารพร้อมงานระบบ 40,000 บาท/ตารางเมตร ซึ่ง
สงูกว่าบญัชีราคามาตรฐานต่อหน่วย โรงเรือนส่ิงปลกูสร้าง ของสมาคมผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ปี 2560 
ซึ่งผู้ประเมินได้ชีแ้จงว่า ต้นทุนค่าก่อสร้างและงานระบบดงักล่าว เป็นราคาที่ใช้วสัดุก่อสร้างระดับที่มีคุณภาพสูง มีการ
ตกแต่งทัง้ส่วนกลางและห้องชุดอย่างดีเยี่ยม ดงันัน้ วิธีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าว จึงสะท้อนมลูค่าของทรัพย์สิน
ของ BG ได้อย่างเหมาะสม 


