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นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดย
สมคัรใจ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สีย ใหแ้ต่งตั้ง
บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ”) ในการท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผูถื้อหุน้ รวมทั้งช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื่อประกอบการพิจารณาการ
ขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษทัจะจดัประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อขออนุมติัในเร่ืองดงักล่าวในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 

ในการพิจารณาเพื่อใหค้วามเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในคร้ัง
น้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึ้กษาขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัและขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานของผูส้อบบญัชี งบการเงิน สมมติฐานในการจดัท าประมาณการทางการเงิน รายงานการประเมินมูลค่า
สินทรัพยข์องบริษทั ขอ้มูลสถิติตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ หมวดการแพทย ์ขอ้มูลสถิติ
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มบริการ ขอ้มูลการวเิคราะห์และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากบริษทัตลอดจนการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์และใหค้วามเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี  

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ขอ้มูลและเอกสารทั้งหมดท่ีได้รับจากบริษทั 
รวมทั้ งจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัดังกล่าว ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้อ้างอิงในการจัดท ารายงาน
ความเห็นในคร้ังน้ี มีความเป็นจริง ถูกตอ้ง และครบถว้น และไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขภายหลงัจากท่ีท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดศึ้กษาแลว้ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกนัความถูกตอ้งหรือความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีได้เปิดเผยโดยทัว่ไป นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากสภาวะแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจและขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในขณะท าการศึกษาเท่านั้น หากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มีการเปล่ียนแปลงจากปัจจุบนัอย่างมี
นยัส าคญั อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั และการท ารายการของบริษทัในคร้ังน้ี รวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อ
หุ้นได ้ ดงันั้นการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
บริษทัในภายหนา้ได ้ 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
ในการพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เท่านั้น 
ซ่ึงการตดัสินใจสุดทา้ยในการอนุมติัหรือปฏิเสธการเขา้ท ารายการดงักล่าว ข้ึนกบัดุลยพินิจของผูถื้อหุน้แต่ละรายเป็นส าคญั 
ซ่ึงผูถื้อหุ้นควรศึกษาขอ้มูลและพิจารณาเหตุผล เง่ือนไข และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพิกถอน
หลกัทรัพยท่ี์แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติอนุมติัการเพิก
ถอนหลกัทรัพยด์งักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งน้ี การให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระน้ี มิไดเ้ป็นการรับรอง
ผลส าเร็จของการท ารายการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท ารายการ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการท ารายการดงักล่าว 

ทั้งน้ี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามขอ้เสนอของ BDMS ซ่ึงปัจจุบนัถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดย BDMS มีความประสงค์ท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาและลดภาระท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น
รายยอ่ย (Free Float) ของบริษทัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 มีมติ
อนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และการเพิกถอนหลกัทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพย ์และ
หน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ถา้มี)  BDMS จะเป็นผูท้  าค  าเสนอซ้ือเพื่อเพิกถอนหลกัทรัพยด์งักล่าว ในราคาเสนอซ้ือหุ้น
สามญัท่ี 480 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดท่ีค านวณไดจ้ากวิธีท่ีก าหนดไวภ้ายใตข้อ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์
ตามประกาศ ทจ. 12/2554 

อน่ึง ราคาเสนอซ้ือดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดห้ากมีเหตุการณ์อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพยสิ์น หรือต่อราคาหุ้นของบริษทั หรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อการ
ก าหนดราคาเสนอซ้ือ หรือเหตุอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การก าหนดราคาเสนอซ้ือ
สุดทา้ยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 12/2554 ทุกประการ  

การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยอ์ยูภ่ายใตบ้งัคบัวา่เง่ือนไขดงัต่อไปน้ีส าเร็จครบถว้นทุกขอ้  

1) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และ
ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของบริษทัเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ตาม
หลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย ์และ 

2) การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บ
อนุมติั และ/หรือ ผอ่นผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลกัทรัพย ์สถาบนัการเงิน และคู่สัญญาอ่ืนๆ ตามสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษทัออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่อความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อความสมเหตุสมผลของการเพกิถอนหลกัทรัพย์ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาประโยชน์และผลกระทบของการเพิกถอนหลกัทรัพยท่ี์มีต่อบริษทัและผูถื้อ
หุน้ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี มีความสมเหตุสมผล ดงัน้ี 
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-    บริษทัไม่มีความจ าเป็นในการระดมทุนโดยตรงผา่นตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงิน
ท่ีดี มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชห้มุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทั และไม่มีภาระหน้ีสินจากการกูย้ืมเงิน
ระยะยาว ซ่ึงภายหลงัจากท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนแลว้ หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมใน
อนาคต บริษทัสามารถจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืนได ้หรือขอรับการสนบัสนุนทางการเงินท่ีจ าเป็นจาก
บริษทัแม่ คือ BDMS ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนและสามารถระดมทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

- บริษทัขาดคุณสมบติัตามเกณฑก์ารด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อ
หุน้รายยอ่ย (Free Float) มาเป็นเวลานาน ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ท าให้บริษทั
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยต์ลอดมา การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออก
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะเป็นการแกไ้ขปัญหาและลดภาระท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดได ้ 

- การไม่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าให้บริษทัมีความคล่องตวัในการบริหารจัดการ ลด
ภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  และลดค่าใชจ่้ายในการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

- การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัยงัเป็นทางเลือกให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยใน
การลดผลกระทบหรือความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้น 
เน่ืองจากหุน้ของบริษทัขาดสภาพคล่องต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ท าให้ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีตอ้งการ
ขายหุ้นของบริษทั จึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะสามารถขายหุ้นในราคาและจ านวนตามท่ีตอ้งการได้ และ ความ
เส่ียงในการถ่วงดลุอ านาจและการควบคุมกิจการของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ BDMS ซ่ึงถือหุ้นบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัท และสามารถมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษทั รวมถึงการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่
สามารถถ่วงดุลอ านาจดงักล่าวได ้ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
คร้ังน้ี จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยของบริษทัสามารถท่ีจะขายหุ้นของบริษทัเพื่อลดผลกระทบ
ดงักล่าว โดยสามารถขายหุน้ตามจ านวนท่ีตอ้งการและในราคาตามท่ีก าหนดในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ัง
น้ีได ้

- บริษทัได้รับขอ้เสนอในการเพิกถอนหลกัทรัพย์ท่ีเหมาะสม มีราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ท่ีไม่ต ่ากว่าราคา
ยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

อยา่งไรก็ตาม การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในคร้ังน้ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั ดงัน้ี  

ผลกระทบต่อบริษัท ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรงอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษทัมี
สภาพคล่องทางเงินและมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชห้มุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัได ้และหากในอนาคตบริษทัมี
ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติม บริษทัสามารถท่ีจะระดมเงินทุนโดยใชท้างเลือกอ่ืนๆ ได ้นอกจากน้ี บริษทัจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการยกเวน้ภาษีเงินปันผลลดลง อีกทั้ง นกัลงทุนและ/หรือบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของบริษทัไดล้ดลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบบา้งต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ท่ียงัคงถือหุ้นของบริษทัภายหลงัท่ีบริษทัพน้สภาพการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ เน่ืองจากหุน้ของบริษทัจะไม่มีตลาดรอง (Secondary Market) 
และราคาตลาดอา้งอิงในการซ้ือขายหุ้น อีกทั้ งท าให้โอกาสท่ีผูถื้อหุ้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปก าไรจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Capital Gain) ถูกจ ากดัลง ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรจากการ
ซ้ือขายหุน้ (Capital Gain Tax) ของบริษทัอีกต่อไป และการโอนหุน้ของบริษทั ผูโ้อนทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
จะไม่ไดรั้บยกเวน้ค่าอากรแสตมป์ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีใน
การเปิดเผยสารสนเทศหรือขอ้มูลใดๆ ในฐานะบริษทัจดทะเบียนตามกฎเกณฑแ์ละประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะส้ินสุดลง 
นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นรายย่อยยงัมีความเส่ียงในเร่ืองการถ่วงดุลอ านาจและการควบคุมกิจการของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ต่อไป 
เน่ืองจากปัจจุบนั BDMS เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั  

ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อความเหมาะสมของราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีเท่ากับ 480 บาทต่อหุ้นนั้น ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินราคาหุน้ของบริษทัดว้ยวธีิการต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

วิธีการประเมิน 
ราคาประเมินหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอซ้ือ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมิน(ต ่า)/สูงกว่าราคาเสนอซ้ือ 

บาท ร้อยละ 

1. วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี 100.73 480.00 (379.27) (79.01) 
2. วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 121.40 480.00 (358.60) (74.71) 
3. วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาด     

3.1 วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 370.69 - 386.80 480.00 (93.20) - (109.31) (19.42) - (22.77) 
3.2 วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ 345.40 - 570.23 480.00 (134.60) - 90.23 (28.04) - 18.80 
3.3 วธีิอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อน

ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย 

365.39 - 415.47 480.00 (64.53) - (114.61) (13.44) - (23.88) 

4. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด 402.42 - 407.83 480.00 (72.17) - (77.58) (15.03) - (16.16) 
5. วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด     

5.1 กรณีพ้ืนฐาน (Base Case) 411.60 480.00 (68.40) (14.25) 
5.2 กรณีวเิคราะห์ความไว (Sensitivity 

Analysis) 
365.52 - 466.30 480.00 (13.70) - (114.48) (2.85) - (23.85) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี วธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี วิธีอตัราส่วนราคา
ต่อมูลค่าตามบญัชี วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ วธีิอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และวธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด เป็นวธีิท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี  

วิธีมลูค่าหุ้นตามบัญชี แสดงถึงฐานะการเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยท่ีไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพย์
ในปัจจุบนัท่ีอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากมูลค่าตามบญัชี และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานทางการเงินท่ี
มีนยัส าคญัต่องบการเงิน รวมทั้งยงัไม่ไดค้  านึงถึงผลประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในอนาคต ตลอดจนไม่ไดค้  านึงถึงแนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ 

หนา้ 6  

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี สามารถสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีเป็นปัจจุบนัไดม้ากกวา่วิธีมูลค่าหุ้นตาม
บญัชี โดยไดค้  านึงถึงราคาตลาดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีใชป้ระโยชน์เป็นโรงพยาบาล และ
การปรับมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัใหส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม วิธีน้ีไม่ไดค้  านึงถึงผลประกอบการและ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัย่อยในอนาคต รวมทั้ งไม่ได้ค  านึงถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี สะทอ้นถึงฐานะการเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยพิจารณาจากมูลค่าตาม
บญัชีของบริษทั เทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์
ใชอ้า้งอิง ซ่ึงสะทอ้นส่วนเพ่ิมท่ีนักลงทุนให้กบัมูลค่าทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าว โดยวิธีน้ีไม่ได้
สะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์นปัจจุบนั และความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต 

วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น และวิธีอัตราส่วนมลูค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย  เป็นการประเมินจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในระยะสั้นเท่านั้น เทียบเคียงกับค่าเฉล่ียของ
อตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง โดยไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทัและบริษทัย่อยในอนาคต นอกจากน้ี อตัราส่วนดงักล่าวของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง สะทอ้นความ
คาดหวงัของนกัลงทุนต่อการเติบโตของก าไร หรือความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าว ซ่ึงอาจมีการเติบโตท่ีแตกต่างจากบริษทัได ้

วิธีมลูค่าหุ้นตามราคาตลาด เน่ืองจากหุน้ของบริษทัมีสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้นอ้ยมาก จึงไม่สามารถสะทอ้น
ถึงราคาตลาดท่ีสามารถน ามาอา้งอิงในการประเมินราคาหุน้ท่ีเหมาะสม หรืออาจเป็นราคาท่ีไม่สะทอ้นถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษทัและมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ได ้  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ี  เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีค  านึงถึงการด าเนินธุรกิจและการท าก าไรของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในอนาคต ซ่ึงเป็นการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานในอนาคต โดยมี
สมมติฐานท่ีก าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานในอดีต ร่วมกบัการพิจารณานโยบายและแผนงานใน
อนาคตของบริษทั โดยไดค้  านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เช่น สภาพตลาด สภาวะการแข่งขนั 
โอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจ แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  ซ่ึงมีราคาประเมินหุ้น
ของบริษทัตามวธีิดงักล่าวในกรณีฐาน (Base Case) เท่ากบั 411.60 บาทต่อหุ้น ซ่ึงต ่ากวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ 480.00 
บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเท่ากบั 68.40 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากวา่ร้อยละ 14.25 ของราคาเสนอซ้ือ และราคาประเมินหุ้นท่ีไดจ้าก
กรณีการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ต่อการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานในการประมาณการทางการเงิน ตามวิธี
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เท่ากบั 365.52 - 466.30 บาทต่อหุ้น ซ่ึงต ่ากวา่ราคาเสนอซ้ือท่ี 480.00 บาทต่อหุ้น เป็น
จ านวนเท่ากบั 13.70 - 114.48 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากวา่ร้อยละ 2.85 - 23.85 ของราคาเสนอซ้ือ 

ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีเท่ากบั 480 บาทต่อหุ้น เป็น
ราคาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามวธีิดงักล่าวขา้งตน้ 
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ผูถื้อหุ้นของบริษทัควรอนุมัติการเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในคร้ังน้ี ทั้ งน้ี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติ
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หรือไม่อนุมตักิารเพกิถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นส าคัญ ซ่ึงการให้ความเห็นน้ี
มิได้เป็นการรับรองผลส าเร็จของการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  
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1. ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 

1.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งโดยกลุ่มนกัธุรกิจและกลุ่มแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากโรงเรียนแพทย ์ และไดจ้ด
ทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั ในนาม “บริษทั สุขุมวิทเวชกิจ จ ากดั” เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2519 มีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท 
โดยตั้งช่ือโรงพยาบาลวา่ “โรงพยาบาลสมิติเวช” และเปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2522 ต่อมาบริษทัไดน้ าหลกัทรัพย์
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2532 และเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2535 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 
สมิติเวช จ ากดั จากนั้นไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2536   

ในปี 2543 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่และฝ่ายบริหาร  และในปี 2544 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 400 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ลา้นบาท เพ่ิมเป็น 1,000 ลา้นบาท เสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อเดิมตามสิทธิ (Right offering) ซ่ึงในการเพ่ิมทุนดงักล่าว BDMS ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
ในส่วนท่ีผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิการจองซ้ือ ท าใหห้ลงัการเพ่ิมทุน BDMS ถือหุน้บริษทัในสัดส่วนร้อยละ 36.79 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของบริษทั ซ่ึงบริษทัได้มีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 
มกราคม 2545 

ในปี 2547  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการของบริษทั โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัและสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการทางการแพทยข์องกลุ่ม  เพื่อให้
สามารถลดต้นทุนทางการเงินและต้นทุนการด าเนินงานท่ีซ ้ าซ้อนกัน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนสนบัสนุนให้เกิดการจดัระบบบริหารงานและการจดัการของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) รวมทั้ งเสริมสร้างให้มีศกัยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง และการเอ้ือ
ประโยชน์ร่วมกนัในหลาย ๆ ดา้น (Synergy) โดย BDMS ไดท้ าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Tender Offer) 
จากผูถื้อหุ้น โดยช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ BDMS เป็นผลให้ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ดงักล่าว BDMS เขา้มาถือหุน้ในบริษทัในสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 92.91 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั และจนถึงปัจจุบนั BDMS ถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน โดยจ าแนกตาม
สถานท่ีใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1.  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นโรงพยาบาลขนาด 275 เตียง ตั้งอยูท่ี่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาลทางการแพทยค์รบทุกสาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในระดบั
ตติยภูมิ (Tertiary Care) โดยให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และแผนกฉุกเฉินโดยมีบริการรถ Ambulance ตลอด 24 
ชัว่โมง นอกจากน้ี โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองให้เป็น 
“โรงพยาบาลสายสัมพนัธ์แม่-ลูก” จากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) องคก์ารยนิูเซฟ (UNICEF) และกระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งไดผ้่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ The 
Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) และจากองคก์ร Joint Commission International (JCI) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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 2.  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ตั้งอยูท่ี่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาลทางการแพทยค์รบทุก
สาขาโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในระดบัตติยภูมิ (Tertiary Care) โดยใหบ้ริการผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และแผนกฉุกเฉินโดยมี
บริการรถ Ambulance ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี โรงพยาบาลไดข้ยายขอบเขตการบริการแผนกเด็กเป็นโรงพยาบาลเด็ก
สมิติเวช ให้เป็นสถาบนัดูแลสุขภาพของเด็กแบบครบวงจร ซ่ึงให้บริการคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางส าหรับเด็ก และการ
พฒันาการของเด็กทุกระยะจนเติบใหญ่ ให้บริการโดยคณะแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญในการดูแลผูป่้วยเด็กทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ซ่ึงโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชมีช่ือเสียงดา้นการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) การดูแล
อภิบาลผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด และการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเด็กทางอากาศ ทั้งน้ี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ไดผ้่านการ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ The Healthcare 
Accreditation Institute (Public Organization) และจากองคก์ร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พร้อมกบัผ่านการรับรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification  หรือ CCPC) โรคหอบ
หืดในเด็ก (Childood Asthma) 

3.  โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตั้งอยูท่ี่ 118 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ใกลก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้รับการออกแบบดว้ย
แนวทางอารยสถาปัตย ์(Universal Design) และตกแต่งภายในให้มีสภาพแวดลอ้มแบบญ่ีปุ่น รวมถึงการบริการด้วย
วฒันธรรมและระบบคุณภาพการรักษาพยาบาลแบบญ่ีปุ่น เพ่ือใหผู้รั้บบริการรู้สึกผอ่นคลายและอบอุ่น 

4.  คลินิกเวชกรรมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก  

(4.1) สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม ตั้งอยูท่ี่บริเวณชั้น 3 ของอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ
ประตู D2 และบริเวณประตู G1 ส่วนผูโ้ดยสารขาเขา้ ให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกดา้นอายรุกรรม
ทั่วไป ซ่ึงมีแพทย์และพยาบาลท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardio Pulmonary 
Resuscitation) ใหบ้ริการทุกวนั และมีบริการรถ Ambulance ตลอด 24 ชัว่โมง 

(4.2) สมิติเวชดอนเมือง คลินิกเวชกรรม ตั้ งอยู่ท่ีบริเวณชั้น 3 ของอาคารผูโ้ดยสาร 1 สนามบินดอนเมือง 
ใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกดา้นอายรุกรรมทัว่ไป ซ่ึงมีแพทยแ์ละพยาบาลท่ีผ่านการฝึกอบรมดา้น
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation) ใหบ้ริการทุกวนั และมีบริการรถ Ambulance ตลอด 
24 ชัว่โมง 

5.  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ด าเนินการโดยบริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตั้งอยู่
ท่ี 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ขนาด 184 เตียง ให้บริการแก่ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน
ตลอด 24 ชั่วโมง ในมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) และจากองคก์ร Joint 
Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นกนั นอกจากน้ี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ให้บริการผูป่้วย
นอกอีก 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

(5.1) คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ตั้งอยูท่ี่ 24/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียล 
เอสเตท (ระยอง) ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
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(5.2) คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพัฒน์ ตั้งอยูท่ี่ 227/62 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี 

(5.3) คลินิกเวชกรรมสมิติเวช บ้านบึง ตั้งอยูท่ี่ 3/30 ถนนบา้นบึง-บา้นค่าย ต าบลบา้นบึง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดั
ชลบุรี 

(5.4) สหคลินิกสมิติเวช เจพาร์ค ตั้งอยูท่ี่ 445/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

1.2 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

ประเภทรายได้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ม.ค. - ม.ีค. 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดค่้ารักษาพยาบาล 12,490.45 97.74 10,209.79 97.46 10,728.97 97.44 3,347.48 97.93 

2. รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 
อาหารและบริการ 

123.93 0.97 127.95 1.22 127.55 1.16 34.56 1.01 

3. รายไดเ้งินปันผลรับ 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - - 

4. รายไดอ่ื้น 164.53 1.29 138.18 1.32 153.81 1.40 36.22 1.06 

รายได้รวม 12,778.93 100.00 10,475.93 100.00 11,010.34 100.00 3,418.26 100.00 

ท่ีมา : งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย - งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้น 

1.3.1   โครงสร้างการถือหุน้ 

แผนภูมแิสดงการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 
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รายช่ือ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ช่ือบริษัท ถือหุ้นโดย ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ทุน
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

อตัราการถือหุ้นโดย
บริษัท/บริษัทย่อย ณ 
วันที่ 31 มี.ค. 2565 

(ร้อยละ) 

บริษัทย่อย     

บริษทั เออร์วิง่ เชอริเดน เอส อี จ  ากดั บริษทั ให้บริการจัดการและบริหาร
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
รักษาพยาบาล 

0.1 99.98 

บริษทั เฟิสท ์เฮล็ธ ฟู้ด จ ากดั บริษทั จัดจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
เวชส าอางค ์และบริการจดัการ
อาคารและสถานท่ี 

14.00 100.00 

บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั บริษทั โรงพยาบาล 187.51 70.46 

บริษทั เอส ว ีโฮลด้ิง จ ากดั บริษทั การลงทุน 80.00 100.00 

บริษทั ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร์ จ  ากดั บริษทั ลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้าน
การแพทย ์

199.99 100.00 

Samitivej International Co., Ltd. บริษทั เอส ว ีโฮลด้ิง จ ากดั คลินิก 1.25 MUSD 80.00 

บริท สมวรรธน์ เฮลท ์จ ากดั บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ 
จ  ากดั 

พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์และ
บริการแพทย์ทางไกลด้าน
ผวิหนงัและความงาม 

50.00 60.00 

บริษัทร่วม     

บริษทั เนชัน่แนลเฮลทแ์คร์ ซิสเท็มส์ 
จ  ากดั 

บริษทั เซ็นทรัลแลป 75.00 21.04 

1.3.2    ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2565 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด เพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565) บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  95,764,033 95.76 
2. นายชยัเวช นุชประยรู 172,986 0.17 
3. นางสาวประภาพิมพ ์ลิปตพลัลภ 132,000 0.13 
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 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
4. นางสาวปวณีา อนรรฆธรรม 130,400 0.13 
5. นางสาวผาณิตา หลูอารียสุ์วรรณ 127,000 0.13 
6. นายภาณุ หลูอารียสุ์วรรณ 125,000 0.13 
7. นายโอม เคียงศิริ 124,200 0.12 
8. บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 122,800 0.12 
9. นางจนัทนา อนรรฆธรรม 109,500 0.11 
10. Mr. David John Scott 100,300 0.10 

 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 96,908,219 96.91 
11. ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 3,091,781 3.09 

 รวม 100,000,000 100.00 

1.4 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2565 มีจ านวน 8 ท่าน ดงัน้ี 

 รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นายสมชยั ฤชุพนัธ์ุ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2.  นายชยัรัตน์ ปัณฑุรอมัพร กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นายประดิษฐ ์ทีฆกลุ กรรมการ  
4.  นางนฤมล นอ้ยอ ่า กรรมการ  
5.  นางสุรางคณา เตชะไพฑูรย ์ กรรมการ  
6.  นายสมชาต อินทรทูต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
8.  นายสุภคั ศิวะรักษ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของบริษทั ไดแ้ก่ นายประดิษฐ ์ทีฆกลุ นางนฤมล นอ้ยอ ่า นายชยัรัตน์ 
ปัณฑุรอมัพร และนางสุรางคณา เตชะไพฑูรย ์กรรมการสองในส่ีคนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั 

1.5 ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบริษัท 

 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์               
สินทรัพย์หมุนเวยีน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 946.87  7.00  1,112.28  8.10  1,774.15  12.57  720.59  4.98  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ 

หนา้ 13  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินลงทุนระยะสั้น 874.01  6.46  -  -  -  -  -  -  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,613.15  11.92  1,315.03  9.58  1,341.39  9.51  1,627.72  11.26  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ 909.59  6.72  815.20  5.94  556.79  3.95  922.94  6.38  
สินคา้คงเหลือ 136.29  1.01  142.56  1.04  142.02  1.01  134.23  0.93  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  1,241.36  9.04  1,561.68  11.07  2,442.02  16.89 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.34  0.00  0.34  0.00  63.86  0.45  30.66  0.21  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,480.25  33.11  4,626.77  33.70  5,439.89  38.56  5,878.16  40.65  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
      

  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.29  0.00  0.29  0.00  0.29  0.00  0.29  0.00  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 231.55  1.71  246.48  1.80  253.03  1.79  273.87  1.89  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  8,589.75  63.49  8,354.06  60.84  7,989.82  56.63  7,894.26  54.59  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  427.11  3.11  337.58  2.39  321.43  2.22  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54.41  0.40  55.15  0.40  65.19  0.46  69.95  0.48  
สิทธิการเช่า 152.85  1.13  -  -  -  -  -  -  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -  -  0.97  0.01  2.12  0.02  2.19  0.02  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20.66  0.16  19.51  0.14  20.99  0.15  21.75  0.15  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,049.51  66.89  9,103.57  66.30  8,669.02  61.44  8,583.74  59.35  

รวมสินทรัพย์ 13,529.76  100.00  13,730.34  100.00  14,108.91  100.00  14,461.90  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
      

  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 837.96  6.19  638.06  4.65  680.30  4.82  717.24  4.96  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 846.83  6.26  530.36  3.86  566.63  4.02  684.83  4.74  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 0.12  0.00  70.97  0.52  62.69  0.44  63.36  0.44  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 236.27  1.75  155.44  1.13  163.74  1.16  315.54  2.18  
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึง
ก าหนดตดัจ่ายภายในหน่ึงปี 43.72  0.32  39.79  0.29  37.51  0.27  34.91  0.24  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28.03  0.21  40.91  0.30  733.71  5.20  130.50  0.90  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,992.93  14.73  1,475.53  10.75  2,244.58  15.91  1,946.38  13.46  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
      

  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  252.38  1.84  203.95  1.44  189.21  1.31  
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 552.60  4.08  567.93  4.13  490.91  3.48  481.58  3.33  
รายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชี 423.96  3.13  394.67  2.87  353.72  2.51  342.84  2.37  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 512.66  3.79  546.04  3.98  565.89  4.01  567.03  3.92  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8.00  0.07  9.17  0.07  9.51  0.07  9.65  0.07  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,497.22  11.07  1,770.19  12.89  1,623.98  11.51  1,590.31  11.00  

รวมหนีสิ้น 3,490.15  25.80  3,245.72  23.64  3,868.56  27.42  3,536.69  24.46  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  
ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระเตม็ 1,000.00  7.39  1,000.00  7.28  1,000.00  7.09  1,000.00  6.91  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

มูลค่าแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 120.14  0.89  120.14  0.88  120.14  0.85  120.14  0.83  
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าตาม
บญัชีของบริษทัยอ่ย (6.72) (0.05) (6.59) (0.05) (6.84) (0.05) (6.84) (0.05) 
ก าไรสะสม 

 
  

    
  

    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 100.00  0.74  100.00  0.73  100.00  0.71  100.00  0.69  
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,485.54  40.54  5,887.75  42.88  5,543.21  39.29  6,225.35  43.05  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 2,614.27  19.32  2,614.43  19.04  2,634.02  18.67  2,633.98  18.21  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 9,313.23  68.83  9,715.73  70.76  9,390.53  66.56  10,072.63  69.64  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 726.38  5.37  768.89  5.60  849.82  6.02  852.58  5.90  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,039.61  74.20  10,484.62  76.36  10,240.35  72.58  10,925.21  75.54  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,529.76  100.00  13,730.34  100.00  14,108.91  100.00  14,461.90  100.00  

 ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ
งวด 3 เดือนแรกของปี 2564 - 2565  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ม.ค. - มี.ค. 2564 ม.ค. - มี.ค. 2565 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้                 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 12,490.46  97.74  10,209.79  97.46  10,728.97  97.44  2,432.29  97.49  3,347.48  97.93  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ อาหาร
และบริการ 123.93  0.97  127.95  1.22  127.55  1.16  31.55  1.26  34.56  1.01  
รายไดเ้งินปันผลรับ 0.01  0.00  0.01  0.00  0.01  0.00  -  -  -  -  
รายไดอ่ื้น 164.53  1.29  138.18  1.32  153.81  1.40  31.08  1.25  36.22  1.06  
รวมรายได้ 12,778.93  100.00  10,475.93  100.00  11,010.34  100.00  2,494.92  100.00  3,418.26  100.00  

ค่าใช้จ่าย 
      

      
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขาย 
และบริการ 7,929.35  62.05  6,716.17  64.11  7,096.27  64.45  1,641.53  65.79  2,013.63  58.91  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,310.43  18.08  1,885.26  18.00  1,972.68  17.92  444.30  17.81  529.90  15.50  
รวมค่าใช้จ่าย 10,239.78  80.13  8,601.43  82.11  9,068.95  82.37  2,085.83  83.60  2,543.53  74.41  

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,539.15  19.87  1,874.50  17.89  1,941.39  17.63  409.09  16.40  874.73  25.59  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 58.90  0.46  33.92  0.32  26.42  0.24  6.82  0.27  20.84  0.61  
รายไดท้างการเงิน 17.25  0.13  8.11  0.08  8.32  0.08  2.08  0.08  2.14  0.06  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (0.02) (0.00) (9.20) (0.08) (10.57) (0.10) (2.70) (0.10) (2.49) (0.07) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,615.28  20.46  1,907.32  18.21  1,965.56  17.85  415.29  16.65  895.22  26.19  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (498.60) (3.90) (366.34) (3.50) (391.65) (3.56) (81.45) (3.27) (176.97) (5.18) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 2,116.68  16.56  1,540.98  14.71  1,573.91  14.29  333.84  13.38  718.25  21.01  

  
      

    



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ 

หนา้ 15  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ม.ค. - มี.ค. 2564 ม.ค. - มี.ค. 2565 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การแบ่งปันก าไร 
      

    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 2,001.40    1,447.40    1,491.29  

 
318.69   682.14   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย 115.28    93.58    82.62  

 
15.15   36.11   

 2,116.68    1,540.98    1,573.91  
 

333.84   718.25   
 

      
     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 
    

         
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทั 20.01    14.47    14.91    3.19   6.82   
จ านวนหุ้นส่วนสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 100.00    100.00    100.00  

 
100.00   100.00   

 
      

     
ก าไรส าหรับงวด 2,116.68    1,540.98    1,573.91    333.84   718.25   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

     
        

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

      
      

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ (1.11)   0.20    1.45    0.46   (0.05)  
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (1.11)   0.20    1.45    0.46   (0.05)  
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง           

 
     

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน - 
สุทธิจากภาษีเงินได ้ 785.42    -    20.77  

 
-   -   

ผลก าไรจากการ8ประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
จากภาษีเงินได ้ (47.91)   -    74.62  

 
-   -   

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ของบริษทัร่วม (2.88)   -    3.80  

 
-   -   

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ
จากภาษเีงนิได้ 734.63    -    99.19  

 
-   -   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 733.52    0.20    100.64    0.46   (0.05)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,850.20    1,541.18    1,674.55  
 

334.30   718.20   

  
     

        
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

     
        

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,737.54    1,447.56    1,583.28    319.06   682.10   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 112.66    93.62    91.27    15.24   36.10   
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ม.ค. - มี.ค. 2564 ม.ค. - มี.ค. 2565 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
 2,850.20    1,541.18    1,674.55  

 
334.30   718.20   

 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 2565 และ
งวด 3 เดือนแรกของปี 2565 

(หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 ม.ค. - ม.ีค. 2565 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,558.03  2,084.24  2,325.73  896.97  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (936.37) (816.02) (296.49) (1,332.61) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,634.07) (1,102.81) (1,367.37) (617.92) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึน - สุทธิ (12.41) 165.41  661.87  (1,053.56) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 959.28  946.87  1,112.28  1,774.15  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 946.87  1,112.28  1,774.15  720.59  

หมายเหตุ :  งบการเงินรวมส าหรับปี 2562 - 2564 ผา่นการตรวจสอบ และงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผ่าน
การสอบทานโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

 อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 ม.ค. - มี.ค. 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.25 3.14 2.42 3.02 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  1.69 2.45 2.05 2.43 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  8.85 7.25 8.48 9.46* 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  41.26 50.34 43.06 38.60 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 56.95 48.17 49.87 58.31* 

ระยะเวลาการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (วนั) 6.41 7.58 7.32 6.26 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)  8.14 7.06 7.64 8.36* 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  44.87 51.67 47.80 10.77 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
(Profitability Ratio)     

 

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ)  37.14 35.03 34.64 40.46 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ)  15.66 13.82 13.54 19.96 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ)  22.89 15.21 15.61 28.04* 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)     

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ)  20.59 14.06 14.20 25.14* 
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  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 ม.ค. - มี.ค. 2565 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.77 0.82 0.79 0.96* 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(Financial Policy Ratio)     

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  0.37 0.33 0.41 0.35 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 131,342.69 208.23 187.08 360.38 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 84.94 89.82 90.53 - 

หมายเหตุ : * ปรับการค านวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ 

 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 - 2564 

รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2562 - 2564 มีจ านวน 12,778.93 ลา้นบาท 10,475.93 ลา้นบาท และ 
11,010.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (2,303.00) ลา้นบาท และ 534.41 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (18.02) 
และร้อยละ 5.10 ในปี 2563 - 2564 ตามล าดบั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากรายไดค้่ารักษาพยาบาล จ านวน 12,490.46 ลา้นบาท 
10,209.79 ลา้นบาท และ 10,728.97 ลา้นบาท ในปี 2562 - 2564 ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 - 98 ของ
รายไดร้วมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (“โควดิ-19”) ท่ีเร่ิมมาตั้งแต่คร่ึง
หลงัของไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และยงัด าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ไดส่้งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
ขอ้จ ากดัของการเดินทางเขา้ประเทศไทยของลูกคา้ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้การปรับแผนการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือใหส้อดรับกบัความเส่ียงและขอ้จ ากดัต่างๆ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากค่ายา เวชภณัฑ ์ค่าตรวจวิเคราะห์แลป และ
ค่าแพทย ์ 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 10,337.74 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2562 จ านวน 2,276.65 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18.05 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มผูป่้วย
ชาวต่างชาติร้อยละ 31 ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส าหรับรายไดค้่ารักษาพยาบาลและรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับปี 2564 มีจ านวน 10,856.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 518.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5.02 โดยรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากกลุ่มผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโควดิ-19 

ค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2562 - 2564 มีจ านวน 10,239.78 ลา้นบาท 8,601.43 ลา้นบาท 
และ 9,068.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (1,638.35) ลา้นบาท และ 467.52 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ 
(16.00) และร้อยละ 5.44 ในปี 2563 - 2564 ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายรวมในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 สาเหตุหลกัเกิดจากตน้ทุน
ค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการลดลงจ านวน 1,213.18 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.30 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ลดลงจ านวน 425.17 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18.40 ซ่ึงส่วนใหญ่ลดลงจากตน้ทุนยา ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ค่าแลป 
ค่าแพทย ์รวมถึงการบริหารจดัการคนในสถานการณ์โควดิ-19 และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการทุกๆ ดา้น โดยลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกบัรายได ้ส าหรับค่าใชจ่้ายรวมในปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 แบ่งเป็นตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและ
บริการเพ่ิมข้ึนจ านวน 380.10 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.66 และค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจ านวน 87.42 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.64 ซ่ึงส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากตน้ทุนยา ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ค่าแลป ค่าแพทย ์รวมถึงการบริหาร
จดัการก าลงัคนในสถานการณ์โรคโควดิ-19 และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการทุกๆ ดา้น โดยเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกบั
รายได ้
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ภาษีเงินได้ของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี 2562 - 2564 มีจ านวน 498.60 ลา้นบาท 366.34 ลา้นบาท และ 
391.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (132.26) ลา้นบาท และ 25.31 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (26.53) และ
ร้อยละ 6.91 ในปี 2563 - 2564 ตามล าดบั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)ของรายได ้

ก าไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2562 - 2564 มีจ านวน 2,116.68 ลา้นบาท 1,540.98 ลา้นบาท และ 
1,573.91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (575.70) ลา้นบาท และ 32.93 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ (27.20) และ
ร้อยละ 2.14 ในปี 2563 - 2564 ตามล าดบั โดยมีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 16.56 ร้อยละ 14.71 และร้อยละ 14.29 ในปี 
2562 - 2564 ตามล าดบั 

ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2565  

รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีจ านวน 3,418.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
923.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.01 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดค้่ารักษาพยาบาลและรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีจ านวน 3,382.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 918.20 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.27 รายไดส้ าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เป็นผลมาจากการระบาดของ
โควิด-19 สายพนัธ์ุโอมิครอนในช่วงปลายปี 2564 ถึงปัจจุบนั ส่งผลให้มีจ านวนผูป่้วยติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึน แต่มีอาการไม่
รุนแรง รวมทั้งประเทศไทยไดก้ลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ัง ท าให้กลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยรายได้ของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการตรวจหาโควิด-19 ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ (Test & Go) และจากการระบาดของโควิดสายพนัธ์ุโอมิครอนส าหรับคนไทย รวมถึงรายไดจ้ากการ
ตรวจสุขภาพ (Check Up) ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีจ านวน 2,543.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
457.70 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.94 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงแบ่งเป็นตน้ทุนขายและบริการเพ่ิมข้ึนจ านวน 
372.10 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.67 และค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจ านวน 85.60 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
19.27 โดยค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกบัรายได ้

ภาษีเงินได้ของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีจ านวน 176.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกนัของปี 2564 จ านวน 95.52 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 117.27 และบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ ส าหรับไตร
มาสท่ี 1 ปี 2565 จ านวน 718.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 384.41 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
115.15 โดยมีอตัราก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 21.01 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564  

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2562 - 2564 มีจ านวน 13,529.76 ลา้นบาท 13,730.34 ลา้นบาท 
และ 14,108.91 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 200.58 ลา้นบาท และ 378.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.48 และ
ร้อยละ 2.76 ในปี 2563 - 2564 ตามล าดบั สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยมีจ านวน 8,589.75 ลา้นบาท 
8,354.06 ลา้นบาท และ 7,989.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 63.49 ร้อยละ 60.84 และร้อยละ 56.63 ของสินทรัพยร์วม 
ตามล าดบั รองลงมาเป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มีจ านวน 1,613.15 ลา้นบาท 1,315.03 ลา้นบาท และ 1,341.39 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.92 ร้อยละ 9.58 และร้อยละ 9.51 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดย ณ ส้ินปี 2562 - 2564 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.25 เท่า 3.14 เท่า และ 2.42 เท่า ตามล าดบั 
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สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2562 จ านวน 200.58 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.48  เน่ืองจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 1,241.36 ลา้นบาท สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจ านวน 427.11 ลา้นบาท 
และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจ านวน 165.41 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินลงทุนระยะสั้นลดลงจ านวน 874.01 
ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 298.12 ลา้นบาท ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจ านวน 235.70 ลา้นบาท 
และสิทธิการเช่าลดลงจ านวน 152.85 ลา้นบาท  

สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2563 จ านวน 378.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.76 เน่ืองจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจ านวน 661.87 ลา้นบาท สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 
320.32 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 63.52 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 
26.36 ลา้นบาท ในขณะท่ีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจ านวน 364.24 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ลดลง
จ านวน 258.41 ลา้นบาท และสินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลงจ านวน 89.53 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2562 - 2564 มีจ านวน 3,490.15 ลา้นบาท 3,245.72 ลา้นบาท และ 
3,868.56 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน (244.43) ลา้นบาท และ 622.84 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)ร้อยละ 
(7.00) และร้อยละ 19.19 ในปี 2563 - 2564 ตามล าดบั หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2563 ลดลงจากส้ินปี 2562 จ านวน 244.43 ลา้น
บาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจ านวน 316.46 ลา้นบาท การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
จ านวน 199.91 ลา้นบาท การลดลงของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายจ านวน 80.82 ลา้นบาท และการลดลงของรายไดค้่าบตัร
สมาชิกรอตดับญัชีจ านวน 33.22 ลา้นบาท ในขณะท่ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจ านวน 323.23 ลา้นบาท หน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจ านวน 33.38 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ านวน 15.34 ลา้น
บาท และการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนจ านวน 12.88 ลา้นบาท 

ส าหรับหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2563 จ านวน 622.83 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึน
ของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 692.80 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 42.24 ลา้นบาท การ
เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจ านวน 36.27 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 19.85 ลา้น
บาท ในขณะท่ีมีการลดลงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ านวน 77.02 ลา้นบาท การลดลงของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าจ านวน 56.70 ลา้นบาท และการลดลงของรายไดค้่าบตัรสมาชิกรอตดับญัชีจ านวน 43.24 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2562 - 2564 มีจ านวน 10,039.61 ลา้นบาท 10,484.62 
ลา้นบาท และ 10,240.35 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)จ านวน 445.01 ลา้นบาท และ (244.27) ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)ร้อยละ 4.43 และร้อยละ (2.33) ในปี 2563 - 2564 ตามล าดบั ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2562 
จ านวน 445.01 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปีจ านวน 1,541.18 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลในระหวา่งปีจ านวน 1,000 ลา้นบาท ส าหรับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2564 ลดลงจากส้ินปี 2563 จ านวน 
(244.27) ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานระหวา่งปีจ านวน 1,674.55 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงิน
ปันผลในระหวา่งปีจ านวน 1,900 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 - 2564 เท่ากบัร้อยละ 22.89 ร้อยละ 15.21 และ
ร้อยละ 15.61 ตามล าดบั 
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ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 14,461.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ิน
ปี 2564 จ านวน 352.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.50 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวยีนอ่ืนจ านวน 880.34 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่จ านวน 366.15 ลา้นบาท และการ
เพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 286.33 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจ านวน 1,053.56 ลา้นบาท การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 95.56 ลา้นบาท และการลดลงของสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 33.20 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 
3.02 เท่า 

หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 3,536.69 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ ส้ินปี 
2564 จ านวน 331.86 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.58 มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนจ านวน 603.21 
ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายจ านวน 151.80 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายคา้ง
จ่ายจ านวน 118.20 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 10,925.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จาก ณ ส้ินปี 2564 จ านวน 684.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.69 มีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานระหวา่ง
งวดจ านวน 718.20 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัยอ่ยจ านวน 33.34 ลา้นบาท โดยในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
เท่ากบัร้อยละ 28.04  

1.6 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม  

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  

ขอ้มูลจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนจ านวนรวม 404 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
จ านวน 129 แห่ง และในต่างจังหวดั จ านวน 275 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.93 และร้อยละ 68.07 ของจ านวน
โรงพยาบาลเอกชนทั้ งหมดตามล าดับ โดยมีจ านวนเตียงผูป่้วยรวม 38,414 เตียง แบ่งเป็นเตียงในโรงพยาบาลใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 15,069 เตียง และในต่างจงัหวดัจ านวน 23,345 เตียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.23 และร้อยละ 
60.77 ตามล าดบั โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของกิจการท่ีวดัด้วยจ านวนเตียงซ่ึงเป็น
เคร่ืองช้ีความสามารถในการใหบ้ริการผูป่้วยในของโรงพยาบาล ไดแ้ก่  

(1) โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (จ านวนเตียงผูป่้วยมากกวา่ 250 เตียง) มีจ านวนรวม 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.70 ของ
จ านวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด และมีจ านวนเตียงรวม 6,373 เตียง คิดเป็นร้อยละ 16.59 ของจ านวนเตียงทั้งหมด โดย
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการกระจุกตวัของประชากรท่ีมีก าลงัซ้ือปาน
กลาง-สูง มีจ านวน 15 แห่ง และมีจ านวนเตียงรวม 5,163 เตียง  

(2) โรงพยาบาลขนาดกลาง (จ านวนเตียงผูป่้วย 31 - 250 เตียง) มีจ านวนรวม 275 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 68.07 
ของจ านวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด มีจ านวนเตียงรวม 30,517 เตียง คิดเป็นร้อยละ 78.14 ของจ านวนเตียงทั้งหมด  
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(3) โรงพยาบาลขนาดเล็ก (จ านวนเตียงผูป่้วย 1 - 30 เตียง) มีจ านวนรวม 110 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.23 ของ
จ านวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด มีจ านวนเตียงรวม 2,024 เตียง คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของจ านวนเตียงทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีจ านวนเตียงสูงสุด คือ กลุ่มโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวช
การ (BDMS) มีจ านวนเตียงรวม 8,215 เตียง รองลงมาคือ กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (BCH) มีจ านวนเตียงรวม 2,254 
เตียง และกลุ่มโรงพยาบาลรามค าแหง (RAM) มีจ านวนเตียงรวม 1,800 เตียง 

 
ท่ีมา :  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 มีนาคม 2565) 

ในช่วงปี 2558 - 2562 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในอตัราท่ีสูงกวา่ GDP ของประเทศ 
โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี ปัจจยัหลกัเกิดจากการขยายตวัทั้งในดา้นจ านวนผูเ้ขา้รับการบริการชาวต่างชาติ
และชาวไทย นโยบายของรัฐบาลท่ีผลกัดนัการท่องเท่ียวเชิงการแพทยห์รือท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์พฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560-2569) และเป็น Medical Hub ใน
เอเชีย ส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงการแพทยห์รือท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เติบโตต่อเน่ือง โดยโรงพยาบาล
เอกชนของไทยต่างเร่งปรับตวัและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลวา่เป็นหน่ึงในจุดหมายของการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์
ของโลก มีข้อได้เปรียบด้านคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการรักษาท่ีสูงติดอันดับโลก ขณะท่ีมีอัตราค่า
รักษาพยาบาลถูกกวา่เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีมาตรฐานการรักษาระดบัเดียวกนั อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
เหมาะกบัช่วงพกัฟ้ืน และมีสถานพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระดบัสากล ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนเร่งขยาย
ตลาดไปสู่กลุ่มผูป่้วยต่างชาติท่ีมีก าลงัซ้ือสูง และส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูงกว่าผูป่้วยในประเทศ 
รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเติบโตต่อเน่ืองและมีอตัราการท าก าไรค่อนขา้งดี 

แต่ตั้ งแต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบไปทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ท าใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง เกิดผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการท่องเท่ียวรวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพหรือนักธุรกิจท่ีตอ้งการเขา้มารักษา 
ลดลงอยา่งมาก เน่ืองจากไม่สามารถเดินทางขา้มประเทศไดจ้ากมาตรการ Lockdown รวมทั้งจ านวนผูใ้ชบ้ริการในประเทศ
ลดลงจากการชะลอหรือเล่ือนการเขา้ใชบ้ริการท่ีไม่เร่งด่วน เน่ืองจากความกงัวลดา้นการติดเช้ือและการเวน้ระยะห่างทาง
กายภาพ (Physical Distancing) อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเอกชนมีการปรับตวัรับสถานการณ์โดยท าการตลาดส าหรับ
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จ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตยีงของโรงพยาบาลเอกชน 

จ านวนโรงพยาบาล จ านวนเตียง 
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ผูใ้ชบ้ริการในประเทศมากข้ึน และปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างรายไดช้ดเชยค่ารักษาพยาบาลท่ีลดลง เช่น บริการ
ปรึกษาแพทยท์างไกล (Telemedicine) บริการปรึกษาแพทยผ์่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชัว่โมง บริการตรวจหาไวรัส 
COVID-19 แบบ Drive-Through บริการเจาะเลือดหรือฉีดวคัซีนท่ีบ้าน เป็นตน้ ซ่ึงหากพิจารณารายได้ของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจการแพทย ์(HELTH) จ านวน 23 
บริษทั ในปี 2563 โรงพยาบาลเอกชนมีรายไดร้วมจ านวน 156,756 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12.91 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมี
รายไดร้วมจ านวน 179,955 ลา้นบาท   

ส าหรับปี 2564 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงไดรั้บผลกระทบต่อเน่ืองจากการระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกบั
ธุรกิจอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ท าให้โรงพยาบาลเอกชนไดพ้ฒันาและปรับนโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
และการใหบ้ริการ โดยอาศยัเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพ่ือใหก้ารใหบ้ริการด าเนินต่อไปอยา่งราบร่ืน พร้อมกบัลดความเส่ียงใน
การติดเช้ือของผูป่้วยตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 โดยในปี 2564 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีรายไดร้วมจ านวน 207,699 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.50 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 156,756 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเกิดการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ท่ีท าให้จ านวนยอดผูป่้วยติดเช้ือแตะระดบัหม่ืนคนต่อวนัจนเกิดวิกฤติดา้น
สาธารณสุข ท าให้กลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีการพึ่งพิงรายไดจ้ากผูป้ระกนัตนโครงการประกนัสังคม และกลุ่มโรงพยาบาลท่ี
ให้บริการเก่ียวกบัการตรวจรักษาโควิด-19 มีการเติบโตของจ านวนผูป่้วยนอกและผูป่้วยในท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมีรายไดป้รับตวั
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับปัจจยับวกจากความตอ้งการใชบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโควิด-19 เช่น การ
ตรวจหาเช้ือ การฉีดวคัซีน การเปิดฮอทพิเทลรองรับผูป่้วยร่วมกบัพนัธมิตร และการขยายฐานของกลุ่มลูกคา้ประกนัสุขภาพ 
อยา่งไรก็ตาม ผูป่้วยในประเทศบางกลุ่มยงัคงชะลอหรือเล่ือนการเดินทางมารักษาพยาบาลในกรณีไม่เร่งด่วน ท าให้รายได้
จากการรักษาโรคซบัซอ้น เช่น โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ชะลอตวัลง ขณะท่ีรายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาติปรับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ย
หลงัจากในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการปิดพ้ืนท่ี และการเปิดรับนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นปัจจยัหนุนให้ผูป่้วยทั้งในประเทศและผูป่้วยต่างชาติบางรายเขา้รับการรักษาใน
ประเทศไทยได ้ 

แนวโนม้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 2565 - 2567  

จากรายงานของวิจยักรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) คาดการณ์ว่ารายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในปี 2565 - 2567 จะมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4 - 5 ต่อปี ซ่ึงเป็นผลมา
จากความตอ้งการใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปัจจยัของประชากรสูงอายุของไทยท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจึงมีความ
ตอ้งการบริการการแพทยท่ี์ต่อเน่ืองและซบัซอ้นมากข้ึน โดยภาครัฐคาดวา่ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของผูสู้งอายจุะเพ่ิมข้ึนเป็น 
230,000 ลา้นบาท ในปี 2565 จาก 63,000 ลา้นบาท ในปี 2553 ประกอบกับจ านวนผูป่้วยต่างชาติมีแนวโน้มกลบัมาใช้
บริการการแพทยใ์นไทยเพ่ิมข้ึนจากการทยอยเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่อเน่ืองในจงัหวดัท่ีฉีดวคัซีนแลว้กว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนประชากร และการท่ีประเทศไทยเป็นผูน้ าด้านการท่องเท่ียวเชิงการแพทยห์รือท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical 
Tourism) ตลอดจนการใส่ใจสุขภาพของคนไทยเพ่ิมข้ึนหลงัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้มีความตอ้งการดูแล
สุขภาพแบบครบวงจร  

ในส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโนม้ขยายการลงทุนต่อเน่ือง ทั้งการให้บริการ การขยายสาขา และ
การลงทุนผลิตภณัฑ์เก่ียวเน่ืองเพ่ือเสริมจุดแข็งและสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจร รวมถึงการหาพนัธมิตรทั้ งในและ
ต่างประเทศ ขณะท่ีภาครัฐส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ และก าหนดให้ “การแพทยค์รบวงจร” เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ช่วยดึงดูดใหมี้การขยายฐานธุรกิจโรงพยาบาลมากข้ึนในเฉพาะในเขต EEC  
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นอกจากน้ี วิจยักรุงศรี ประเมินว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดีจากความ
พร้อมรองรับผูป่้วยและการใหบ้ริการในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสูง ประกอบกบัการมีเครือข่ายสาขาและพนัธมิตรทางธุรกิจ
ท าให้สามารถขยายขอบเขตให้บริการเจาะจงกลุ่มลูกคา้มากข้ึนและส่งผลท าให้ฐานรายได้กวา้งข้ึน ในส่วนของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ผลประกอบการโดยรวมยงัสามารถเติบโตไดต้่อเน่ือง โดยโรงพยาบาลหลาย
แห่งมีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากการเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ประกอบกบัมีฐานลูกคา้ประกนัสังคมท่ีช่วย
ลดความผนัผวนของรายได ้อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขนัในธุรกิจท่ีรุนแรงท าให้โรงพยาบาลท่ีไม่มีเครือข่ายจะถูกกดดนั
จากการถูกแยง่ส่วนแบ่งตลาดโดยโรงพยาบาลท่ีมีเครือข่ายรายอ่ืน ๆ  
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2. ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อการเพกิถอนหลกัทรัพย์ 

2.1 เหตุผลและความเหมาะสม  

การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในคร้ังน้ี  เป็นไปตามขอ้เสนอของ  BDMS ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัและถือหุ้นบริษทัจ านวน 95,764,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ
บริษทั โดย BDMS มีความประสงคท่ี์จะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เพ่ือแกปั้ญหาและลดภาระท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free Float) ของบริษทัไม่
เป็นไปตามเกณ์การด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติั
การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และการเพิกถอนหลกัทรัพยด์งักล่าวไดรั้บอนุมติั
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) BDMS จะเป็นผูท้  าค  าเสนอซ้ือเพ่ือเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยการเสนอซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด จ านวน 4,235,967 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 
19 สิงหาคม2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มีเหตุผลและความเหมาะสม ดงัน้ี 

1) บริษัทไม่มคีวามจ าเป็นในการระดมทุนผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษทัไม่มีความจ าเป็นในการระดมทุนโดยตรงผา่นตลาดหลกัทรัพยอี์กต่อไป  เน่ืองจากบริษทัมีสภาพคล่องทาง
การเงินท่ีดี  มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชห้มุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  และไม่มีภาระหน้ีสินจากการกูย้ืมเงินระยะ
ยาวใด ๆ ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2545 เป็นเวลากวา่ 20 ปีมาแลว้ โดยการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 400 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนให้แก่ผูถื้อเดิมตามสิทธิ (Right offering) และมีการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมทั้ง
จ านวนใหแ้ก่ BDMS ท าใหภ้ายหลงัเพ่ิมทุน BDMS ถือหุน้บริษทัในสดัส่วนร้อยละ 36.79 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั และต่อมาในปี 2547 BDMS ไดถื้อหุน้ในบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 92.911  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั จากการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ือการควบรวมกิจการตามแผนการปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจดัการในบริษทั ซ่ึงการควบรวมกิจการดงักล่าวส่งผลให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ร่วมกนั (Synergy) ในการ
ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลและเพ่ิมศกัยภาพความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษทั ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัมีการจดัการสภาพ
คล่องทางการเงินร่วมกบั BDMS ท่ีมีการบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย ์และจากแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต ก็ไม่มีแผนการระดมทุนจาก
ตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นบริษทัจึงไม่มีความจ าเป็นในการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

                                                           
1  ในปี 2551 BDMS ถือหุน้ในบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และในปี 
2552 จนถึงปัจจุบนั BDMS ถือหุน้ในบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
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ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้  หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใช้
เงินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต  บริษทัสามารถจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืนได ้เช่น การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน การออก
และเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ รวมทั้งบริษทัยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของ BDMS ซ่ึง
สามารถพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนหรือขอรับการสนบัสนุนทางการเงินท่ีจ าเป็นจากบริษทัแม่ดงักล่าวซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนและ
สามารถระดมทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

2) บริษัทขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นรายย่อย 

บริษทัมีการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (Free Float)2 ไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพย ์เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 6 การด ารงสถานะเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์ ท่ีก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งด ารงคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้น โดย
ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และผูถื้อหุ้นดงักล่าวตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของ
ทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน โดยปัจจุบนับริษทัมีจ านวนผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเกินกวา่ 150 ราย แต่มีสัดส่วนการถือหุ้น
ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยรวมกนันอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั อยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานนบัตั้งแต่บริษทัมี
การปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการในปี 2547 เป็นตน้มา ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัยงัไม่สามารถแกไ้ขคุณสมบติัในเร่ือง 
Free Float  ดงักล่าวได ้ท าให้บริษทัตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพ่ิมให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์และตอ้งรายงานความ
คืบหนา้ของการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมายงัตลาดหลกัทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดตลอดมา  ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหา Free Float ได ้โดยปัจจุบนับริษทั
ยงัไม่มีการเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์

ดงันั้น การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะเป็นการ
แกไ้ขปัญหาและลดภาระท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์การด ารงสถานะ
เป็นบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

3) เพ่ือให้บริษัทมคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ ลดภาระหน้าท่ีและค่าใช้จ่ายในการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและฐานะทางการ
เงินของบริษทั รวมทั้ งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของการเป็นบริษทัจดทะเบียน ตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย ์และส านกังาน ก.ล.ต รวมทั้งมีภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด ารงสถานะเป็นบริษทั
จดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใชจ่้ายในการเปิดเผยขอ้มูล เป็นตน้  

ดงันั้นการไม่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าใหบ้ริษทัมีความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจและการ
บริหารจดัการดา้นต่าง ๆ และสามารถลดภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ลด
ภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

                                                           
2  ผูถื้อหุ้นรายย่อย หมายถึง ผูถื้อหุ้นสามญัท่ีมิไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) โดยผูมี้ส่วน
ร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หมายถึง ผูมี้อ  านาจควบคุม และผูถื้อหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เช่น ผูถื้อ
หุน้ท่ีถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย ยกเวน้ ผูถื้อหุ้นนั้นเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์
บริษทัประกนัชีวติ บริษทัประกนัภยั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนท่ี
ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมาย (ทั้งน้ี ยกเวน้เฉพาะท่ีไม่ไดส่้งตวัแทนเขา้มาบริหาร) 
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4) หุ้นของบริษัทขาดสภาพคล่อง 

บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยนอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั และมีปริมาณหุน้ท่ีหมุนเวยีนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์่อนขา้งต ่าอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2562 - 2564 และระหวา่ง
เดือนมกราคมถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
ต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นของบริษทัมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นจ านวนรวม 0.29 ลา้นหุ้น 0.32 ลา้นหุ้น 
และ 0.28 ลา้นหุ้น และ 0.20 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.32 ร้อยละ 0.28 และร้อยละ 0.20 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั หรือคิดเป็นปริมาณการซ้ือขายหุน้เฉล่ียวนัละ 1,264 หุน้ 1,361 หุน้ 1,198 หุน้ และ 1,757 
หุน้  ตามล าดบั ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีตอ้งการขายหุ้นของบริษทั จึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะสามารถขายหุ้นในราคา
และจ านวนตามท่ีตอ้งการได ้ 

ดงันั้น การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในคร้ังน้ี ท่ีราคาเสนอซ้ือท่ี
หุ้นละ 480 บาทนั้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยของบริษทัสามารถท่ีจะขายหุ้นของบริษทัตามจ านวนท่ี
ตอ้งการและในราคาตามท่ีก าหนดในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีได ้

5) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทไม่สามารถถ่วงดลุอ านาจและการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

ปัจจุบนับริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ BDMS ซ่ึงถือหุน้บริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 95.76 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของบริษทั และสามารถมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการ
ด าเนินงานของบริษทัได้อย่างมีนัยส าคญั รวมถึงการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และการ
ควบคุมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้สียงขา้งมาก หรือเร่ืองท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การลดทุน การเพ่ิมทุน การซ้ือ ขาย 
หรือควบรวมกิจการ เป็นตน้  ท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทัมีความเส่ียงในการถ่วงดุลอ านาจและการควบคุมกิจการของผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ได ้

นอกจากน้ี การท่ีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของบริษทัถือหุ้นรวมกนัน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั ท าให้ไม่สามารถรวมกนัเขา้ช่ือท าหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นได้ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ตอ้งมี
คะแนนเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงการท่ีผูถื้อหุ้นรายย่อยของ
บริษทัจะไม่สามารถคดัคา้นมติของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในการเขา้ท ารายการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีได ้ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง แนวทางการเพิก
ถอนหุน้โดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 ก าหนดใหเ้สียงคดัคา้นของผูถื้อหุน้ในเร่ืองดงักล่าวตอ้งมีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน 

ดงันั้น โครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมี BDMS เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
ของบริษทัมีความเส่ียงจากการไม่สามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจ และควบคุมทิศทางการด าเนินงานของผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ได ้ซ่ึงการขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในคร้ังน้ี จึงเป็นทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีจะขายหุ้นของบริษทั
เพื่อลดความเส่ียงหรือผลกระทบอนัเกิดจากการไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจและการควบคุมกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้
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6) ได้รับข้อเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ท่ีมคีวามเหมาะสม  

การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในคร้ังน้ี จะมีการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อการเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดย BDMS จะเสนอซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในราคา
เสนอซ้ือท่ี 480 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม โดยเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระซ่ึงมีช่วงราคาเหมาะสมท่ี 365.52 - 466.30 บาทต่อหุน้ อา้งอิงการประเมินราคาหุน้โดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสด โดยรายละเอียดการประเมินราคายติุธรรมโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงไวใ้นขอ้ 3 ของรายงานฉบบัน้ี ทั้งน้ี 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นราคาเสนอซ้ือท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดของราคาท่ีค านวณไดจ้าก
วิธีท่ีก าหนดไวภ้ายใตต้ามหลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอซ้ือเพ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ในขอ้ 56 ของประกาศ ทจ.
12/2554 

 ดว้ยเหตุผลในการขอเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การ
เพกิถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในคร้ังนี ้มคีวามสมเหตุสมผล 

2.2 ผลกระทบต่อบริษัท 

หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้หุ้นสามญัของบริษทัพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนแลว้ บริษทัจะยงัคงด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและใหก้ารรักษาพยาบาล ภายใตช่ื้อโรงพยาบาลสมิติเวชต่อไป 
โดยมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของ BDMS  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบาย การ
บริหารงาน และการด าเนินกิจการท่ีส าคญัต่อไป โดยการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากการเป็นบริษทัจด
ทะเบียน ดงัน้ี  

1) การระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์ 

ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทั
จะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง เพื่อใชใ้นการลงทุน การขยายธุรกิจ หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ิมเติมไดอี้กต่อไป อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัมีสภาพคล่องทางเงินและมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชห้มุนเวียนในการด าเนิน
กิจการของบริษทัได ้โดยมีการบริหารจดัการสภาพคล่องร่วมกบัเครือข่าย BDMS ท่ีมีการบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยท่ีบริษทัไม่มีภาระหน้ีสินจากการกูย้ืมเงินระยะยาวใด ๆ และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์  ซ่ึงในอนาคตภายหลังจากท่ีไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว หากบริษัทมีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติม บริษทัสามารถท่ีจะระดมเงินทุนโดยการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอขายตรา
สารหน้ีต่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ นอกจากน้ี บริษทัยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของ BDMS ซ่ึงสามารถพึ่งพิง
แหล่งเงินทุนหรือขอรับการสนบัสนุนทางการเงินท่ีจ าเป็นจากบริษทัแม่ดงักล่าวซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนและสามารถระดม
ทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้  

2) ผลประโยชน์ทางภาษี 

บริษทัจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการยกเวน้ภาษีเงินปันผล จากการท่ีไม่ตอ้งน าเงินปันผลมารวมเป็น
รายไดใ้นการค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษีทั้งจ านวน โดยในกรณีท่ีบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินปันผล ส าหรับเงินปันผลรับจากการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือจากการถือหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวม ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน
ก่อนและหลงัวนัท่ีมีเงินไดจ้ากเงินปันผลดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทัออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์บริษทัยงัคงได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลมารวมเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรเพ่ือ
เสียภาษีทั้งจ านวน ในกรณีท่ีบริษทัถือหุน้ในกิจการท่ีจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 
และกิจการท่ีจ่ายเงินปันผลมิไดถื้อหุ้นในบริษทั โดยบริษทัไดถื้อหุ้นในกิจการท่ีจ่ายเงินปันผลไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อน
และหลงัวนัท่ีมีเงินไดจ้ากเงินปันผลดงักล่าว รวมทั้งยงัคงไดสิ้ทธิประโยชน์จากการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดจ้าก
กองทุนรวม มารวมเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษีก่ึงหน่ึง ในกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่นอ้ยกวา่ 
3 เดือนก่อนและหลงัวนัท่ีมีเงินไดจ้ากเงินปันผลดงักล่าว        

3) ภาพลกัษณ์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ภายหลังจากท่ีบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะท าให้นักลงทุนและ/หรือ
บุคคลภายนอกสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัไดล้ดลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบบา้งต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั  
อยา่งไรก็ตาม การไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดมี้ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั บริษทัจะยงัคงด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดิม ภายใตช่ื้อโรงพยาบาลสมิติเวช ท่ีเปิดด าเนินการมากวา่ 43 
ปี เป็นโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี มีความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทยซ่ึ์งไดม้าตรฐานและเป็น
ท่ียอมรับในระดบันานาชาติ โดยบริษทัยงัคงด าเนินแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมและบริการของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษทัอยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองต่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัในฐานะบริษทัย่อยของ BDMS ท าให้บริษทัยงัคงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งจดัส่งและเปิดเผยขอ้มูลท่ี
จ าเป็นตามท่ีไดรั้บการร้องขอจาก BDMS ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการจดัท าและ
เปิดเผยขอ้มูลของ BDMS ตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงผู ้
ลงทุนอาจติดตามและรับทราบขอ้มูลของบริษทั ผา่นการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลของ BDMS ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทั
ได ้

ทั้งน้ี ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ คาดวา่ใน
อนาคตบริษทัจะยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวต้อ่ไป โดยไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
จากการส้ินสุดสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

2.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยังคงถือหุ้นบริษัทภายหลังที่บริษัทพ้นสภาพการเป็นบริษัทจดทะบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัใหหุ้น้ของบริษทัพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้  ผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ยท่ียงัคงถือหุ้นบริษทัอยู่ต่อไปภายหลงัท่ีบริษทัพน้สภาพการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ จะไดรั้บ
ผลกระทบ ดงัน้ี  
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1) ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท 

ภายหลงัจากหุ้นของบริษทัพน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ หุ้นของบริษทัจะไม่
สามารถซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นตลาดรอง (Secondary Market) ไดอี้กต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซ้ือ
ขายหุ้นของบริษทัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็วและคล่องตวั อีกทั้ งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการซ้ือขายและการ
เปล่ียนแปลงราคาหุ้นของบริษทัจะท าได้ยากข้ึน โดยจะไม่มีแหล่งขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือได้ส าหรับการ
พิจารณาอา้งอิงในการตดัสินใจซ้ือขายหุน้ของบริษทั หรือไม่มีราคาตลาดอา้งอิงในการซ้ือขายหุ้นของบริษทั ท าให้ผูถื้อหุ้น
ท่ียงัคงถือหุน้ของบริษทัต่อไปจะไดรั้บผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ของบริษทั 

2) รูปแบบผลตอบแทนการลงทุนถกูจ ากัดลง 

ผลกระทบจากการไม่มีตลาดรองและราคาตลาดอา้งอิงในการซ้ือขายหุ้น และการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย
หุน้ของบริษทั  ท าให้โอกาสท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ท่ีเกิดข้ึน
จากส่วนต่างของราคาซ้ือขายหุ้นถูกจ ากดัลง อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นของบริษทัอาจไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 
แต่ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวนอกจากจะข้ึนกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง 
และเงินสดท่ีมีในอยู่ในบริษทัแลว้ ยงัข้ึนกบัแผนงาน การลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ โดยในปัจจุบัน
บริษทัมีการก าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัมี
แผนขยายธุรกิจ หรือบริษทัมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหรือกรณีบริษทัมีก าไรนอ้ยจนไม่คุม้ค่าท่ีจะจ่ายเงินปันผล  

ทั้งน้ี ในปี 2562 - 2564 บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 17.00 บาท 13.00 บาท และ 13.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 84.94 ร้อยละ 89.82 และร้อยละ 90.53 ของก าไรสุทธิในปี 2562 - 2564 ตามล าดบั  อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัในอนาคต BDMS ในฐานะผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งเปิดเผยนโยบายและแผนการ
บริหารกิจการของบริษทัภายหลงัการค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ในค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ซ่ึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยจะทราบถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัใน
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว 

3) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ภายหลงัจากหุน้ของบริษทัพน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะ
ไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรจากการซ้ือขายหุ้น (Capital Gain Tax) ของบริษทัอีกต่อไป นอกจากน้ี การโอน
หุ้นของบริษทั ผูโ้อนทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะไม่ไดรั้บยกเวน้ค่าอากรแสตมป์ซ่ึงค านวณในอตัรา 1 บาท 
ของทุกจ านวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยคิดตามราคาหุน้ท่ีช าระแลว้หรือตามราคาในตราสารแลว้แต่จ านวน
ใดจะมากกวา่กนั ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2500 

และการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 351) พ.ศ.25423 

 

 

                                                           
3  ผูโ้อนหลกัทรัพย ์เฉพาะการโอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์(ไดแ้ก่ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด) จะไดรั้บการยกเวน้อากร
สแตมป์ส าหรับการโอนหลกัทรัพยน์ั้น 
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4) ได้รับข่าวสารหรือข้อมลูบริษัทลดลง 

ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบริษทัไม่ไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ภาระหนา้ท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศหรือขอ้มลู
ใดๆ ในฐานะบริษทัจดทะเบียน ตามท่ีก าหนดโดยกฎเกณฑ์และประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจด
ทะเบียนจะส้ินสุดลง รวมทั้งบริษทัจะส้ินสุดหนา้ท่ีในการจดัท าและน าส่งงบการเงิน และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. เช่น การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ เป็นตน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)4 ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ี
จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะไดรั้บยกเวน้ไม่อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัหมวด 3/1 (การบริหารกิจการ
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย)์ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ซ่ึงรวมถึงไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเขา้ท าธุรกรรมท่ีมี
นยัส าคญัต่อบริษทั และหนา้ท่ีในการรายงานส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนกรรมการ ผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัก็จะส้ินสุดหนา้ท่ีการจดัท าและส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 38/2561 เร่ือง การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทย ังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดอยู่ต่อไป และยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตาม
พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงันั้น ผูถื้อหุ้นยงัคงไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีบริษทัตอ้งเปิดเผย ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี
เปิดเผยในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  และรายงานประจ าปีของบริษทัท่ีจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี เป็น
ตน้ นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นสามารถขอคดัลอกเอกสารส าคญัของบริษทั ไดแ้ก่ หนังสือรับรอง รายช่ือผูถื้อหุ้น และงบการเงิน
ประจ าปีของบริษทัจากกระทรวงพาณิชยไ์ด ้รวมทั้งบริษทัในฐานะบริษทัยอ่ยของ BDMS ยงัคงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัส่งและ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นตามท่ีไดรั้บการร้องขอจาก BDMS ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน
การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของ BDMS ตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงผูล้งทุนอาจติดตามและรับทราบขอ้มูลของบริษทั ผ่านการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลของ BDMS ซ่ึงเป็น
บริษทัแม่ของบริษทัได ้

                                                           
4  ปัจจุบนับริษทัมีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนท่ีมิใช่ BDMS ถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ดงันั้น
ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัแลว้ บริษทัจะส้ินสุดหน้าท่ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556  
เน่ืองจากตามประกาศดงักล่าวก าหนดให้ภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมดของกิจการตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ปรากฎวา่กิจการมีผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีมิใช่ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ บุคคลท่ีกระท าร่วมกบัผูท้  าค  า
เสนอซ้ือ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลเหล่านั้น ถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ หรือมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (ถา้มี) รวมกันไม่เกิน 100 ราย กิจการนั้นจะ
ส้ินสุดหนา้ท่ีตามประกาศดงักล่าว  
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5) ไม่สามารถถ่วงดลุอ านาจและการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบนั BDMS เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นบริษทัจ านวน 95,764,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.76 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมด 
รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษทัได ้ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืน
ท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสามารถควบคุมมติท่ีประชุมในเร่ืองท่ีส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  เช่น การซ้ือขายสินทรัพย ์การเพ่ิมทุน การลดทุน เป็นตน้ และ
ยงัท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทัไม่สามารถรวมกนัเขา้ช่ือท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าวผูถื้อหุ้นรายยอ่ยตอ้งมีคะแนนเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

ดงันั้น ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าว ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของบริษทัมีความ
เส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาได ้รวมถึง
การตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารจดัการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้

นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัพน้สภาพจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัจะส้ินสุด
หน้าท่ีในการปฏิบัติตามขอ้บังคบัตลาดหลกัทรัพย ์เก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ท่ีก าหนดให้ตอ้งมี
กรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้ งหมดของบริษทั แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงการส้ินสุด
ภาระหน้าท่ีดงักล่าว ท าให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัในอนาคตอาจเปล่ียนแปลงไปได ้ซ่ึงรวมถึงการไม่มี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจในการบริหารจดัการของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ียงัคงถือหุน้บริษทัอยูต่่อไปได ้ 

2.4 เง่ือนไขของการขอเพกิถอนหลกัทรัพย์ 

1) การได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 บริษทัท่ีประสงคจ์ะขอ
เพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น (ถา้
มี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั และจะตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคา้นการเพิกถอนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั  

ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ือขอมติเพิกถอนหุน้ บริษทัจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมหนงัสือ
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุม โดยมีขอ้มูลอยา่งนอ้ย ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริงและเหตุผลของการ
ขอเพิกถอนหุ้น ความเห็นของกรรมการอิสระ ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ราคาเสนอซ้ือหุ้น และขอ้มูล
เก่ียวกบักิจการของบริษทั โดยบริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ้งช้ีแจง (Presentation) ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และขอ้เสนอของผูเ้สนอซ้ือหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้น
ทราบ ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาล
สมิติเวช สุขมุวทิ 
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ทั้งน้ี BDMS ซ่ึงจะเป็นผูท้  าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
และถือหุน้บริษทัร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวมากกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีคะแนนเสียงท่ีเพียงพอในการอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัได ้โดยผูถื้อหุ้นรายย่อยท่ีเหลือซ่ึงถือหุ้นบริษทัรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 4.24 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทั มีจ านวนหุ้นรวมกนัไม่เพียงพอท่ีจะออกเสียงเพ่ือคดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัได ้(การ
คดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรัพยต์อ้งใช้คะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั) จึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจะไดก้ารอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ี 

2) การได้รับอนุมติัการขอเพิกถอนหลกัทรัพย์จากตลาดหลกัทรัพย์ 

การเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บอนุมติั 
และ/หรือ ผอ่นผนัจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัการขอเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นแลว้ บริษทัจะตอ้งยื่นค าขอเพิกถอนหุ้นต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพย ์
โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขอและแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ริษทัทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งและครบถว้นจากบริษทั นอกจากน้ี บริษทัอาจตอ้งไดรั้บอนุมติั และ/หรือ ผ่อนผนัจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ซ่ึงรวมถึงสถาบนัการเงิน และคู่สญัญาอ่ืน ๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจ าเป็น)  

3) การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

เม่ือบริษทัไดรั้บอนุมติัการขอเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 
BDMS ซ่ึงจะเป็นผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะตอ้งจดัให้มีการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ โดยมีราคาเสนอซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัท่ีเท่ากบั 480 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลารับซ้ือ 45 วนัท าการ ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเท่ากบัระยะเวลา
สูงสุดท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
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3. ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 

ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง แนวทางการเพิกถอนหุน้โดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ภายหลงัจาก
ท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและตลาดหลกัทรัพย ์ให้เพิกถอนหลกัทรัพยไ์ดแ้ลว้ จะตอ้งมีการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป ซ่ึง BDMS จะเป็นผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ไดแ้ก่ หุ้น
สามญัทั้งหมดของบริษทัท่ีไม่ไดถื้อโดย BDMS ในราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 480 บาท  

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคา
หุน้ของบริษทัดว้ยวธีิการต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุน้ละ 480 บาท ดงัน้ี  

(1) วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach ) 

(2) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

(3) วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาด  

(3.1)  วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

(3.2)  วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earning Approach) 

(3.3)  วิธีอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย
(Enterprise value to EBITDA Approach) 

(4) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

(5) วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินราคาหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี ข้ึนอยู่กับสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุน้ของบริษทั โดยพิจารณาและอา้งอิงจากขอ้มูลงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ งบตรวจสอบส าหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และงบ
สอบทานงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แบบแสดงขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
สมมติฐานในการจัดท าประมาณการทางการเงินของบริษทั ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุง
สมมติฐานบางรายการท่ีส าคญัเพื่อให้ประมาณการทางการเงินมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัความ
ระมดัระวงั รวมทั้งขอ้มูลสถิติตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกบั
บริษทัและมีการประกอบธุรกิจท่ีเทียบเคียงไดก้บับริษทั ตลอดจนรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นของ
บริษทัจากผูป้ระเมินราคาอิสระและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัเตรียมโดยบริษทั และ/หรือขอ้มูลท่ีเผยแพร่
ต่อสาธารณะทัว่ไป  

 ในการประเมินราคาหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ 
ขอ้มูลและเอกสารทั้งหมดท่ีได้รับจากบริษทั รวมทั้ งจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้อ้างอิงในการประเมินราคาหุ้นของบริษัท มีความเป็นจริง ถูกต้อง และ
ครบถว้น และไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขภายหลงัจากท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึ้กษาแลว้ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะ
ท าการศึกษาเท่านั้น โดยท่ีในปัจจุบนัสถานการณ์เศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
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โรน่า (โควิด-19) ซ่ึงท าให้เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทัว่โลกตกต ่าลง และอาจตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนตวั
พอสมควร โดยในภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจยงัมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั ดงันั้น หากภาวะ
เศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ รวมทั้งสถานการณ์ของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไว ้ 
และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงิน ประมาณการทางการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
ราคาหุน้ของบริษทัท่ีไดจ้ากการประเมินในคร้ังน้ีอาจไดรั้บผลกระทบและเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั รวมถึง
อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูถื้อหุ้นในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการเพิกถอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีได ้ ซ่ึงท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และปัจจยัต่างๆ 
ภายหลงัช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาและออกรายงานฉบบัน้ี รวมทั้ งไม่มีภาระผูกพนัในการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั 

รายละเอียดการประเมินราคาหุน้ของบริษทัในแต่ละวธีิ เป็นดงัน้ี 

3.1 วธีิมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach ) 

การประเมินราคาหุน้ของบริษทัตามวิธีน้ี ประเมินจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงผ่านการสอบทานโดย นายวิชาติ โลเกศ
กระวี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ  
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

จ านวนเงนิ   
(ล้านบาท) 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,000.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 120.14 
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (6.84) 
ก าไรสะสม  
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 100.00 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,225.35 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  2,633.98 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม)  10,072.63 
มูลค่าท่ีตราไว ้(บาทตอ่หุน้) 10.00 
จ านวนหุน้ช าระแลว้ทั้งหมด (ลา้นหุน้) 100.00 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 100.73 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่  วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี เป็นวิธีท่ีไม่เหมาะในการประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี เน่ืองจากการประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีน้ีอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทังวดล่าสุด ส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึง โดยท่ีไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์นปัจจุบนัท่ีอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากมูลคา่ตาม
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บญัชี และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานทางการเงินท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงิน รวมทั้ งยงัไม่ไดค้  านึงถึงผล
ประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจ
ไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั 

จากการประเมินราคาหุ้นตามวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชีไดร้าคาหุ้นของบริษทัเท่ากบั 100.73 บาทต่อหุ้น ต ่ากวา่ราคา
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุน้ละ 480.00 บาท เท่ากบั 379.27 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากวา่ร้อยละ 79.01 ของราคาเสนอซ้ือดงักล่าว 

3.2 วธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  

การประเมินราคาหุน้ตามวิธีน้ี เป็นการประเมินโดยการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏตามงบการเงินรวมของ 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ในสินทรัพยบ์างรายการเพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดหรือมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้นๆ ท่ีใกลเ้คียงมูลค่าปัจจุบนัหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของบริษทัมากข้ึน ไดแ้ก่ สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน สินทรัพยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ เช่น ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้ 
ตลอดจนปรับปรุงรายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินและมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ 
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายการท่ีส าคญัในงบการเงินดงักล่าว เพ่ือ
ประกอบการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 1,627.72 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.26 ของสินทรัพยร์วม ลูกหน้ีการคา้เป็นจ านวนสุทธิหลงัจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
โดยการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจ านวน 117.02 ลา้นบาท ซ่ึงการตั้งค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าว ครอบคลุมมูลค่าของลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงิน
ไม่ไดแ้ลว้ ส าหรับลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า และลูกหน้ีอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีบริษทัและ
บริษทัย่อยจะได้รับแลว้ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการบนัทึกรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมีความ
เหมาะสมแลว้ จึงไม่มีการปรับปรุงรายการดงักล่าวเพ่ิมเติมอีก 

2. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัใหญ่ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่จ านวน 922.94 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 6.38 ของสินทรัพยร์วม เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมกบับริษทั กรุงเทพดุสิตเวช
การ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัใหญ่ไดจ้ดัการบริหารการกูย้ืมกบับริษทั เพ่ือบริหารสภาพ
คล่องของบริษทั โดยคิดดอกเบ้ียการกูย้มืระหวา่งกนัในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ดงันั้น ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทใหญ่ดังกล่าวสะท้อนมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีแท้จริงแล้ว จึงไม่มีการ
ปรับปรุงรายการดงักล่าวเพ่ิมเติมอีก 
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3. สินค้าคงเหลอื 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินคา้คงเหลือจ านวน 134.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของ
สินทรัพยร์วม สินคา้คงเหลือดงักล่าวเป็นยาและเวชภณัฑ ์และพสัดุและอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงมูลค่าสุทธิภายหลงัจากการตั้งค่าเผื่อ
การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การตั้งค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสามารถสะทอ้นราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ของสินคา้คงเหลือแลว้ 
จึงไม่มีการปรับปรุงรายการดงักล่าวเพ่ิมเติมอีก 

4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนจ านวน 2,442.02 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 16.89 ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 1) เงินลงทุนในกองทุนรวม ไดแ้ก่ 
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคมั พลสั (TMB-T-ES-IPlus) กองทุน
เปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีระยะสั้น พลสั (ชนิดหน่วยลงทุน I) (SCBSFFPLUS-I) และกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐ
ตลาดเงิน พลสั (ชนิดหน่วยลงทุน I) (SCBTMFPLUS-I) มูลค่ารวม 509.51 ลา้นบาท และ 2) เงินฝากประจ าและตัว๋คงคลงั 
มูลค่ารวม 1,932.51 ลา้นบาท  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเพ่ือให้ไดมู้ลค่ายุติธรรมท่ี
ใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท าการสุดทา้ย
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
เพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยรายละเอียดการปรับปรุง
มูลค่าเงินลงทุน มีดงัน้ี 

กองทุน ช่ือย่อกองทุน 

(1) 
จ านวนหน่วยที่
บริษัทลงทุน 
(หน่วย)  

(2) 
มูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วนัที ่
31 มนีาคม 
2565 

(บาทต่อหน่วย) 

(3) = (1) X (2) 
มูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2565 
(ล้านบาท) 

(4) 
มูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วนัที ่
28 มถุินายน 

2565 
(บาทต่อหน่วย) 

(5) = (1) X (4) 
มูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที ่28 

มถุินายน 2565 
(ล้านบาท) 

(6) 
ภาษีจากส่วนต่าง
ของการปรับ
มูลค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุน  
(ล้านบาท) 

((5)-(3) x 20%) 

 
(7) 

การเปลีย่นแปลง
มูลค่าเงนิลงทุน  
(ล้านบาท) 
(5) - (3) - (6) 

กองทุนเปิดธนชาต 
บริหารเงิน 

T-CASH 7,883,572.4907 13.6557 107.66 13.6664 107.74 0.02 0.06 

กองทุนเปิดทีเอม็บี 
ธนชาต อีสทส์ปริง 
อินคมั พลสั 

TMB-T-ES-IPlus 6,272.8785 11.5732 0.07 11.5603 0.07 - - 

กองทุนเปิดไทย
พาณิชยต์ราสารหน้ี
ระยะสั้น พลสั (ชนิด
หน่วยลงทุน I) 

SCBSFFPLUS-I 17,903,339.8680 11.2298 201.05 11.2347 201.14 0.02 0.07 

กองทุนเปิดไทย
พาณิชยต์ราสารรัฐ
ตลาดเงิน พลสั (ชนิด
หน่วยลงทุน I) 

SCBTMFPLUS-I 17,771,037.5637 11.2956 200.73 11.3031 200.87 0.03 0.11 

รวม    509.51  509.82 0.07 0.24 
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มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริษทัไดล้งทุนมีมูลค่ารวม 509.82 ลา้นบาท สูงกวา่มูลค่าเงินลงทุน
ท่ีบนัทึกในงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีมีมูลค่ารวม 509.51 ลา้นบาท เป็นจ านวน 0.31 ลา้นบาท หัก 
ภาษีจากส่วนต่างของการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจ านวน 0.07 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนต่างของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
เท่ากบั 0.24 ลา้นบาท  ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้ าส่วนต่างของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิท่ีค  านวณดงักล่าวมาปรับปรุง
มูลค่าตามบญัชีของบริษทั 

ส าหรับเงินฝากประจ าและตัว๋เงินคลงัมูลค่ารวม 1,932.51 ลา้นบาท บริษทับนัทึกบญัชีโดยวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
ระบุไวเ้ท่านั้น โดยสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ดอ้ยค่าอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนท่ีเป็นเงินฝากประจ าและตัว๋
เงินคลงัแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามสมควรแลว้ จึงไม่มีการปรับปรุงรายการดงักล่าวเพ่ิมเติมอีก 

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนจ านวน 0.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย จ ากดั ซ่ึงบริษทับันทึกเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยราคาทุน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว เพื่อให้สะทอ้นมูล
ค่าท่ีใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัดังกล่าวจากงบการเงินงวดล่าสุดท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และค านวณตามสดัส่วนท่ีบริษทัเขา้ลงทุน เปรียบเทียบกบัมูลค่าเงินลงทุนท่ีบนัทึกในงบการเงิน
ของบริษทัในงวดล่าสุด เพ่ือค านวณหาส่วนต่าง รายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน มีดงัน้ี 

เงนิลงทุน ประเภทธุรกจิ 

จ านวนหุ้น
ทีอ่อกและ
ช าระแล้ว 
(หุ้น) 

การถือหุ้นของบริษัท มูลค่าตามบัญชีของ
เงนิลงทุนค านวณ
ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนที่
บันทกึในงบการเงนิ
ของบริษัท ณ วนัที ่  
31 มนีาคม 2565 

(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(%) 

บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยา
สมุนไพรไทย 

8,000,000 48,000 0.60% 0.651/ 0.29 

มูลค่าตามบัญชีของบริษัททีบ่ริษัทได้ลงทุน สูงกว่ามูลค่าเงนิลงทุนทีบ่ันทกึในงบการเงนิของบริษัท 0.36 

หัก ภาษีจากก าไรจากการขายเงนิลงทุน (ร้อยละ 20) (0.07) 

ส่วนต่างของมูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 0.29 

หมายเหตุ:   1/ มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 108.97 ลา้นบาท 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทั ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย จ ากดั ท่ีบริษทัไดล้งทุนมีมูลค่ารวม 0.65 ลา้นบาท สูงกว่า
มูลค่าเงินลงทุนท่ีบนัทึกในงบการเงินของบริษทัท่ีมีมูลค่ารวม 0.29 ลา้นบาท เป็นจ านวน 0.36 ลา้นบาท หัก ภาษีจากก าไร
จากการขายเงินลงทุนจ านวน 0.07 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนต่างของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเท่ากบั 0.29 ลา้นบาท  ซ่ึงท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดน้ าส่วนต่างของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิท่ีค  านวณดงักล่าวมาปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของบริษทั 

6. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 7,894.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
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ละ 54.59 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นทรัพยสิ์นท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจ ประกอบดว้ย ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์
โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ และส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง เป็นตน้ โดยสินทรัพยแ์ต่ละหมวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

 

ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์
การแพทย ์

อุปกรณ์
โครงสร้าง 
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

ส่วนปรับปรุง
อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง และ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ระหวา่ง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม ่ 4,483.68 5,705.52 3,531.06 2,461.98 162.32 81.85 16,426.41 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 3.68 3,721.69 2,867.47 1,807.99 131.32 - 8,532.15 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 4,480.00 1,983.83 663.59 653.99 31.00 81.85 7,894.26 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินแสดงมูลค่าท่ีตีใหม่ โดยบริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ โดยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ัง
คราว เพ่ือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั ส่วนอาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านักงาน และ
ยานพาหนะแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยค่าเส่ือมราคา
ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

ท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีใชป้ระโยชน์เป็นโรงพยาบาล 3 แห่ง มี
การประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ คือ บริษทั เยียร์แอพไพรซัล จ ากัด (“ผูป้ระเมินราคาอิสระ”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าว
ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 3 ฉบบั ลงวนัท่ี 25 เมษายน และ 27 เมษายน 2565 โดยมีวตัถุประสงคส์าธารณะ 
อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดมี้การประเมินมูลค่าอาคารส่ิงปลูกสร้างบางส่วน เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์โครงสร้าง 
เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ระหวา่งติดตั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 รวมเท่ากบั 1,463.40 ลา้นบาท 
โดยสินทรัพยด์งักล่าวไดมี้การตดัค่าเส่ือมราคาค านวณตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ และหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้
มี) ซ่ึงสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมตามควรของสินทรัพยแ์ลว้  
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ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 
รายละเอยีดที่ดนิ  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
กรรมสิทธิ์
ทรัพย์สิน 

ที่ตั้งทรัพย์สิน วธิีการประเมินราคา วนัที่ประเมิน 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ม.ีค. 2565 
(ล้านบาท)   

(1) 

มูลค่าตามราคา
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

(2) 

ส่วนต่าง 
(ล้านบาท) 
(2) - (1) 

1 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ใชป้ระกอบกิจการ
โรงพยาบาลภายใตช่ื้อ 
โรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขมุวิท และโรงพยาบาล
เจแปนนิส บาย สมิติเวช  
 

- ท่ีดินจ านวน 16 โฉนด เน้ือท่ีรวม 11-0-
83 ไร่ (4,483 ตารางวา) 

- อาคารโรงพยาบาล รวมจ านวน 4 หลงั 
ไดแ้ก่ 1) อาคารโรงพยาบาลสูง 8 ชั้น 
(Classic Wing) 2) อาคารโรงพยาบาล
สูง 6 ชั้น มีชั้นใตดิ้น 3 ชั้น และชั้น
ดาดฟ้า 3) อาคารโรงพยาบาลสูง 6 ชั้น 
มีชั้นดาดฟ้า (Royal Wing) และ 4) 
อาคารโรงพยาบาลสูง 7 ชั้น มีชั้นใตดิ้น 
3 ชั้น และชั้นดาดฟ้า 

บริษทั เลขท่ี 133,118 ซอยสุขมุวิท 
49 ถนนสุขมุวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีตน้ทุน (Cost Approach)  5 เม.ย. 2565 3,494.91 4,669.90 1,174.99 

2 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โรงพยาบาลภายใต้ ช่ื อ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี
นครินทร์ 

- ท่ีดินจ านวน 9 โฉนด เน้ือท่ีรวม 43-0-
24.3 ไร่ (17,224.3 ตารางวา) 

- อาคารโรงพยาบาลสูง 18 ชั้น และ
อาคารสนบัสนุนจ านวน 3 หลงั 
ประกอบดว้ย อาคารจอด
รถจกัรยานยนต ์อาคารขยะ และส่วน
โล่งหลงัคาคลุมจอดรถยนต ์และส่วน
ปรับปรุงพฒันาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้ัวรอบ
บริเวณ และถนนภายใน   

บริษทั เลขท่ี 488 ซอยศรีนครินทร์ 6 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

วิธีตน้ทุน (Cost Approach)  8 เม.ย. 2565 1,820.42 3,713.00 1,892.58 

3 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใช้
ประกอบกิจการ
โรงพยาบาลภายใตช่ื้อ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี

- ท่ีดินจ านวน 12 โฉนด เน้ือท่ีรวม 12-3-
93 ไร่ (5,193 ตารางวา) 

- อาคารโรงพยาบาลสูง รวมจ านวน 18 
หลงั ไดแ้ก่ 1)  อาคารโรงพยาบาลสูง 

บริษทั สมิติเวช 
ศรีราชา จ  ากดั 

เลขท่ี 8 ซอยแหลมเกตุ ถนน
เจิมจอมพล ต าบลศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

วิธีตน้ทุน (Cost Approach)  7 เม.ย. 2565 1,115.53 1,759.20 453.531/ 
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 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า 
รายละเอยีดที่ดนิ  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
กรรมสิทธิ์
ทรัพย์สิน 

ที่ตั้งทรัพย์สิน วธิีการประเมินราคา วนัที่ประเมิน 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ม.ีค. 2565 
(ล้านบาท)   

(1) 

มูลค่าตามราคา
ประเมิน 
(ล้านบาท) 

(2) 

ส่วนต่าง 
(ล้านบาท) 
(2) - (1) 

ราชา 10 ชั้น มีชั้นใตดิ้นและดาดฟ้า 2) อาคาร
ส านกังานสูง 7 ชั้น 3) อาคาร
โรงพยาบาลสูง 14 ชั้น 4) อาคารจอดรถ
สูง 9 ชั้น 5) อาคารส านกังานชั้นเดียว 
และ  6 - 13) ท่ีจอดรถส่วนโล่งหลงัคา
คลุม 

 รวม 6,430.86 10,142.10 3,521.10 

หมายเหตุ :   สรุปสาระส าคญัของการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระแสดงไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบัน้ี 
  1/ ส่วนต่างของมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าตามราคาประเมินเท่ากบั 643.67 ลา้นบาท คูณสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัใน บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดัท่ีร้อยละ 70.46 ไดส่้วนต่างท่ีรับรู้จ  านวน 453.53 
ลา้นบาท
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ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ี
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ธีิตน้ทุน (Cost Approach) มีความเหมาะสม โดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้แยก
การประเมินราคาออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินมูลค่าท่ีดิน และการประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง จากนั้นน ามูลค่าท่ีดินบวก
มูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าทรัพยสิ์นโดยประมาณ โดย การประเมินมูลค่าที่ดิน ผูป้ระเมินราคาอิสระได้
เลือกใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาดและน าไปเป็นส่วนหน่ึงของวิธีตน้ทุนซ่ึงเป็นวิธีการประเมินทรัพยสิ์นโดยรวม และ การ
ประเมนิมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง ผูป้ระเมินราคาอิสระไดเ้ลือกใชว้ธีิตน้ทุน ซ่ึงการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยรวมจะไม่สามารถ
ใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดได ้เน่ืองจากอาคารส่ิงปลูกสร้างเป็นทรัพยสิ์นท่ีก่อสร้างข้ึนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหา
ขอ้มูลเปรียบเทียบการซ้ือขายทรัพยสิ์นประเภทเดียวกนั มีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัทรัพยสิ์นท่ีประเมิน 
ประกอบกบัการซ้ือขายทรัพยสิ์นแต่ละแห่งไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ  

มูลค่าทรัพย์สิน   =   มูลค่าทีด่นิ (เปรียบเทียบราคาตลาด) + มูลค่าสิทธิของส่ิงปลูกสร้าง (ตน้ทุนค่าก่อสร้าง – ค่าเส่ือมราคา) 

 โดยมีรายละเอียดวธีิการประเมินราคา ดงัน้ี 

 1) การประเมนิมูลค่าทีด่นิ ผูป้ระเมินราคาอิสระใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด โดยใชว้ธีิการให้คะแนนคุณภาพถ่วง
น ้ าหนกั (Weighted Quality Score) ในแต่ละทรัพยสิ์นท่ีประเมิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ราคาเสนอขายในปัจจุบนัของทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะและคุณประโยชน์ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า โดยใชปั้จจยั
ต่างๆ เช่น ขนาดเน้ือท่ีดิน รูปร่างท่ีดิน ท าเลท่ีตั้ง ถนนทางเขา้-ออก สภาพแวดลอ้ม สภาพทางกายภาพ ศกัยภาพการใช้
ประโยชน์ และขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  ช่วงเวลาซ้ือขาย เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ี
น ามาเปรียบเทียบกับขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมิน จากนั้นมีการถ่วงน ้ าหนักความน่าเช่ือถือของทรัพยสิ์นท่ีน ามา
เปรียบเทียบขั้นสุดทา้ย เพ่ือหาราคาทรัพยสิ์นท่ีประเมิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการประเมินราคาตลาดตามมาตรฐาน
วชิาชีพของผูป้ระเมินราคาอิสระ  

 2) การประเมนิมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง ผูป้ระเมินราคาอิสระใชมู้ลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง โดยการประเมินตน้ทุนค่า
ก่อสร้างใหม่ของส่ิงปลูกสร้าง โดยใชต้น้ทุนทดแทนหรือตน้ทุนก่อสร้างใหม่ตามแบบ อา้งอิงจากบญัชีราคาประเมินค่า
ก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย แลว้คิดค่าเส่ือมราคาสะสมของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีได้
ประเมินนั้น โดยพิจารณาค่าเส่ือมทางกายภาพตามสภาพของอาคาร ณ วนัท่ีท าการส ารวจ เพ่ือสะทอ้นให้เห็นค่าเส่ือมทาง
กายภาพของทรัพยสิ์นนั้นๆ และคิดมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้างโดยน าตน้ทุนค่าก่อสร้างใหม่ของส่ิงปลูกสร้างหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการประเมินราคาตลาดตามมาตรฐานวชิาชีพของผูป้ระเมินราคาอิสระ  

ดงันั้น จากการประเมินราคาทรัพยสิ์นของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
พิจารณาปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ยส่วนเพ่ิมหรือลดท่ีไดจ้าก
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก์บัมูลค่าตามราคาประเมินของสินทรัพยน์ั้นๆ ท่ีไดจ้ากการประเมินของผู ้
ประเมินราคาอิสระรวมจ านวน 3,521.10 ลา้นบาท หัก ภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของส่วนต่างระหวา่งราคาประเมินและมูลค่า
ทางบญัชีของทรัพยสิ์นจ านวน 704.22 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 
2,816.88 ลา้นบาท  
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7. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 321.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของสินทรัพย์
รวม สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นการรับรู้สญัญาเช่าทุกสญัญาเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงเกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า มาถือ
ปฏิบติั โดยบริษทัจะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ และรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าโดยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งการจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ สินทรัพย์
สิทธิการใชด้งักล่าวแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมแลว้ จึงไม่มีการปรับปรุงรายการดงักล่าวเพ่ิมเติมอีก 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 69.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 
ของสินทรัพยร์วม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยบันทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน และภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่า
ตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมของสินทรัพยน์ั้น ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามควรของสินทรัพยแ์ลว้ จึงไม่มีการปรับปรุงรายการดงักล่าวเพ่ิมเติมอีก 

9. ภาระผกูพนัและหนี้สินทีอ่าจเกดิขึ้น 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 

ภาระผกูพนัตามสญัญา      

-  ตามสญัญาเช่าอุปกรณ์ส านกังาน 85.1  30.5  35.2 

-  ตามสญัญาเพ่ือจดัหาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือการแพทย ์ 28.7  34.4  - 

-  ตามสญัญาค่าก่อสร้างและตกแต่งอาคาร 40.4  -  - 

รวม 154.2  64.9  35.2 

ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงเกิดจากจากการด าเนินงานตามปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดน้ าภาระผูกพนัดงักล่าวมาปรับปรุงในการค านวณมูลค่าหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตาม
บญัชี 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่
จ  านวน 39.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและ
การปฏิบติัตามสญัญา ซ่ึงภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดน้ าหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตดงักล่าวมาปรับปรุงในการค านวณมูลค่าหุ้น
ตามวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 
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10. เงินปันผล 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้น
สามญั ในอตัราหุน้ละ 13.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,350 ลา้นบาท โดยในเดือนมกราคม 2565 บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ในอตัราหุน้ละ 6.00 บาท รวมเป็นเงิน 600 ลา้นบาท และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลส่วนเพ่ิมอีกใน
อตัราหุน้ละ 7.50 บาท เป็นเงินจ านวนรวม 750 ลา้นบาท  ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลน้ีจะมีผลกระทบต่อฐานะเงินสดของบริษทั 
ดงันั้น ในการประเมินราคาหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดน้ าเงินปันผลท่ีจ่ายใน
วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ดงักล่าวจ านวน 750 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานงบการเงินงวดล่าสุด
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีใชอ้า้งอิงในการประเมินราคาหุ้น ปรับลดจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565  

ในการประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้ ารายการปรับปรุง  
ต่าง ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ มาบวกเพ่ิม/(หกั) จากมูลค่าหุน้ตามบญัชี ท่ีไดจ้ากงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของบริษทั สามารถค านวณไดด้งันี 

รายการ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี 
ไม่มีอ านาจควบคุม)   

10,072.63 

บวก ส่วนเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน-สุทธิ 0.24 
บวก ส่วนเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน-สุทธิ 0.29 
บวก ส่วนเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,521.10 
หกั ภาษีเงินได ้1/ (704.22) 
หกั เงินปันผลจ่าย (750.00) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลงัปรับปรุง  12,140.04 
มูลค่าท่ีตราไว ้(บาทตอ่หุน้) 10.00 
จ านวนหุน้ช าระแลว้ทั้งหมด (ลา้นหุน้) 100.00 
ราคาต่อหุ้นตามวธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี (บาท) 121.40 

หมายเหตุ :   1/ ค านวณประมาณการหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีร้อยละ 20 ของส่วน
ต่างระหวา่งราคาประเมินและมูลค่าทางบญัชีของทรัพยสิ์น 

การประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีน้ีสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีเป็นปัจจุบนัมากกว่าวิธี
มูลค่าหุน้ตามบญัชี โดยไดค้  านึงถึงราคาตลาดของสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ท่ีใชป้ระโยชน์เป็นโรงพยาบาล โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้รับปรุงมูลค่าทรัพยสิ์น
ดงักล่าวตามราคาประเมินทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ รวมทั้งปรับปรุง
มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัให้สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีน้ีไม่ไดค้  านึงถึงผล
ประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัย่อยในอนาคต รวมทั้งแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วา่ การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั 
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จากการประเมินราคาหุน้ตามวธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี ไดร้าคาหุ้นของบริษทัเท่ากบั 121.40 บาทต่อหุ้น ต ่า
กวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุ้นละ 480.00 บาท เท่ากบั 358.60 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากวา่ร้อยละ 74.71 ของราคาเสนอซ้ือ
ดงักล่าว   

3.3 วธีิเปรียบเทยีบกบัอตัราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ี เป็นการประเมินโดยพิจารณาอา้งอิงจากอตัราส่วนต่างๆ ในตลาด ไดแ้ก่ อตัราส่วน
ราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) และอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบ้ีย
จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) กลุ่ม
บริการ หมวดย่อยการแพทย ์และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์ เอ็ม เอ ไอ ท่ีด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยใน
เบ้ืองตน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มดงักล่าวท่ีมีขนาดสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 เทียบเคียงไดก้บับริษทั หรือมีสินทรัพยร์วมอยูร่ะหวา่ง 10,000 - 50,000 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดทะเบียน 
ดงัน้ี  

  
รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือย่อ
หลกัทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการซ้ือขายเฉลีย่ต่อ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด1/ 
1. บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) RAM 36,243.99 0.10 
2. บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) VIBHA 29,523.98 0.20 
3. บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 28,688.09 0.99 
4. บริษทั ธนบุรีเฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) THG 23,233.93 0.41 
5. บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) BH 21,828.54 0.35 
6. บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) PRINC 18,370.27 0.11 
7. บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) SVH 14,461.90 0.00 
8. บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) CMR 13,139.21 0.11 
9. บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) CHG 12,346.65 0.81 
10. บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) M-CHAI 12,265.52 0.02 

ท่ีมา : ขอ้มูลจาก www.set.or.th, www.setsmart.com และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

หมายเหตุ :  1/ ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นับจากวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 หารดว้ยจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาสภาพคล่องของการซ้ือขายหุ้นของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี 
นับจากวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จากอตัราส่วนปริมาณการซ้ือขายรวมต่อจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของแต่ละหลกัทรัพย ์
(Turnover ratio) จะเห็นวา่หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SVH และ M-CHAI มีปริมาณการซ้ือขายหุ้นท่ีนอ้ยมาก โดยมี Turnover Ratio 
ระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง ร้อยละ 0.02 ในช่วงเวลาท่ีพิจารณาดงักล่าว จึงไม่ควรน ามาใชเ้ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงในการประเมิน
ราคาหุ้นตามวิธีอตัราส่วนในตลาด นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาโครงสร้างรายไดข้องบริษทัจดทะเบียนต่างๆท่ีน ามาใชเ้ป็น
หลกัทรัพยอ์้างอิง พบว่า CHG มีโครงสร้างรายได้มากกว่าร้อยละ 50 มาจากรายได้จากคนไขป้ระกันสังคมและ/หรือ
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โครงการภาครัฐอ่ืน ซ่ึงแตกต่างจากธุรกิจหลกัของบริษทั จึงไม่ควรน ามาใชเ้ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงในการประเมินราคาหุ้น
ตามวธีิอตัราส่วนในตลาด ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงในการประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ีมีดงัน้ี 

บริษทั 
(ช่ือย่อหลักทรัพย์) 

การประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัที่ 

31 มี.ค.2565 

ปี 2564 
(ม.ค. - ธ.ค. 2564) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2565 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

รายได้รวม 
ก าไร/(ขาดทุน) 

สุทธิ 
รายได้รวม 

ก าไ/(ขาดทุน) 
สุทธิ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

1. บมจ. บางกอก 
เชน ฮอสปิทอล 
(BCH) 

ด า เ นิน ธุร กิจใน รูปแบบก ลุ่มโรงพยาบาล  ซ่ึ ง มี
โรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 13 แห่ง และโพลีคลินิก 1 
แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เพ่ือให้บริการ
ทางการแพทยใ์นระดบัปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต ้4 กลุ่ม
โรงพยาบาล คือ 1. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เพ่ือ
ให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับบนและคนไข้
ชาวต่างชาติ 2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล  เ พ่ือให้บ ริการแ ก่ก ลุ่มคนไข้เ งินสด
ระดับกลางบน 3.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพ่ือ
ให้บริการแก่กลุ่มคนไขเ้งินสดระดบักลางและคนไขใ้น
โครงการประกนัสังคม 4.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช 
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไขใ้นโครงการประกนัสงัคม 

28,688.09 21,533.42 6,846.00 7,118.82 2,028.33 

2. บมจ. โรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ 
(BH) 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใตช่ื้อ โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมี
การให้บริการทางการแพทยค์รบวงจรทั้งผูป่้วยนอก
และผูป่้วยใน รวมทั้งศูนยบ์ริการผูป่้วยต่างชาติ และ
ลงทุนในธุรกิจการแพทยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ 

21,828.54 12,673.30 1,215.68 4,163.70 725.04 

3. บมจ. เชียงใหม่
รามธุรกิจ
การแพทย ์
(CMR) 

เป็นผูด้  าเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรค
ให้บริการรักษาโรคทัว่ไป โดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและ
วินิจฉยัโรค 

13,139.21 4,311.79 292.09 1,308.51 115.89 

4. บมจ. พร้ินซิเพิล 
แคปิตอล 
(PRINC) 

ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจดัการ
โรงพยาบาลเอกชน 

18,370.27 5,120.68 79.38 2,155.02 420.87 

5. บมจ. โรงพยาบาล
รามค าแหง 
(RAM) 

โรงพยาบาลเอกชนท่ีด าเนินการภายใตช่ื้อโรงพยาบาล
รามค าแหงมีโรงพยาบาลในเครือ 7 แห่ง เป็นกลุ่ม
โรงพยาบาลท่ีมีทีมแพทย์ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะสาขา
ให้บริการในระดบัสากล 

36,243.99 13,233.36 4,192.62 3,062.04 706.47 

6. บมจ. ธนบุรี
เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป 
(THG) 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทท่ีรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืน ในลกัษณะโรงพยาบาลทัว่ไป (General 
Hospital) ภายใตช่ื้อ "โรงพยาบาลธนบุรี" 

23,233.93 10,974.92 1,337.43 3,557.99 526.80 

7. บมจ. โรงพยาบาล
วิภาวดี 

ประกอบธุุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ โดยมี
โรงพยาบาลซ่ึงเป็นบริษทัย่อย และบริษทัยอ่ยทางออ้ม

29,523.98 7,873.84 1,805.05 2,395.56 454.71 
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บริษทั 
(ช่ือย่อหลักทรัพย์) 

การประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัที่ 

31 มี.ค.2565 

ปี 2564 
(ม.ค. - ธ.ค. 2564) 

ไตรมาสที ่1 ปี 2565 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

รายได้รวม 
ก าไร/(ขาดทุน) 

สุทธิ 
รายได้รวม 

ก าไ/(ขาดทุน) 
สุทธิ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

(VIBHA) ทั้งหมด 5 แห่ง โรงพยาบาลซ่ึงเป็นบริษทัร่วม และ
บริษทัร่วมทางออ้มทั้งหมด 4 แห่ง และมีเงินลงทุนใน
ธุร กิ จโรงพยาบาล อ่ืน  ๆ  และ กิจการ อ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจกิจคลินิกความงามและเวชศาสตร์ชะลอวยั 

ท่ีมา: ขอ้มูลจาก www.set.or.th 

(3.3.1) วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV) 

การประเมินราคาหุ้นตามวิธีน้ี เป็นการประเมินโดยน ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 ซ่ึงเท่ากบั 100.73 บาทต่อหุน้ คูณกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) ของบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีใชอ้า้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่างๆ (ยอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) นบัจากวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 ซ่ึง
เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

ค่าเฉลีย่อัตราส่วน P/BV ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง มดีังนี ้

ช่วงเวลา BCH BH CMR PRINC RAM THG VIBHA ค่าเฉลีย่1/ 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 3.61 7.55 2.66 1.92 3.55 6.39 2.70 3.78 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน  4.01 7.33 2.82 1.86 3.14 5.51 2.91 3.68 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 4.56 7.17 3.08 1.83 3.00 4.86 3.03 3.71 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 5.38 6.80 3.30 1.87 2.90 4.47 3.16 3.84 
ท่ีมา : ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

1/ ไม่รวมค่าเฉล่ีย P/BV ของ BH และ PRINC 

ทั้งน้ี ในการค านวณค่าเฉล่ียอตัราส่วน P/BV ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดร้วมค่าเฉล่ีย P/E ของ BH และ 
PRINC เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 6.80 - 7.55 เท่า และ 1.83 - 1.92 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าท่ีเบ่ียงเบนไปจากบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนท่ีใชอ้า้งอิงมาก 

สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษัทตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบัญชี 

ช่วงเวลา 
ค่าเฉลีย่อตัราส่วน P/BV ของบริษัท

จดทะเบียนทีใ่ช้อ้างองิ 
ราคาประเมนิหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  3 เดือน 3.78 380.76 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  6 เดือน 3.68 370.69 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  9 เดือน 3.71 373.71 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 3.84 386.80 
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การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีสะทอ้นผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดย
พิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เทียบเคียงกบัค่าเฉล่ีย
ของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง ซ่ึงสะทอ้นส่วนเพ่ิมท่ีนัก
ลงทุนให้กบัมูลค่าทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าว โดยวิธีน้ีไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์น
ปัจจุบนั และความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วา่ การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั 

จากการประเมินราคาหุ้นตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ไดร้าคาหุ้นของบริษทั เท่ากบั 370.69 - 
386.80 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุ้นละ 480.00 บาท เท่ากบั 93.20 - 109.31 บาทต่อหุ้น 
หรือต ่ากวา่ร้อยละ 19.42 - 22.77 ของราคาเสนอซ้ือดงักล่าว  

(3.3.2) วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach - P/E) 

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ี เป็นการประเมินโดยน าก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับไตรมาสท่ี 2/2564 - ไตรมาสท่ี 1/2565 
เท่ากบั 18.55 บาทต่อหุน้) คูณกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงตามท่ี
กล่าวขา้งตน้ โดยค่าเฉล่ีย P/E ท่ีใชอ้า้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่างๆ (ยอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) นบั
จากวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

ค่าเฉลีย่อัตราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง มดีังนี ้
ช่วงเวลา BCH BH CMR PRINC RAM THG VIBHA ค่าเฉลีย่1/ 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 6.60 84.37 35.92 113.98 14.29 36.28 17.66 18.62 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน  8.00 109.04 39.12 142.29 14.27 39.29 19.76 20.29 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 11.25 124.80 44.51 N/A 17.57 39.40 23.18 24.13 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 17.84 135.99 51.15 N/A 23.54 N/A 30.42 30.74 
ท่ีมา : ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 

1/ ไม่รวมค่าเฉล่ีย P/E ของ BH, PRINC และ THG 

ทั้งน้ี ในการค านวณค่าเฉล่ียอตัราส่วน P/E ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดร้วมค่าเฉล่ีย P/E ของ PRINC 
และ THG เน่ืองจากมีขาดทุนสุทธิต่อหุน้ยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด และไม่ไดร้วมค่าเฉล่ีย P/E ของ BH เน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 84.37 - 135.99 เท่า ซ่ึงมีค่าท่ีเบ่ียงเบนไปจากบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีใชอ้า้งอิงมาก  

สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษัทตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 

ช่วงเวลา 
ค่าเฉลีย่อตัราส่วน P/E ของบริษทั

จดทะเบียนทีใ่ช้อ้างองิ 
ราคาประเมนิหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  3 เดือน 18.62 345.40 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  6 เดือน 20.29 376.38 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  9 เดือน 24.13 447.61 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 30.74 570.23 
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การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอา้งอิงจากขอ้มูลก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 12 เดือนยอ้นหลงั 
เทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง ซ่ึง
เป็นการประเมินจากก าไรท่ีผ่านมาในระยะสั้นเท่านั้น สะท้อนผลการด าเนินงานในช่วงเวลาปัจุบนั โดยไม่ได้ค  านึงถึง
แนวโนม้ผลประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต นอกจากน้ี อตัราส่วนราคา
ต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง สะทอ้นความคาดหวงัของนกัลงทุนต่อการเติบโตของก าไรของบริษทั
จดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าว ซ่ึงอาจมีการเติบโตท่ีแตกต่างจากบริษทั ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การ
ประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั 

จากการประเมินราคาหุ้นตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น ไดร้าคาหุ้นของบริษทัเท่ากบั 345.40 - 
570.23 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ี(ต ่า)/สูงกวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุน้ละ 480.00 บาท เท่ากบั (134.60) - 90.23 บาทต่อ
หุน้ หรือ(ต ่า)/สูงกวา่ร้อยละ (28.04) - 18.80 ของราคาเสนอซ้ือดงักล่าว 

(3.3.3) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(Enterprise value to EBITDA Approach : EV/EBITDA) 

การประเมินราคาหุ้นตามวิธีน้ีเป็นวิธีสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานในส่วนท่ีเป็น
เงินสด โดยไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่าสินทรัพย ์โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง คูณดว้ย
ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของบริษทั หักดว้ยหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม และบวกดว้ยเงินสดของบริษทั โดยท่ี EBITDA ของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสุด
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เท่ากบั 3,169.42 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเท่ากบั 720.59 ลา้นบาท มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเท่ากบั 252.57 ลา้นบาท และมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเท่ากบั 
852.58 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณราคาหุน้ของบริษทั ไดด้งัน้ี 

มูลค่ากิจการ (EV) ของบริษทั = ค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง x EBITDA  

โดยท่ี มูลค่ากิจการ (EV)                                 = มูลค่าหุน้ตามราคาตลาด + ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม + หน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ีย - เงินสด 

มูลค่าหุน้ตามราคาตลาด    = ราคาหุน้ x จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ราคาหุน้ของ บริษทั = [(ค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง x  EBITDA) - ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม - หน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + เงินสด]  /  จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  

ค่าเฉลีย่อัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้อ้างอิง มดีังนี ้

ช่วงเวลา BCH BH CMR PRINC RAM THG VIBHA ค่าเฉลีย่1/ 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 4.25 38.95 15.39 13.74 9.13 15.88 11.99 13.23 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน  4.20 36.88 15.53 13.15 7.91 13.50 11.92 12.40 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 4.23 35.81 16.04 12.88 7.32 11.65 11.64 11.91 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 4.41 34.29 16.56 12.76 6.88 10.53 11.51 11.65 

ท่ีมา : ขอ้มูลจากการค านวณของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ   
  1/ ไม่รวมค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ของ BCH และ BH 
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ทั้งน้ี ในการค านวณค่าเฉล่ียอตัราส่วน EV/EBITDA ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดร้วมค่าเฉล่ีย EV/EBITDA 
ของ BCH และ BH เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.20 - 4.41 เท่า และ 34.29 - 38.95 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าท่ีเบ่ียงเบนไป
จากบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีใชอ้า้งอิงมาก  

สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษัทตามวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม
ราคา และค่าตัดจ าหน่าย 

ช่วงเวลา 
ค่าเฉลีย่ EV/EBITDA ของบริษทัจด

ทะเบียนทีใ่ช้อ้างองิ 
ราคาประเมนิหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  3 เดือน 13.23 415.47 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  6 เดือน 12.40 389.16 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั  9 เดือน 11.91 373.63 
 ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 11.65 365.39 
ท่ีมา :  จากการค านวณของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีค  านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปีล่าสุด 
และโครงสร้างเงินทุน ภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยเป็นการ
ประเมินเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง อยา่งไรก็ตาม วิธีน้ีเป็นการประเมินจากกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานท่ีผา่นมาในระยะสั้นเท่านั้น โดยวธีิน้ีไม่ไดค้  านึงถึงศกัยภาพและความสามารถในการท าก าไรของบริษทั
และบริษทัยอ่ยในอนาคต นอกจากน้ี อตัราส่วน EV/EBITDA ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง สะทอ้นความคาดหวงัของ
นกัลงทุนต่อการเติบโตของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าว ซ่ึงอาจมีโครงสร้าง
ทางการเงิน และอตัราการเติบโตท่ีแตกต่างจากบริษทั ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การประเมินราคาหุ้น
ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั 

จากการประเมินราคาหุ้นตามวิธีอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย ไดร้าคาหุน้ของบริษทัเท่ากบั 365.39 - 415.47 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ท่ีหุน้ละ 480.00 บาท เท่ากบั 64.53 - 114.61 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากวา่ร้อยละ 13.44 - 23.88 ของราคาเสนอซ้ือดงักล่าว 

3.4 วธีิมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ี ประเมินจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (มูลค่าการซ้ือขายรวม / ปริมาณการซ้ือ
ขายรวม) ของหุ้นของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาราคาตลาดยอ้นหลงัในแต่ละช่วงของระยะเวลา 1 ปี นบัจนถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิก
ถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
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สรุปการประเมินราคาหุ้นของบริษัทตามวิธีมลูค่าหุ้นตามราคาตลาด 

ช่วงเวลา 
การซ้ือขายเฉลีย่ต่อวนั ราคาตลาดถัวเฉลีย่          

ถ่วงน า้หนกั 
(บาทต่อหุ้น) 

ปริมาณหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่า  
(บาท) 

ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน 1,563 637,443 407.83 
ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 1,693 681,290 402.42 
ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 9 เดือน 1,681 677,339 402.94 
ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน 1,517 611,650 403.20 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก www.setsmart.com 
 

กราฟแสดงราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก และปริมาณการซ้ือขายหุ้นของบริษัท ย้อนหลงั 1 ปี 

(29 มิถุนายน 2564 - 28 มิถุนายน 2565) 

 

การประเมินราคาหุน้โดยอา้งอิงราคาตลาดจากขอ้มูลการซ้ือขายหุ้นในอดีต ซ่ึงโดยทัว่ไปสามารถสะทอ้นอุปสงค์
และอุปทานของหุน้ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงความคาดหวงัของนกัลงทุนต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงสะทอ้น
จากมุมมองของนกัลงทุนท่ีมีต่อปัจจยัพ้ืนฐาน ศกัยภาพและการเติบโตในอนาคตของบริษทัไดดี้พอสมควร อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากหุ้นของบริษทัมีสภาพคล่องในการซ้ือขายน้อยมาก โดยปริมาณหุ้นของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์น
ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นบัจนถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 เท่ากบั 361,057 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยหากพิจารณาจ านวนหุ้นท่ีซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัในช่วงเวลายอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 1,517 หุน้ - 1,693 หุน้ต่อวนั หรือประมาณร้อยละ 0.0015 - 0.0017 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่อยูใ่นระดบัต ่ามาก เม่ือเทียบกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนโดยทัว่ไป ดงันั้น ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ดว้ยปริมาณหุน้ของบริษทัท่ีหมุนเวียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นระดบัต ่าหรือมี
สภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ต ่า ราคาตลาดจึงไม่สามารถน ามาอา้งอิงในการประเมินราคาหุน้ท่ีเหมาะสม หรืออาจเป็นราคา
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ท่ีไม่สะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของบริษทัได ้และการประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุ้นของ
บริษทัได ้

จากการประเมินราคาหุ้นตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด ไดร้าคาหุ้นของบริษทั เท่ากบั 402.42 - 407.83 บาทต่อ
หุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุน้ละ 480.00 บาท เท่ากบั 72.17 - 77.58 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากวา่ร้อยละ 
15.03 - 16.16 ของราคาเสนอซ้ือดงักล่าว 

3.5 วธีิมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) 

การประเมินราคาหุน้ตามวธีิน้ี เป็นวธีิท่ีค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต 
โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน
ของบริษทัและบริษทัย่อยในระยะเวลาประมาณ 6 ปีขา้งหน้า (เดือนเมษายน 2565 - เดือนธันวาคม 2570) โดยตั้งอยู่บน
สมมติฐานวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงด าเนินกิจการต่อไปอยา่งต่อเน่ือง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งน้ี ระยะเวลาในการประมาณการ
ทางการเงินดังกล่าวขา้งตน้มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจของบริษทั ซ่ึงการประมาณการทางการเงินท่ีมีระยะเวลายาว
เกินไปอาจท าใหค้วามคลาดเคล่ือนของผลลพัธ์จากการประมาณการสูงข้ึนได ้

ประมาณการทางการเงินดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผูจ้ดัท าข้ึน โดยอา้งอิงขอ้มูลของบริษทั ไดแ้ก่ 
สมมติฐานในการประมาณการท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อดีต ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์หรือการคาดการณ์โดยอาศยัประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหารของบริษทั 
ตลอดจนการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี สมมติฐานในการ
จดัท าประมาณการทางการเงินถูกก าหนดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เร่ิมคล่ีคลายตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เป็นตน้มา จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค และมีความคืบหนา้ในการกระจายวคัซีนเข็มกระตุน้มากข้ึน ส่งผลให้อาการจากการติดเช้ือไม่รุนแรงเม่ือ
เทียบกบัการระบาดระลอกก่อน ท าให้เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทัว่โลกเร่ิมฟ้ืนตวั ดงันั้น หากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆ รวมทั้งสถานการณ์ของบริษทั มีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไว ้และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ 
สถานะทางการเงิน และการประมาณการทางการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ราคาหุ้นท่ีประเมินไดต้ามวิธีน้ีอาจไดรั้บ
ผลกระทบและเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงิน มีดงัน้ี 

1) รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการแบบผูป่้วยนอก (Out Patient Services: OPD) และ
ผูป่้วยใน (In Patient Services: IPD) โดยมีโรงพยาบาลในกลุ่มซ่ึงแบ่งตามสถานท่ีให้บริการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 
(ด าเนินการโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 70.46)   

รายไดค้่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจริงปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 และประมาณการปี 2565 - 2570 
เป็นดงัน้ี  
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 |--------------------------เกดิขึน้จริง--------------------------| |--------------------------------------ประมาณการ------------------------------------------| 

 
2562 2563 2564 

ม.ค. -มี.ค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายไดค้่า
รักษาพยาบาล* (ลบ.) 

12,490.46  10,209.79  10,728.97  3,347.48 11,888.31  12,735.61  13,494.06  14,344.71  15,321.09  16,287.71  

อตัราการเติบโต  8.19% -18.26% 5.09% 37.63% 10.81% 7.13% 5.96% 6.30% 6.81% 6.31% 
หมายเหตุ: * รวมรายไดค้่ารักษาพยาบาลของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีให้บริการรักษาพยาบาล 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดห้ลกัมาจากรายไดค้่ารักษาพยาบาล โดยในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2565 มีจ านวน 12,490.46 ลา้นบาท 10,209.79 ลา้นบาท 10,728.97 ลา้นบาท และ 3,347.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ร้อย
ละ (18.26) และร้อยละ 5.09 และร้อยละ 37.63 ในปี 2563 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 ตามล าดบั ในปี 2564 
บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากผูป่้วยนอกและผูป่้วยในประมาณร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของรายไดร้วม 

การลดลงของรายได้ค่ารักษาพยาบาลในปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มผูป่้วย
ชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 31 ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติไม่สามารถ
เดินทางเขา้มารับการรักษาพยาบาล หรือมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ในประเทศไทยได ้รวมทั้งคนไขใ้น
ประเทศท่ีมารักษาตวัในโรงพยาบาลเอกชนลดลงเน่ืองจากชะลอหรือเล่ือนการเขา้ใชบ้ริการท่ีไม่เร่งด่วน เน่ืองจากความ
กงัวลดา้นการติดเช้ือและการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษทัไดว้างแผน
ปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงเร่ือง Digital Technology Disruption มาตั้งแตใ่นช่วงปีก่อนๆ โดยไดพ้ฒันางานดา้น Digital 
Healthcare เช่น บริการ Samitivej Plus Application และ Samitivej Virtual Hospital ซ่ึงเป็นการให้บริการพบแพทยท์างไกล
ดว้ยระบบ Telemedicine แบบ Online Real Time ท าใหบ้ริษทัปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
สามารถดูแลผูป่้วยไดต้่อเน่ืองโดยผูป่้วยไม่ตอ้งเดินทางมาโรงพยาบาล ท าให้ในปี 2563 บริษทัยงัคงมีก าไรสุทธิจ านวน 
1,540.98 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ก าไรสุทธิดงักล่าวลดลงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีก าไรสุทธิจ านวน 2,116.68 
ลา้นบาท  

ในปี 2564 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากโควิด-19 แต่บริษทัมีรายได้ค่า
รักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน และมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็น 1,573.91 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดป้รับตวัเนน้การใหบ้ริการโดยอาศยั
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการรักษาพยาบาล เพื่อใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัการลดความเส่ียงในการติดเช้ือ
ของผูป่้วยตามมาตรการป้องกนัโควดิ-19 ตลอดจนปรับแนวทางการตลาดโดยหนัมาเนน้กลุ่มลูกคา้ชาวไทยเป็นหลกั รวมทั้ง
กลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีอาศยัหรือท างานอยูใ่นประเทศไทย และชาวต่างชาติท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้มารักษาตวัในประเทศ
ไทยถึงแมจ้ะมีจ านวนไม่มากนกั เนน้ให้ความส าคญักบันกัท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) มากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม
นักธุรกิจท่ียา้ยฐานกิจการเขา้มาในประเทศไทย หรือคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศท่ีนิยมท างานในแบบ Work Anywhere 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในประเทศ และจ านวนนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจากยโุรป อเมริกา และภูมิภาคต่างๆ ท่ี
ลดลงจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ส าหรับการประมาณการรายไดค้่ารักษาพยาบาลในปี 2565 เป็นตน้ไป ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ภายใตส้ถานการณ์การด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย โดยตั้งแต่ช่วงไตร
มาสท่ี 4 ปี 2564 ภาครัฐผอ่นคลายมาตรการปิดพ้ืนท่ี และเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ท าใหผู้ป่้วยทั้งในประเทศและ
ผูป่้วยต่างชาติบางรายเขา้รับการรักษาในประเทศไทยได ้และตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ภาครัฐผอ่นคลายมาตรการ
ควบคุมโควดิ-19 ช่วงหลงัการระบาดใหญ่ (Post Pandemic) สถานการณ์โควดิ-19 จะลดความรุนแรง การเขา้รับการรักษาใน
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โรงพยาบาลจะไม่มากเกินระบบสาธารณสุขท่ีมีจะรองรับได ้ประชาชนสามารถใชชี้วิตใกลเ้คียงปกติ ท าให้คาดการณ์ว่า
ตั้งแต่ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะสามารถเติบโตทั้งผูป่้วยในประเทศ และผูป่้วยต่างชาติจะ
กลบัมาใช้บริการมากข้ึน ประมาณการรายได้ค่ารักษาพยาบาลในปี 2565 - 2570 ซ่ึงได้มาจากการคาดการณ์รายได้ค่า
รักษาพยาบาลผูป่้วยนอกและรายไดค้่ารักษาพยาบาลผูป่้วยใน มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี (Compound Annual Growth 
Rate : CAGR) เท่ากบัร้อยละ 8.19 ต ่ากวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีในอดีตช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 หรือมีอตัราการ
เติบโตในปี 2560 - 2562 ท่ีร้อยละ 15.88 ซ่ึงการประมาณการรายไดค้่ารักษาพยาบาลดงักล่าวขา้งตน้เป็นการประมาณอยา่ง
ระมดัระวงัเน่ืองจากยงัไม่มีความชดัเจนวา่สถานการณ์โควิด-19 ดงักล่าวมีแนวโนม้วา่จะส้ินสุดลงแลว้ โดยประมาณการ
ดงักล่าวไดส้ะทอ้นความสามารถการบริหารกิจการของบริษทัตามสมควรแลว้ 

ประมาณการรายไดค้่ารักษาพยาบาล ซ่ึงคาดการณ์จากรายไดค้่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกและผูป่้วยในของแต่ละ
โรงพยาบาล มีดงัน้ี   

 รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกค านวณมาจากจ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนั และรายไดค้่าบริการผูป่้วยนอก
เฉล่ียต่อคร้ัง 

(1 ) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  มีความสามารถในการให้บริการผูป่้วย
นอก 3,500 คนต่อวนั ในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 มีผูป่้วยนอกใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนัจ านวน 2,983 
คน 2,465 คน 2,555 คน และ 3,404 คน หรือมีอตัราเฉล่ียการใชบ้ริการเท่ากบัร้อยละ 85.23 ร้อยละ 70.43 ร้อยละ 73.00 และ
ร้อยละ 97.24 ของความสามารถในการใหบ้ริการเตม็ท่ีตามล าดบั ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนมากของจ านวนผูป่้วยนอกในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2565 เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 สายพนัธ์ุโอมิครอน ส่งผลให้มีจ านวนผูป่้วยติดเช้ือในประเทศเพ่ิม
มากข้ึน จึงมีความตอ้งการใชบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโควิด-19 เพ่ิมข้ึน รวมทั้งประเทศไทยไดก้ลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ัง ท า
ใหก้ลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน จึงมีจ านวนผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจากการตรวจหาโควดิ-19 ส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (Test 
& Go)  

 |---------------------เกดิขึน้จริง-------------------| |----------------------------ประมาณการ--------------------------------| 

ผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวทิ 
และโรงพยาบาลสมิติเวช  

ศรีนครินทร์ 

2562 2563 2564 
ม.ค. -มี.ค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ความสามารถในการ
ให้บริการผูป่้วยนอก 
ต่อวนั (คน) 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500  3,500  3,500  3,525  3,563  3,620  

จ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนั 
(คน) 

2,983 2,465 2,555 3,404 2,945  3,033  3,124  3,228  3,343  3,453  

อตัราเฉล่ียการใชบ้ริการ 
(ร้อยละ) 

85.23 70.43 73.00 97.24 84.15 86.67 89.27 91.57 93.83 95.39 
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จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลีย่ต่อวนั 

ในปี 2565 ประมาณการจ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนัจากจ านวนผูป่้วยนอกท่ีเขา้ใชบ้ริการจริงในงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์จ านวนผูป่้วยนอกท่ีเขา้ใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนัในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีเท่ากบั
ค่าเฉล่ียของจ านวนผูป่้วยนอกต่อวนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 คิดเป็นอตัราการเติบโตของจ านวน
ผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนัในปี 2565 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 15.26  

ทั้งน้ี อตัราการเติบโตของผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนัท่ีเพ่ิมข้ึนมากในปี 2565 เน่ืองจากเป็นการเติบโตจากฐานท่ีต ่าในปี 
2564 ประกอบกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอนตั้งแต่ปลายไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 
ต่อเน่ืองมาตน้ปี 2565 ท าให้จ านวนผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนมากในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีการใชบ้ริการของผูป่้วยโควิด-19 และ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจรักษาโควดิ-19 เพ่ิมข้ึน และจากการปรับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทั ท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้
ชาวไทย สร้างฐานผูป่้วยในประเทศ ขยายการให้บริการลูกคา้กลุ่มองคก์ร รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีอาศยัหรือท างาน
อยู่ในประเทศไทย ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐท าให้ผูป่้วยนอกในประเทศทยอยกลบัมาใชบ้ริการ และ
ผูป่้วยต่างประเทศเร่ิมกลบัมาใชบ้ริการรักษาโรคท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน และตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป ประมาณการอตัรา
การขยายตวัของจ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนัท่ีประมาณร้อยละ 3 ต่อปี อา้งอิงจากการคาดการณ์อตัราการเติบโตระยะยาว
โดยฝ่ายบริหารของบริษทั ซ่ึงประมาณการอยา่งระมดัระวงัจากอดีตช่วงก่อนสถานการณ์โควดิ-19 ท่ีธุรกิจของบริษทัเติบโต
ในระดบัสองเท่าของอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

รายได้ค่าบริการผู้ป่วยนอกเฉลีย่ต่อคร้ัง 

รายไดค้่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบั 5,366 บาท  
5,533 บาท 5,337 บาท และ 4,746 บาท ตามล าดบั ทั้งน้ี การลดลงของรายไดค้่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2565 เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 สายพนัธ์ุโอมิครอน ส่งผลให้มีจ านวนผูป่้วยติดเช้ือในประเทศเพ่ิม
มากข้ึน จึงมีความตอ้งการใชบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโควิด-19 เพ่ิมข้ึน รวมทั้งประเทศไทยไดก้ลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ัง ท า
ใหก้ลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึนจากการตรวจหาโควดิ-19 ส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (Test & Go) ซ่ึงการให้บริการรักษา
ผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในส่วนการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโควิด-19 มีค่าบริการเฉล่ียต ่ากวา่ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียในช่วง
การด าเนินงานในสถานการณ์ปกติ  

ประมาณการรายไดค้่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในปี 2565 จากค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังท่ีเกิดข้ึนจริง
ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ี
เท่ากบัค่าเฉล่ียของค่าบริการผูป่้วยนอกต่อคร้ังในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 หรือมีค่าบริการผูป่้วย
นอกเฉล่ียต่อคร้ังในปี 2565 เท่ากบั 4,897 บาท และตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป ประมาณการค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ัง
ขยายตวัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี อา้งอิงจากการคาดการณ์โดยฝ่ายบริหารของบริษทั ซ่ึงต ่ากวา่อตัราการเติบโตของค่าบริการ
ผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในปี 2562 ท่ีประมาณร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นช่วงสถานการณ์ปกติก่อนท่ีธุรกิจของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบจากโควดิ-19  

(2) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีความสามารถในการให้บริการผูป่้วยนอก 1,200 คนต่อวนั ในปี 2562 - 2564 
และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 มีผูป่้วยนอกใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนัจ านวน 1,037 คน 903 คน 855 คน และ 1,017  คน หรือมี
อตัราเฉล่ียการใชบ้ริการเท่ากับร้อยละ 86.39 ร้อยละ 75.22 ร้อยละ 73.76 และร้อยละ 84.76 ของความสามารถในการ
ให้บริการเต็มท่ีตามล าดบั ทั้ งน้ี การเพ่ิมข้ึนมากของจ านวนผูป่้วยนอกในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 เป็นผลมาจากการ
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ระบาดของโควดิ-19 สายพนัธ์ุโอมิครอน ส่งผลใหมี้จ านวนผูป่้วยติดเช้ือในประเทศเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความตอ้งการใชบ้ริการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโควดิ-19 เพ่ิมข้ึน รวมทั้งประเทศไทยไดก้ลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ัง ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน จึงมี
จ านวนผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจากการตรวจหาโควดิ-19 ส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (Test & Go) 

 |-----------------------เกดิขึน้จริง---------------------| |---------------------------------ประมาณการ------------------------------------| 

ผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลสมิติเวช 

ศรีราชา 
2562 2563 2564 

ม.ค. -มี.ค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ความสามารถในการ
ให้บริการผูป่้วยนอก 
ต่อวนั (คน) 

1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  

จ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ีย
ต่อวนั (คน) 

1,037  903  885  1,017  974  1,004  1,034  1,065  1,097  1,130  

อตัราเฉล่ียการใช้
บริการ (ร้อยละ) 

86.39% 75.22% 73.76% 84.76% 81.20% 83.64% 86.14% 88.73% 91.39% 94.13% 

จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลีย่ต่อวนั 

ในปี 2565 ประมาณการจ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนัจากจ านวนผูป่้วยนอกท่ีเขา้ใชบ้ริการจริงในงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์จ านวนผูป่้วยนอกท่ีเขา้ใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนัในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีเท่ากบั
ค่าเฉล่ียของจ านวนผูป่้วยนอกต่อวนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 คิดเป็นอตัราการเติบโตของจ านวน
ผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนัในปี 2565 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 10.08 

ทั้งน้ี อตัราการเติบโตของผูป่้วยนอกท่ีเพ่ิมข้ึนมากในปี 2565 เน่ืองจากเป็นการเติบโตจากฐานท่ีต ่าในปี 2564 จาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สายพนัธ์ุโอไมครอนตั้งแต่ปลายไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ต่อเน่ืองมาตน้ปี 2565 ท า
ใหจ้ านวนผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนจากการใชบ้ริการของผูป่้วยโควิด-19 และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจรักษาโควิด-19 และ
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป อตัราการขยายตวัของจ านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนัเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี อา้งอิงจากการคาดการณ์
อตัราการเติบโตระยะยาวโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ซ่ึงประมาณการอยา่งระมดัระวงัจากอดีตช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 
ท่ีธุรกิจของบริษทัเติบโตในระดบัสองเท่าของอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

รายได้ค่าบริการผู้ป่วยนอกเฉลีย่ต่อคร้ัง 

รายไดค้่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบั 3,124 บาท 
3,405 บาท 3,544 บาท และ 3,643 บาท ตามล าดบั โดยประมาณการรายไดค้่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในปี 2565 จาก
ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ีย
ต่อคร้ังในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีเท่ากบัค่าเฉล่ียของค่าบริการผูป่้วยนอกต่อคร้ังในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือน
แรกของปี 2565 หรือมีค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในปี 2565 เท่ากบั 3,484 บาท และตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป ประมาณ
การค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังนอกขยายตวัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี อา้งอิงจากการคาดการณ์โดยฝ่ายบริหารของบริษทั 
ซ่ึงต ่ากวา่อตัราการเติบโตของค่าบริการผูป่้วยนอกเฉล่ียในปี 2562 ท่ีประมาณร้อยละ 6 ซ่ึงเป็นช่วงสถานการณ์ปกติก่อนท่ี
ธุรกิจของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 

 



รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ 

 

หนา้ 56  

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 

ประมาณการรายไดค้่ารักษาพยาบาลผูป่้วยใน จากการใชเ้ตียงทั้งหมดของผูป่้วยในในระยะเวลา 1 ปี (ซ่ึงค านวณ
จากอตัราการเขา้พกัของผูป่้วยใน หรือเท่ากบัสัดส่วนจ านวนผูป่้วยในต่อจ านวนผูป่้วยนอก (Conversion rate) คูณดว้ย
ระยะเวลาครองเตียง (Length of stay) คูณ 365 วนั) และรายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนั 

(1 ) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีความสามารถในการให้บริการผูป่้วย
ในจากจ านวนเตียงท่ีพร้อมใหบ้ริการต่อวนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 จ านวน 381 เตียง 391 เตียง 
430 เตียง และ 501 เตียง และมีอตัราการครองเตียงในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 ร้อยละ 84.16 ร้อยละ 
62.98 ร้อยละ 76.96 และร้อยละ 91.97 ตามล าดบั ทั้ งน้ี อตัราการครองเตียงท่ีสูงข้ึนมากในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 
สืบเน่ืองจากการเขา้รักษาของผูป่้วยในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรักษาโควิด-19 ซ่ึงมีระยะเวลาครองเตียงนานกวา่การระยะเวลา
การครองเตียงของผูป่้วยในในสถานการณ์การรักษาพยาบาลปกติ 

การใช้เตียงท้ังหมดของผู้ป่วยใน (เตียง/ปี) 

ในปี 2565 ประมาณการการใชเ้ตียงทั้งหมดของผูป่้วยในจากสดัส่วนจ านวนผูป่้วยในต่อผูป่้วยนอก และระยะเวลา
ครองเตียงท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 โดยมีสัดส่วน
จ านวนผูป่้วยในต่อผูป่้วยนอกประมาณร้อยละ 2.90 ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2565  และระยะเวลาครองเตียงท่ีเท่ากบัประมาณ 4.0 วนั ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2562 - 2564 และ
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไปประมาณการโดยใชอ้ตัราการเขา้พกัของผูป่้วยในคงท่ีท่ีร้อยละ 2.90 ของผูป่้วยนอก และระยะเวลา
ครองเตียงคงท่ีท่ี 4.0 วนั  

 |--------------------------เกดิขึน้จริง------------------------| |---------------------------------ประมาณการ-------------------------------------| 

 
2562 2563 2564 

ม.ค. -มี.ค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเตียงท่ีมี (เตียง) 605 605 605 605 605 605 605 617 617 617 
จ านวนเตียงท่ีพร้อม
ให้บริการต่อวนั (เตียง) 

381 391 430 501 501 501 501 512 512 512 

ความสามารถในการ
ให้บริการ** (เตียง/ปี) 

139,065  142,715  156,950  45,090  182,865  182,865  182,865  186,880  186,880  186,880  

การใชเ้ตียงทั้งหมดของ
ผูป่้วยใน (เตียง/ปี) 

117,034  89,879  120,795  41,468  131,271  128,629  132,488  137,029  142,325  147,255  

อตัราการครองเตียง 
(ร้อยละ) 

84.16  62.98  76.96  91.97  71.79  70.34  72.45  73.32  76.16  78.80  

หมายเหตุ:**  ความสามารถในการให้บริการ ค านวณจากจ านวนเตียงท่ีพร้อมให้บริการต่อวนัคูณดว้ยจ านวนวนัท่ีให้บริการ (365 วนั/ปี) 

รายได้ค่าบริการผู้ป่วยในเฉลีย่ต่อวนั 

รายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบั 44,286 บาท 
44,233 บาท 37,904 บาท และ 33,538 บาท ตามล าดบั ทั้งน้ี รายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัลดลงในงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2565 สืบเน่ืองจากการเขา้รักษาของผูป่้วยในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการรักษาโควิด-19 ท่ีมีรายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อ
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วนัต ่ากวา่รายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในกรณีการรักษาผูป่้วยในในสถานการณ์การรักษาพยาบาลปกติท่ียงัมีรายได้
จากการรักษาผูป่้วยในจากการรักษาโรคซบัซอ้น เช่น โรคหวัใจ โรคมะเร็ง เป็นตน้  

ประมาณการรายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในปี 2565 จากค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 
3 เดือนแรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีเท่ากบัค่าเฉล่ีย
ของค่าบริการผูป่้วยในต่อวนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 หรือมีค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในปี 
2565 เท่ากบั 38,031 บาท และในปี 2566 ฝ่ายบริหารของบริษทัคาดการณ์ค่าบริการผูป่้วยในจะเติบโตประมาณร้อยละ 12 
กลบัมาใกลเ้คียงกบัค่าบริการเฉล่ียในปี 2561 - 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีสถานการณ์การด าเนินธุรกิจปกติ และตั้งแต่ปี 2567 เป็น
ตน้ไป ค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัขยายตวัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี อา้งอิงจากการคาดการณ์โดยฝ่ายบริหารของบริษทั ซ่ึง
ต ่ากวา่อตัราการเติบโตของค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในปี  2562 ท่ีประมาณร้อยละ 6 ท่ีเป็นช่วงสถานการณ์ปกติก่อนท่ี
ธุรกิจของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 

(2) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีความสามารถในการให้บริการผูป่้วยในจากจ านวนเตียงท่ีพร้อมให้บริการต่อ
วนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 คงท่ีท่ีจ านวน 184 เตียง และมีอตัราการครองเตียงในปี 2562 - 2564 
และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 ร้อยละ 77.09 ร้อยละ 54.64 ร้อยละ 63.09 และร้อยละ 85.70 ตามล าดบั 

การใช้เตียงท้ังหมดของผู้ป่วยใน (เตียง/ปี) 

ในปี 2565 ประมาณการการใชเ้ตียงทั้งหมดของผูป่้วยในจากสดัส่วนจ านวนผูป่้วยในต่อผูป่้วยนอก และระยะเวลา
ครองเตียงท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 โดยมีสัดส่วน
จ านวนผูป่้วยในต่อผูป่้วยนอกประมาณร้อยละ 4.80 ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2565  และระยะเวลาครองเตียงท่ีเท่ากบัประมาณ 2.60 วนั ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2562 - 2564 และ
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไปประมาณการโดยใชอ้ตัราการเขา้พกัของผูป่้วยในคงท่ีท่ีร้อยละ 4.80 และระยะเวลาครองเตียงคงท่ีท่ี 
2.60 วนั  

 |--------------------------เกดิขึน้จริง------------------------| |---------------------------------ประมาณการ--------------------------------------| 

 
2562 2563 2564 

ม.ค. -มี.ค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเตียงท่ีมี (เตียง) 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 
จ านวนเตียงท่ีพร้อม
ให้บริการต่อวนั (เตียง) 

184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ความสามารถในการ
ให้บริการ** (เตียง/ปี) 

67,160  67,160  67,160  16,560 67,160  67,160  67,160  67,160  67,160  67,160  

การใชเ้ตียงทั้งหมดของ
ผูป่้วยใน (เตียง/ปี) 

51,775  36,698  42,368  14,192 47,386  45,717  46,598  47,996  49,436  50,919  

อตัราการครองเตียง 
(ร้อยละ) 

77.09  54.64  63.09  85.70 70.56  68.07  69.38  71.47  73.61  75.82  

หมายเหตุ:**  ความสามารถในการให้บริการ ค านวณจากจ านวนเตียงท่ีพร้อมให้บริการต่อวนัคูณดว้ยจ านวนวนัท่ีให้บริการ (365 วนั/ปี) 
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รายได้ค่าบริการผู้ป่วยในเฉลีย่ต่อวนั 

รายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบั 26,671 บาท 
30,105 บาท 27,951 บาท และ 26,007 บาท ตามล าดบั โดยประมาณการรายไดค้่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในปี 2565 จาก
ค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อ
วนัในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีเท่ากบัคา่เฉล่ียของค่าบริการผูป่้วยในต่อวนัในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2565 หรือมีค่าบริการผูป่้วยในเฉล่ียต่อวนัในปี 2565 เท่ากบั 27,182 บาท และตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป ค่าบริการผูป่้วยใน
เฉล่ียต่อวนัขยายตวัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี อา้งอิงเป้าหมายการเติบโตของค่าบริการผูป่้วยในจากการคาดการณ์โดยฝ่าย
บริหารของบริษทั 

2) รายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทย่อยอ่ืน 

ในงบการเงินรวมของบริษทัมีการรวมรายไดค้่ารักษาพยาบาลของ Samitivej International Co., Ltd. (บริษทัถือ
หุน้ทางออ้มผา่นบริษทั เอส ว ีโฮลด้ิง จ ากดัร้อยละ 80.00) ด าเนินธุรกิจคลินิกให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกท่ีประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 มีรายไดค้่ารักษาพยาบาลจ านวน 59.64 
ลา้นบาท  41.81 ล้านบาท 63.55 ล้านบาท และ 16.91 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงรายได้ค่ารักษาพยาบาลของ Samitivej 
International Co., Ltd. มีจ านวนนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดค้่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสมิติเวชในประเทศ
ไทย จึงประมาณการรายไดค้่ารักษาพยาบาลของ Samitivej International Co., Ltd. ในปี 2565 จากการปรับการค านวณเป็น
รายปีของรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 และก าหนดให้รายไดด้งักล่าวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณ
การท่ีเท่ากบัปีละ 67.65 ลา้นบาท  

3) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า อาหารและบริการ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ อาหารและบริการเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัย่อย (ด าเนินการโดย
บริษทั เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จ ากัด (บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100.00) บริษทั ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จ ากดั (บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
100.00))  โดยในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 มีจ านวน 123.93 ลา้นบาท 127.95 ลา้นบาท 127.54 ลา้น
บาท และ 34.56 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดด้งักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ประมาณการรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ อาหารและบริการในปี 2565 จากการปรับการค านวณเป็นรายปีของรายไดท่ี้
เกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 และก าหนดให้รายไดด้งักล่าวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการท่ีเท่ากบัปีละ 
138.24 ลา้นบาท  

4) รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 มีจ านวน 164.53 ลา้นบาท 138.18 ลา้นบาท 153.81 
ลา้นบาท และ 36.22 ลา้นบาท ตามล าดบั ประมาณการรายไดอ่ื้นในปี 2565 - 2570 เท่ากบัประมาณร้อยละ 1 ของรายไดร้วม 
อา้งอิงสดัส่วนรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วมท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565  

 |--------------------------เกดิขึน้จริง------------------------| |---------------------------------ประมาณการ-------------------------------------| 

 
2562 2563 2564 

ม.ค. -มี.ค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายไดอ่ื้น (ลบ.) 164.53  138.18  153.81  36.22  148.88  163.21  170.40  178.60  187.83  197.18  
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5) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่แนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากดั (“NHealth”) (บริษทั
ถือหุ้นร้อยละ 21.04) ด าเนินธุรกิจให้ค  าปรึกษาดา้นการบริหารงาน ให้บริการห้องทดลอง การตรวจวิเคราะห์และคน้ควา้
เก่ียวกบัยารักษาโรค ใหบ้ริการจดัซ้ือสินคา้และอุปกรณ์ รวมทั้งยา เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์เป็นตน้ บริษทัรับรู้ส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมของบริษทั ในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 
จ านวน 58.90 ลา้นบาท 33.92 ลา้นบาท 26.42 ลา้นบาท และ 20.84 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 0.46 ร้อยละ 0.32 
ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.61 ของรายไดร้วม ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีจ านวนไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบั
รายไดค้่ารักษาพยาบาลซ่ึงเป็นรายไดห้ลกั จึงประมาณการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยอา้งอิงจากสัดส่วน
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมต่อรายไดร้วมในอดีตของบริษทั 

 |----------------------------เกดิขึน้จริง--------------------------| |------------------------------------------ประมาณการ-----------------------------------------------| 
 

2562 2563 2564 
ม.ค. -ม.ีค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม 
(ลบ.) 

58.90  33.92  26.42  20.84  56.62  53.27  56.39  59.90  63.93  67.92  

รายไดร้วม (ลบ.) 12,778.93  10,475.93  11,010.34  3,418.26  12,175.44  13,037.07  13,802.70  14,661.55  15,647.16  16,623.13  
สดัส่วนส่วนแบ่งก าไร
จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมต่อรายไดร้วม 

0.46% 0.32% 0.24% 0.61% 0.47% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 

ในปี 2565 ประมาณการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 
รวมกบัการคาดการณ์ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีร้อยละ 0.41 ของรายได้
รวม ซ่ึงอา้งอิงค่าเฉล่ียสดัส่วนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 
หรือในปี 2565 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีจ านวน 56.62 ลา้นบาท ในปี 2566 - 2570 ประมาณการส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมให้เท่ากบัร้อยละ 0.41 ของรายไดร้วม ซ่ึงมีจ านวน 53.41 ลา้นบาท 56.54 ลา้นบาท 60.06 
ลา้นบาท 63.93 ลา้นบาท และ 67.92 ลา้นบาท ตามล าดบั 

6) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนขายและบริการ  

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ ประกอบดว้ย ค่ายา ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ค่าธรรมเนียมแพทย ์
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานทางการแพทย ์ค่าแลปหรือค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์เป็นตน้ ในปี 2562 - 2564 และงวด 3 
เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 62.86 ร้อยละ 64.97 ร้อยละ 65.36 และร้อยละ 59.54 ของรายไดค้่ารักษาพยาบาล 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ อาหารและบริการตามล าดบั  

 |----------------------------เกดิขึน้จริง--------------------------| |------------------------------------------ประมาณการ------------------------------------------------| 
 

2562 2563 2564 
ม.ค. -ม.ีค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล 
ตน้ทุนขายและบริการ 
(ไม่รวมค่าเส่ือมราคา)
(ลบ.) 

7,398.21  6,159.95  6,561.83  1,867.06  6,911.94  7,517.91  7,958.01  8,452.42  9,021.79  9,585.22  
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 |----------------------------เกดิขึน้จริง--------------------------| |------------------------------------------ประมาณการ------------------------------------------------| 
 

2562 2563 2564 
ม.ค. -ม.ีค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเส่ือมราคา (ลบ.) 531.15  556.22  534.44  146.57  595.02  647.10  709.75  803.84  868.31  930.61  
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
ต้นทุนขายและบริการ
รวม (ลบ.) 

7,929.35  6,716.17  7,096.27  2,013.63  7,506.96  8,165.01  8,667.76  9,256.26  9,890.10  10,515.83  

ประมาณการต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนขายและบริการในปี 2565 ของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จากตน้ทุนแต่ละประเภทของแต่ละโรงพยาบาลท่ี
เกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการในงวด 9 
เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีอา้งอิงสัดส่วนตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย) ต่อรายไดค้่ารักษาพยาบาล รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ อาหารและบริการท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2562 - 2564 และ
งวด 3 เดือนแรกของปี 2565 ซ่ึงไดเ้ท่ากบัร้อยละ 58.4 รวมกบัค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกในส่วนของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ซ่ึง
ประมาณการค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนจริงปี 2565 ตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์รวมกบัค่าเส่ือมราคาส่วนของรายจ่ายฝ่าย
ทุน (Capital Expenditure) และใชส้ัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดท่ี้ค านวณไดข้องปี 2565 ดงักล่าวขา้งตน้ในการประมาณการ
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการในปี 2566 - 2570 

7) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 18.50 ร้อยละ 18.74 ร้อย
ละ 18.39 และร้อยละ 15.83 ของรายไดค้่ารักษาพยาบาล ตามล าดบั  

 |----------------------------เกดิขึน้จริง--------------------------| |---------------------------------------ประมาณการ-----------------------------------------------| 
 

2562 2563 2564 
ม.ค. -มี.ค. 
2565 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร (ไม่รวมค่า
เส่ือมราคา) (ลบ.) 

2,188.57  1,697.41  1,778.72  507.34  1,955.91  2,094.62  2,205.65  2,328.01  2,465.25  2,603.18  

ค่าเส่ือมราคา (ลบ.) 121.86  187.85  193.96  22.56  182.91  198.91  218.17  247.09  266.91  286.06  

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารวม (ลบ.)  

2,310.43  1,885.26  1,972.68  529.90  2,138.82  2,293.53  2,423.83  2,575.10  2,732.16  2,889.24  

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2565 ของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี
นครินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จากค่าใชจ่้ายในการแต่ละประเภทของแต่ละโรงพยาบาล เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่าประกนัภยั ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ ท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2565 รวมกบัการคาดการณ์ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงวด 9 เดือนหลงัของปี 2565 ท่ีอา้งอิงสัดส่วนค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) ต่อรายไดค้่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2562 - 2564 และงวด 3 
เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบัประมาณร้อยละ 11.0 รวมกบัค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึง
ประมาณการค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนจริงปี 2565 ตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์รวมกบัค่าเส่ือมราคาส่วนของรายจ่ายฝ่าย
ทุน (Capital Expenditure) ส าหรับค่าใชจ่้ายพนกังานประมาณการให้มีการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี อา้งอิงตามอตัราการข้ึน
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เงินเดือนเฉล่ียโดยทัว่ไป และใชส้ัดส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายไดท่ี้ค านวณไดข้องปี 2565 ดงักล่าวขา้งตน้ในการประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2566 - 2570 

8) ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ประมาณการอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรก่อนหกัภาษี  

9) ค่าใช้จ่ายลงทุน 

- ประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนในการปรับปรุงสินทรัพยถ์าวรต่างๆ เช่น ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เคร่ืองมือทาง
การแพทย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เช่น ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน โดยในปี 2565 ประมาณการ
ค่าใชจ่้ายลงทุนร้อยละ 3.00 - 3.80 ของรายไดค้่ารักษาพยาบาล อา้งอิงอตัราค่าใชจ่้ายลงทุนท่ีแต่ละโรงพยาบาลก าหนดตาม
งบประมาณลงทุนในปี 2565 หรือเท่ากบัประมาณ 450.94 ลา้นบาท ส าหรับปี 2566 ก าหนดค่าใชจ่้ายลงทุนประมาณร้อยละ 
4.00 - 4.50 ของรายไดค้่ารักษาพยาบาล หรือเท่ากบัประมาณ 595.82 ลา้นบาท ซ่ึงค่าใชจ่้ายลงทุนจะข้ึนอยูก่บัขนาดของ
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาจะมีค่าใชจ่้ายลงทุนต ่ากว่าโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร์ และตั้ งแต่ปี 2567 เป็นตน้ไป ก าหนดค่าใช้จ่ายลงทุนประมาณร้อยละ 5.00 ของรายได้จากค่า
รักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นอตัราค่าใชจ่้ายลงทุนปกติของบริษทั หรือเท่ากบั 716.70 ลา้นบาท 761.97 ลา้นบาท 811.76 ลา้นบาท 
และ 863.11 ลา้นบาท ในปี 2567 -  2570 ตามล าดบั อตัราค่าใชจ่้ายลงทุนดงักล่าวประมาณการจากสถานการณ์ลงทุนในการ
ด าเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทัท่ีมีการลงทุนต่อเน่ืองในแต่ละปี โดยในปี 2562 - 2564 มีอตัราค่าใชจ่้ายลงทุนร้อยละ 6.2 
ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 2.2 ของรายไดค้่ารักษาพยาบาล ตามล าดบั โดยบริษทัลดการลงทุนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 

- ประมาณการค่าใชจ่้ายลงทุนใหม่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเด็กของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ตาม
แผนลงทุนท่ีจะใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ในปี 2565 - 2567 จ านวน 650 ลา้นบาท 521 ลา้นบาท และ 208 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

- ค่าใชจ่้ายลงทุนในส่วนสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้บริษทั เป็นผูเ้ช่าสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ เพ่ือประกอบธุรกิจ เช่น 
ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์โครงสร้าง เคร่ืองตกแต่งและส านกังาน เป็นตน้ ก าหนดสมมติฐานให้
บริษทัยงัคงเช่าสินทรัพยด์งักล่าวต่อไปเพ่ือใหก้ารท าธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จึงก าหนดให้ค่าใชจ่้ายลงทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชเ้ท่ากบัค่าเส่ือมราคา โดยปี 2565 อา้งอิงค่าเส่ือมราคาจากการปรับค านวณเป็นรายปีของค่าเส่ือมราคางวด 3 เดือน
แรกของปี 2565 จะได้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในปี 2565 จ านวน 69.84 ลา้นบาท และก าหนดให้เป็น
ค่าใชจ่้ายลงทุนในส่วนสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ลอดระยะเวลาประมาณการ  

10) เงนิทุนหมุนเวยีน 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  45 วนั 
ระยะเวลาเก็บสินคา้เฉล่ีย 6 วนั 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  34 วนั 

ประมาณการระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาเก็บสินคา้เฉล่ีย และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย อา้งอิงจาก
ค่าเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2562 - 2564 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 
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11) Terminal Growth Rate  

อตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดภายหลงัปี 2570 ก าหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 2 โดยคาดการณ์วา่ธุรกิจของบริษทั
ยงัจะสามารถเติบโตไดต้่อไปตามแผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษทั  ประกอบกบันโยบายสนับสนุนจากภาครัฐท่ี
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ แนวโนม้สังคมผูสู้งอายใุนประเทศไทย และแนวโน้มการให้
ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพของประชาชน ส่งผลใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเติบโตไดดี้ภายใตส้ภาวะความ
พร้อมทางธุรกิจและเงินทุนท่ีเพียงพอของกิจการ อยา่งไรก็ตาม การคาดการณ์ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 
เน่ืองจากกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคตอาจไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกท่ีบริษทัไม่อาจควบคุมได ้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากประมาณการผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยในระยะเวลาประมาณ 6 ปีขา้งหนา้ ดว้ยอตัราส่วนลดซ่ึงค านวณจากตน้ทุนทาง
การเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ท่ีร้อยละ 7.60  

โดยมีสูตรการค านวณ WACC ดงัน้ี 

WACC = Ke(E/V) + Kd(1-t)(D/V) 
 Ke = อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 7.70   

 Kd = อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเฉล่ียของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 3.84    
 t   = ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 20 
 E = ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 10,925.21 ลา้นบาท 
 D = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 252.57 ลา้นบาท 
 V = D + E 

E/V = ร้อยละ 97.74  
D/V = ร้อยละ 2.26   

การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) : 

Ke   = Rf + (Rm - Rf) 

โดยท่ี Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ             
พนัธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุคงเหลือ 25 ปี ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมีค่า
เท่ากบัร้อยละ 4.06 (ขอ้มูลจาก www.thaibma.or.th)  

 Beta () ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบ            
กับค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุ้นบริษัท จากข้อมูลรายวนั 
ยอ้นหลงั 2 ปี จากวนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.503 (ขอ้มูลจาก 
Bloomberg ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสะทอ้นภาวะการลงทุนไดดี้)  

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               
เฉล่ียยอ้นหลงั 25 ปี (ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย ตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2540 - พฤษภาคม 2565 ) ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 11.30  
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จากสมมติฐานการประมาณกระแสเงินสดขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระรวมกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั และคิดลดกระแสเงินสดดว้ยตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก สรุป
ประมาณการกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ยในช่วงเดือนเมษายน 2565 - เดือนธนัวาคม 2570 ไดด้งัน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 

เม.ย. - ธ.ค. 
2565 

2566 2567 2568 2569 2570 

รายไดค่้ารักษาพยาบาล  8,540.83  12,735.61  13,494.06  14,344.71  15,321.09  16,287.71  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ อาหารและบริการ 103.68  138.24  138.24  138.24  138.24  138.24  
รายไดอ่ื้น 112.66  163.21  170.40  178.60  187.83  197.18  
รายได้รวม 8,757.18  13,037.07  13,802.70  14,661.55  15,647.16  16,623.13  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 35.78  53.27  56.39  59.90  63.93  67.92  
รวม 8,792.96  13,090.33  13,859.10  14,721.45  15,711.09  16,691.04  
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล ตน้ทุนขายและบริการ 5,493.33  8,165.01  8,667.76  9,256.26  9,890.10  10,515.83  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,608.92  2,293.53  2,423.83  2,575.10  2,732.16  2,889.24  
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้  1,690.71  2,631.79  2,767.51  2,890.09  3,088.83  3,285.97  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 608.80  846.01  927.92  1,050.93  1,135.22  1,216.67  
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้ ค่าเส่ือมราคา และ 
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

2,299.50  3,477.80  3,695.43  3,941.02  4,224.05  4,502.65  

หกั ภาษีเงินได ้ (338.14) (526.36) (553.50) (578.02) (617.77) (657.19) 
บวก/(หกั) การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (80.32) (56.33) (56.85) (61.93) (74.18) (73.57) 
หกั ค่าใชจ่้ายลงทุน (1,128.84) (1,128.05) (921.00) (753.92) (801.09) (847.62) 
กระแสเงนิสดของกจิการ (Free Cash flow to Firm) 752.20  1,767.07  2,164.08  2,547.16  2,731.01  2,924.26  

Terminal Value           45,362.68  
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของกิจการ 
(PV of Free Cash flow to Firm) 

605.15  1,319.04  1,480.37  1,636.36  1,627.00  1,633.82  

มูลค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 29,774.65       

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของกจิการ  
(Firm Value) 38,076.39  

     

บวก เงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 720.59            

บวก สินทรัพยท์างการเงิน1/ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 2,442.31            

บวก เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัใหญ่2/ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 922.94            

หกั หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (252.57)           

หกั เงินปันผลจ่าย3/ (750.00)           

รวมมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด - สุทธิ 41,159.66            

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด (ลา้นหุน้) 100.00            

ราคาหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 411.60           

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 2,442.02 ล้านบาท 
ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวม เงินฝากประจ าและตัว๋เงินคลงั และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 0.29 
ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั (รายละเอียดเพ่ิมเติมพิจารณาไดจ้ากขอ้ 3.2 วิธีปรับปรุงมูลค่า
หุ้นตามบญัชี ขอ้ยอ่ย 4.และ 5. สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน) 

 2/  เงินให้กูย้มืแก่บริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือบริหารสภาพ
คล่องในกลุ่มบริษทั BDMS 
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 3/  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นสามญั ในอตัรา 
หุ้นละ 13.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,350 ลา้นบาท โดยในเดือนมกราคม 2565 บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 6.00 
บาท รวมเป็นเงิน 600 ล้านบาท และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลส่วนเพ่ิมอีกในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท 
เป็นเงินจ านวนรวม 750 ล้านบาท  ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลน้ีจะมีผลกระทบต่อฐานะเงินสดของบริษทั เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงังบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

จากสมมติฐานการค านวณกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีคาดวา่จะท าไดใ้นอนาคต จะไดร้าคาประเมิน
หุน้บริษทั เท่ากบั 411.60 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุน้ละ 480.00 บาท เท่ากบั 68.40 บาท
ต่อหุน้ หรือต ่ากวา่ร้อยละ 14.25 ของราคาเสนอซ้ือดงักล่าว 

นอกจากน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดว้เิคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณ
การทางการเงินท่ีมีต่อราคาหุน้ท่ีประเมินไดข้า้งตน้ โดยการปรับเพ่ิม/ลดรายไดค้่ารักษาพยาบาลร้อยละ 3 จากกรณีพ้ืนฐาน 
(Base Case) และปรับเพ่ิม/ลดตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (WACC) บวกลบจากเดิมร้อยละ 0.50 จากกรณีพ้ืนฐาน 
(Base Case) จะไดร้าคาหุน้ของบริษทั ดงัน้ี 

 การเปลีย่นแปลงรายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ต้นทุนทางการเงนิถัวเฉลีย่
ถ่วงน า้หนกั (WACC) 

-3.00% กรณพืี้นฐาน  
(Base Case) 

+3.00% 

8.10% 365.52 378.42 391.33 
7.60% 397.52 411.60 425.67 
7.10% 435.39 450.84 466.30 

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ดงักล่าวขา้งตน้ จะไดร้าคาประเมินหุ้นบริษทั เท่ากบั 365.52 - 
466.30 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์หุ้นละ 480.00 บาท เท่ากบั 13.70 - 114.48 บาทต่อหุ้น 
หรือต ่ากวา่ร้อยละ 2.85 - 23.85 ของราคาเสนอซ้ือดงักล่าว 

ตารางสรุปเปรียบเทยีบราคาประเมนิหุ้นและราคาเสนอซ้ือหุ้น  

วิธีการประเมิน 
ราคาประเมินหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอซ้ือ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินต ่ากว่าราคาเสนอซ้ือ 

บาท ร้อยละ 

1. วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี 100.73 480.00 (379.27) (79.01) 
2. วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี 121.40 480.00 (358.60) (74.71) 
3. วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาด     

3.1 วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 370.69 - 386.80 480.00 (93.20) - (109.31) (19.42) - (22.77) 
3.2 วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ 345.40 - 570.23 480.00 (134.60) - 90.23 (28.04) - 18.80 
3.3 วธีิอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อน

ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย 

365.39 - 415.47 480.00 (64.53) - (114.61) (13.44) - (23.88) 

4. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด 402.42 - 407.83 480.00 (72.17) - (77.58) (15.03) - (16.16) 
5. วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด     
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วิธีการประเมิน 
ราคาประเมินหุ้น 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอซ้ือ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินต ่ากว่าราคาเสนอซ้ือ 

บาท ร้อยละ 

5.1 กรณีพ้ืนฐาน (Base Case) 411.60 480.00 (68.40) (14.25) 
5.2 กรณีวเิคราะห์ความไว (Sensitivity 

Analysis) 
365.52 - 466.30 480.00 (13.70) - (114.48) (2.85) - (23.85) 

  ทั้ งน้ี การประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้ด้อยแตกต่างกนั ซ่ึงสะท้อนถึงราคาท่ีเหมาะสมจากการ
ประเมินราคาหุน้ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละวธีิ สรุปไดด้งัน้ี 

วธีิการประเมนิราคาหุ้น รายละเอยีด 

1) วิ ธี มูลค่ า หุ้นตามบัญชี 
(Book Value Approach)  

เป็นวธีิท่ีอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทังวดล่าสุด ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่าน
การสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดย
ท่ีไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์นปัจจุบนัท่ีอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
จากมูลค่าตามบญัชี และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั
ต่องบการเงิน รวมทั้งไม่ไดค้  านึงถึงผลประกอบการและความสามารถในการท าก าไรของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น การประเมินราคา
หุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั  

2)  วธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นตาม
บัญชี (Adjusted Book 
Value Approach) 

สามารถสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีเป็นปัจจุบนัไดม้ากกวา่วธีิมูลค่าหุ้นตามบญัชี โดยได้
ค  านึงถึงราคาตลาดของสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ไดแ้ก่ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใชป้ระโยชน์เป็นโรงพยาบาล โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวตามราคาประเมินทรัพย์สินท่ีมีการประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ รวมทั้ งมูลค่าเงินลงทุนท่ีปรับปรุงให้
สะท้อนมูลค่ายุติธรรมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม วิธีน้ีไม่ได้ค  านึงถึงผลประกอบการและ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัย่อยในอนาคต รวมทั้งไม่ไดค้  านึงถึง
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันั้น การประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายุติธรรม
ของหุน้ของบริษทั 

3) วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาด  

3.1)   วธีิอตัราส่วนราคาต่อ
มูลค่าตามบญัชี (Price 
to Book Value 
Approach) 

เป็นวิธีท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินของบริษทั ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยพิจารณาจากมูลค่า
ตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เทียบเคียง
กับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิงซ่ึงสะทอ้นส่วนเพ่ิมท่ีนักลงทุนให้กบัมูลค่าทางบญัชีของบริษทัจด
ทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าว โดยไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่าตลาดของสินทรัพยใ์นปัจจุบนั และ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต ดงันั้น การประเมินราคา
หุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั  
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วธีิการประเมนิราคาหุ้น รายละเอยีด 

3.2)  วธีิเปรียบอตัราส่วน
ราคาต่อก าไรสุทธิต่อ
หุน้ (Price to Earnings 
Ratio Approach)  

เป็นวธีิท่ีไดค้  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษทั โดยพิจารณาจากก าไรสุทธิต่อ
หุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ยอ้นหลงั 12 เดือน นบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เทียบเคียง
กบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง  ซ่ึงเป็นการประเมินจากก าไรท่ีผ่านมาในระยะสั้นเท่านั้น โดยไม่ได้
ค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษทัและบริษัทย่อยในอนาคต นอกจากน้ี 
อตัราส่วนราคาตอ่ก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง สะทอ้นความคาดหวงั
ของนกัลงทุนต่อการเติบโตของก าไรของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าว ซ่ึงอาจมีการ
เติบโตท่ีแตกต่างจากบริษทั ดังนั้น การประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีน้ีอาจไม่สะท้อนมูลค่า
ยติุธรรมของหุน้ของบริษทั  

3.3)  วธีิอตัราส่วนมูลค่า
กิจการต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย (Enterprise 
value to EBITDA 
Approach)   

เป็นวธีิท่ีค  านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัและ
บริษทัย่อย โดยพิจารณาจากก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย ยอ้นหลัง 12 เดือน หักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุน ภาระหน้ีสินท่ีมี
ดอกเบ้ียสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย เทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อ
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA) ของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง  ซ่ึงวิธีน้ีเป็นเพียงการประเมินจากกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาในระยะสั้นเท่านั้น โดยไม่ไดค้  านึงถึงความสามารถใน
การท าก าไรและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต นอกจากน้ี 
อตัราส่วน EV/EBITDA ของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง สะทอ้นความคาดหวงัของนัก
ลงทุนต่อการเติบโตของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิง
ดงักล่าว ซ่ึงอาจมีโครงสร้างทางการเงิน และอตัราการเติบโตท่ีแตกต่างจากบริษทั ดงันั้น 
การประเมินราคาหุน้ดว้ยวธีิน้ีอาจไม่สะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั 

4) วิ ธี มูลค่ า หุ้นตามราคา
ตลาด (Market Value 
Approach) 

เป็นวธีิท่ีพิจารณาจากขอ้มูลการซ้ือขายหุน้ของบริษทัในอดีต ซ่ึงโดยทัว่ไปสามารถสะทอ้น
อุปสงคแ์ละอุปทานของหุ้นในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงความคาดหวงัของนกัลงทุนต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงสะท้อนจากมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อปัจจัยพ้ืนฐาน 
ศกัยภาพและการเติบโตในอนาคตของบริษทัไดดี้พอสมควร แต่เน่ืองจากหุ้นของบริษทัมี
สภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นน้อยมาก โดยปริมาณหุ้นของบริษัทท่ีซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยใ์นระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี เฉล่ียเพียงวนัละ 1,517 หุ้น คิดเป็นจ านวนร้อยละ 
0.0015 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัต ่ามากเม่ือ
เทียบกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนโดยทัว่ไป ปริมาณหุ้นหมุนเวียนท่ีมีการ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว จึงไม่สามารถสะทอ้นถึงราคาตลาดท่ีสามารถน ามา
อ้างอิงในการประเมินราคาหุ้นท่ีเหมาะสม หรืออาจเป็นราคาท่ีไม่สะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ได ้  

5)  วธีิมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสด 

เป็นวธีิท่ีค  านึงถึงการด าเนินธุรกิจและการท าก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึง
เป็นการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานใน
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วธีิการประเมนิราคาหุ้น รายละเอยีด 
(Discounted Cash Flow 
Approach) 

อนาคต โดยมีสมมติฐานท่ีก าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานในอดีต 
ร่วมกบัการพิจารณานโยบายและแผนงานในอนาคตของบริษทั โดยไดค้  านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีมีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เช่น สภาพตลาด สภาวะการแข่งขนั โอกาสและ
อุปสรรคทางธุรกิจ แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินราคาดว้ยวิธีน้ีมีความเหมาะสม
ส าหรับการประเมินราคาหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ี และราคาหุน้ท่ีไดจ้ากการประเมินดว้ยวธีิน้ี
สามารถสะทอ้นราคายติุธรรมของหุน้ของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม การประเมินราคาหุ้นดว้ยวิธีน้ี อาจมีความไม่แน่นอนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ ซ่ึงในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากสมมติฐานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัได ้
และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินราคาหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ีในภายหลงัได ้ 

  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วธีิท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี  
คือ วธีิมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ซ่ึงมีราคาประเมินหุน้ในกรณีฐาน (Base Case) เท่ากบั 411.60 บาทต่อหุ้น ซ่ึงต ่ากวา่
ราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ 480.00 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเท่ากบั 68.40 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากวา่ร้อยละ 14.25 ของราคาเสนอ
ซ้ือ และราคาประเมินหุ้นท่ีไดจ้ากกรณีการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ต่อการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานใน
การประมาณการทางการเงิน ตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เท่ากบั 365.52 - 466.30 บาทต่อหุ้น ซ่ึงต ่ากวา่ราคา
เสนอซ้ือท่ี 480.00 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเท่ากบั 13.70 - 114.48 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากวา่ร้อยละ 2.85 - 23.85 ของราคาเสนอ
ซ้ือ 

ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบราคาเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีเท่ากบั 480.00 บาทต่อหุ้น กบัมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ
บริษทัท่ีอยู่ในช่วงราคา 365.52 - 466.30 บาทต่อหุ้น จะเห็นวา่ราคาเสนอซ้ือหุ้นสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นของบริษทั 
ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคาเสนอซ้ือท่ี 480.00 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีเ่หมาะสม 

นอกจากน้ี ผูท้  าค  าเสนอซ้ือจะท าค าเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัในราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาสูงสุดของราคาท่ีค านวณได้
ตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอซ้ือเพ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพย ์ในขอ้ 56 ของประกาศ ทจ.12/2554 ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ราคาสูงสุดท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือ หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค  าเสนอซ้ือ หรือ บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั 
(concert party) กบัผูท้  าค  าเสนอซ้ือ หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัผูท้  าค  า
เสนอซ้ือไดหุ้น้ประเภทนั้นมาในระหวา่งระยะเวลาเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(2)  ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นนั้นในระหว่างห้าวนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของกิจการมีมติ
เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการเพิกถอนหุน้ หรือวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการมีมติให้เพิกถอนหุ้นออกจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่วนัใดจะเกิดก่อน 

(3)  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โดยค านวณจากมูลค่าทางบญัชีท่ีปรับปรุงให้สะทอ้นราคาตลาดล่าสุดของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการนั้นแลว้  

(4)  มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของกิจการซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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4. สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในคร้ังน้ี โดยมีการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีราคา 480 บาทต่อหุ้น มีความ
เหมาะสม  โดยมีเหตุผลสนับสนุนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บริษัทไม่มีความจ าเป็นในการระดมทุนโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์  
เน่ืองจากบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชห้มุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทั และไม่มี
ภาระหน้ีสินจากการกูย้มืเงินระยะยาวใด ๆ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนแลว้ หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต  บริษทัสามารถจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืนได ้บริษัทขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์การด ารง
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย มาเป็นเวลานาน ซ่ึงการเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะเป็นการแกไ้ขปัญหาและลดภาระท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวได ้อีกทั้งการไม่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์จะท าใหเ้กิด ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ลดภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  และลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นบริษทัจดทะเบียน  

การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัยงัเป็นทางเลือกให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยในการ
ลดผลกระทบหรือความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้น ท่ีท าให้ผูถื้อหุ้น
หรือผูล้งทุนท่ีตอ้งการขายหุ้นของบริษทัมีโอกาสน้อยมากท่ีจะสามารถขายหุ้นในราคาและจ านวนตามท่ีตอ้งการได ้และ 
ความเส่ียงในการถ่วงดุลอ านาจและการควบคุมกิจการของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  เน่ืองจาก  BDMS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัสูงถึงร้อยละ 95.76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของบริษทั จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการ
จดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่
สามารถถ่วงดุลอ านาจดงักล่าวได ้ซ่ึงการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในคร้ังน้ี จึงเป็น
การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทัสามารถท่ีจะขายหุน้ของบริษทัเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว โดยสามารถขายหุ้น
ตามจ านวนท่ีตอ้งการและในราคาตามท่ีก าหนดในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีได ้นอกจากน้ี บริษทัไดรั้บขอ้เสนอใน
การเพิกถอนหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสม มีราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่ต ่ากวา่ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ  

อยา่งไรก็ตาม การขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในคร้ังน้ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อบริษัท บริษทัจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยไ์ด้โดยตรงอีกต่อไป แต่ทั้ งน้ีบริษทัมี
สภาพคล่องทางเงินและมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชห้มุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัได ้และหากในอนาคตบริษทัมี
ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติม บริษทัสามารถท่ีจะระดมเงินทุนโดยใชท้างเลือกอ่ืนๆ ได ้นอกจากน้ี บริษทัจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการยกเวน้ภาษีเงินปันผลลดลง อีกทั้งนกัลงทุนและ/หรือบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของบริษทัไดล้ดลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบบา้งต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ียงัคงถือหุ้นของบริษทัภายหลงัท่ีบริษทัพน้สภาพการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ เน่ืองจากหุน้ของบริษทัจะไม่มีตลาดรอง (Secondary Market) 
และราคาตลาดอา้งอิงในการซ้ือขายหุ้น อีกทั้ งท าให้โอกาสท่ีผูถื้อหุ้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปก าไรจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Capital Gain) ถูกจ ากดัลง ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรจากการ
ซ้ือขายหุน้ (Capital Gain Tax) ของบริษทัอีกต่อไป และการโอนหุน้ของบริษทั ผูโ้อนทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
จะไม่ไดรั้บยกเวน้ค่าอากรแสตมป์ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีใน
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เอกสารแนบ 1 

สรุปรายงานการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมนิราคาทรัพย์สินอสิระ 

 ในการพิจารณามูลค่าตลาดของสินทรัพยข์องบริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในรายการท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์นั้น ไดมี้การประเมินมูลค่าท่ีดินพร้อมอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 3 แห่ง โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ คือ บริษัท เยยีร์ แอพไพรซัล จ ากดั (“ผูป้ระเมินราคาอิสระ”) ซ่ึงเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าว โดยมีวตัถุประสงคส์าธารณะ 
ดงัน้ี 

1.  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใช้ประโยชน์เป็นโรงพยาบาล ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ
โรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช - ท่ีตั้งเลขท่ี 133,118 ซอยสุขมุวทิ 49 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

2. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใชป้ระโยชน์เป็นโรงพยาบาล ภายใตช่ื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ - ท่ีตั้ง
เลขท่ี 488 ซอยศรีนครินทร์ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

3. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใชป้ระโยชน์เป็นโรงพยาบาล ภายใตช่ื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา - ท่ีตั้งเลขท่ี 8 
ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละแห่ง ดงัน้ี  

1. ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใช้ประโยชน์เป็นโรงพยาบาล ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาล
เจแปนนิส บาย สมติเิวช 

ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เลขท่ี 65R-52YA0196 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 มีรายละเอียดของการ
ประเมินมูลค่า สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า 

รายการ รายละเอยีด 
ทรัพยสิ์นท่ีประเมิน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใชป้ระกอบกิจการโรงพยาบาล 
ช่ืออาคาร / ช่ือกิจการ ภายใตช่ื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ และโรงพยาบาลเจแปนนิส บาย สมิติเวช 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 133,118 ซอยสุขมุวทิ 49 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดท่ีดิน ท่ีดินจ านวน 16 แปลง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ทรัพย์สินส่วนที ่1 ท่ีดิน จ านวน 15 แปลงติดกนั เน้ือท่ีดินรวม 10 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา (4,129 
ตารางวา) ตามโฉนดท่ีดิน จ านวน 15 ฉบบั เลขท่ี 128386 - 128388, 128390, 128392 - 128396, 
128399 - 128404 
ทรัพย์สินส่วนที ่2  ท่ีดิน จ านวน 1 แปลง เน้ือท่ีดินรวม 0 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา (354 ตารางวา) 
ตามโฉนดท่ีดิน จ านวน 1 ฉบบั เลขท่ี 11204 

ส่ิงปลูกสร้าง ทรัพย์สินส่วนที ่1 อาคารโรงพยาบาล รวมจ านวน 3 หลงั ไดแ้ก่ 
- อาคารโรงพยาบาลสูง 8 ชั้น (Classic Wing) 
- อาคารโรงพยาบาลสูง 6 ชั้น มีชั้นใตดิ้น 3 ชั้น และชั้นดาดฟ้า 
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รายการ รายละเอยีด 
- อาคารโรงพยาบาลสูง 6 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า (Royal Wing) 

ทรัพย์สินส่วนที ่2 อาคารโรงพยาบาลสูง 7 ชั้น มีชั้นใตดิ้น 3 ชั้น และชั้นดาดฟ้า จ านวน 1 หลงั 
วตัถุประสงคข์องการ
ประเมิน 

เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
สิทธิในทรัพยสิ์น ถือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) 
การก าหนดมูลค่า
ทรัพยสิ์น 

มูลค่าตลาด 

เง่ือนไขพเิศษของการ
ประเมิน 

ไม่มี 

วธีิประเมิน วธีิตน้ทุน  
วนัท่ีประเมิน 5 เมษายน 2565 
มูลค่าทรัพยสิ์นรวม 4,669,900,000 บาท 

การประเมินมูลค่า 

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีต้นทุน (Cost 
Approach) เป็นเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าตลาด (Market Value) ซ่ึงวิธีตน้ทุน (Cost Approach) เป็นการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีพฒันาส าเร็จแลว้ โดยมูลค่าของทรัพยสิ์นไดจ้ากมูลค่าของท่ีดินบวกมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง หรือตน้ทุนใน
การก่อสร้างหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่าท่ีดินโดยเปรียบเทียบเสมือนเป็นท่ีดิน
เปล่าและใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และท าการประเมินมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้างโดยการประเมินตน้ทุนค่าก่อสร้าง
ใหม่ของส่ิงปลูกสร้าง การคิดค่าเส่ือมราคาสะสมของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด และคิดมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้างโดยน าตน้ทุน
ค่าก่อสร้างใหม่ของส่ิงปลูกสร้างหักค่าเส่ือมราคาสะสม จากนั้นน ามูลค่าท่ีดินบวกมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเท่ากบั
มูลค่าทรัพยสิ์นโดยประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 การประเมินมูลค่าท่ีดิน 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าท่ีดินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยทรัพยสิ์นส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ยท่ีดิน
จ านวน 15 โฉนด เน้ือท่ีดินรวม 10-1-29 ไร่ (4,129 ตารางวา) และทรัพยสิ์นส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยท่ีดินจ านวน 1 โฉนด เน้ือ
ท่ีดินรวม 0-3-54 ไร่ (354 ตารางวา) ผูป้ระเมินราคาอิสระไดส้ ารวจขอ้มูลท่ีดินในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น แลว้
คดัเลือกท่ีดินท่ีมีความใกลเ้คียงกับทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าจ านวน 4 ขอ้มูล ซ่ึงมีราคาเสนอขายประมาณ 600,000 - 
1,500,000 บาทต่อตารางวาและเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไปใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่ามากท่ีสุด 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด ทรัพย์สินส่วนที ่1 ทรัพย์สินส่วนที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 

ลกัษณะทรัพยสิ์น เสมือนท่ีดินเปล่า เสมือนท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า 
ท่ีตั้ง ซอยสุขุมวิท 49 ซอยสุขุมวิท 49 ซอยสุขุมวิท 49 ซอยสุขุมวิท 49 ซอยสุขุมวิท 49/13 ซอยสุขุมวิท 39 
เน้ือท่ีดิน (ตรว.) 4,129.00 354.00 275.00 1,484.00 297.50 500.00 
ราคาตารางวาละ (บาท)   1,200,000 600,000 950,000 1,500,000 
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รายละเอยีด ทรัพย์สินส่วนที ่1 ทรัพย์สินส่วนที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 
ราคารวม (บาท)   330,000,000 890,400,000 282,625,000 750,000,000 
เป็นราคาเสนอขายหรือ
ซ้ือขายแลว้ 

  เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

วนัท่ีเสนอขาย/ซ้ือขาย   เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565 
ก. ปัจจัยหลกัเกีย่วกบัทรัพย์สิน 
สภาพภูมิประเทศ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ 
ระดบัพื้นดิน  สูงกวา่ถนน 20.00 ซ.ม. สูงกวา่ถนน 20.00 ซ.ม. เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน 
รูปแปลงท่ีดิน หลายเหล่ียม ใกลเ้คียง

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
ใกลเ้คียง

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
ใกลเ้คียงส่ีเหล่ียม ใกลเ้คียง

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

จ านวนดา้นท่ีติดถนน 1 ดา้น 2 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 
หนา้กวา้ง (เมตร) 172 31 24 70 22 39 
อาณาเขตติดต่อท่ีดิน ผล 
กระทบเชิงบวกหรือเชิงลบ 

ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

ข. ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง และสาธารณปูโภค 

ถนนผา่นหนา้ท่ี (ผิวจราจร/
ความกลา้ง/เขตทาง) 

ถนนลาดยาง  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม.  

เขตทาง 10 ม. 

ถนนลาดยาง  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม. 

 เขตทาง 10 ม. 

ถนนลาดยาง  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม.  

เขตทาง 10 ม. 

ถนนลาดยาง  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม. 

 เขตทาง 10 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 5 ม.  
เขตทาง 6 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 3 เลน  
กวา้ง 9 ม.  

เขตทาง 12 ม. 
สิทธิในการเขา้ออกทาง สาธารณะ สาธารณะ สาธารณะ สาธารณะ สาธารณะ สาธารณะ 
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น ้าประปา 

โทรศพัท ์ 
ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 
ท าเลท่ีตั้งเปรียบเทียบ
ระหวา่งขอ้มูล (เตม็ 10 = 
ดีท่ีสุด) 

9 9 9 7 5 9 

ค. ปัจจัยด้านกฏหมายทีม่ผีลกระทบ 
ผงัเมืองรวม สีน ้าตาล - ท่ีอยูอ่าศยั

หนาแน่นมาก 
สีน ้าตาล - ท่ีอยูอ่าศยั

หนาแน่นมาก 
สีน ้าตาล - ท่ีอยูอ่าศยั

หนาแน่นมาก 
สีน ้าตาล - ท่ีอยูอ่าศยั

หนาแน่นมาก 
สีน ้าตาล - ท่ีอยูอ่าศยั

หนาแน่นมาก 
สีน ้าตาล - ท่ีอยูอ่าศยั

หนาแน่นมาก 
กฎหมายอ่ืน (ส่ิงแวดลอ้ม/ 
ทอ้งถ่ิน ฯลฯ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การถูกรอนสิทธ์ิต่างๆ 
(ภารจ ายอม ไฟฟ้าแรงสูง 
ฯลฯ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ง. ความเหมาะสมในการใช้ประโนชน์สูงสุดของทีด่นิ 
ความเหมาะสมในการใช้
ประโนชน์สูงสุดของท่ีดิน 

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม 

จ. ปัจจัยด้านสภาพคล่องในการซ้ือขาย 
ความยากง่ายในการซ้ือขาย 
(เตม็ 15 = ขายไดเ้ร็วท่ีสุด) 

6 14 14 11 14 13 

ความเห็นผู้ประเมนิ ทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคาทั้ง 2 ส่วนเป็นท่ีดินพร้อมอาคารโรงพยาบาล ซ่ึงถือวา่ไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดในท่ีดินแลว้ ขอ้มูลท่ีน ามาเปรียบเทียบทุก
ขอ้มูล มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น โดยขอ้มูลท่ี 1 นั้นตั้งอยู่ติดกบัทรัพยสิ์นมีความเหมือนกบัทรัพยสิ์นในหลายดา้น แต่เป็น
ท่ีดินแปลงขนาดเล็กกว่าทรัพยสิ์น สภาพคล่องในการซ้ือขายน่าจะท าไดง้่ายกว่าทรัพยสิ์น แต่มีราคาเสนอขายท่ีค่อนขา้งสูง ขอ้มูลท่ี 2 มีท าเล
ท่ีตั้งดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น เน่ืองจากตั้งอยูบ่ริเวณทา้ยซอยสุขุมวิท 49 โดยทางผูข้ายตั้งราคาขายดงักล่าวโดยท่ีไม่ลดราคา แต่อย่างไรก็ตามถา้มีการ
ซ้ือขายกนัจริงราคาน่าจะต ่ากวา่น้ี ส่วนขอ้มูลท่ี 3 นั้นเป็นท่ีดินแปลงขนาดเลก็กว่าทรัพยสิ์น มีขอ้ดอ้ยกว่าทรัพยสิ์นในหลายดา้น เช่น ท าเลท่ีตั้ง 
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รายละเอยีด ทรัพย์สินส่วนที ่1 ทรัพย์สินส่วนที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 
ถนนผ่านหนา้ท่ีดิน รวมไปถึงศกัยภาพในการพฒันาน าไปใชป้ระโยชน์ มีราคาเสนอขายท่ีค่อนขา้งสูง แต่ยงัสามารถต่อรองราคาได ้ส าหรับ
ขอ้มูลท่ี 4 นั้นจะมีขอ้ดีกวา่ทรัพยสิ์น คือซอยสุขุมวิท 39 สามารถไปออกถนนเพชรบุรีได ้จึงมีราคาเสนอขายท่ีค่อนขา้งสูง ดงันั้นในการประเมิน
ราคาท่ีดินคร้ังน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระจึงไดป้รับแกค้วามแตกต่างของทรัพยสิ์นและขอ้มูลตามต าแหน่งท่ีตั้ง ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพการ
ใชป้ระโยชนปั์จจุบนั รวมทั้งการน าไปใช ้ประโยชนสู์งสุดของท่ีดิน  

จากตารางขา้งต้น ผูป้ระเมินราคาอิสระได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีประเมินและข้อมูล
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ของชุดขอ้มูลทั้งหมดเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงันั้น ผูป้ระเมินราคา
อิสระจึงท าการแปลความหมายให้เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน ้ าหนัก (Weight Quality 
Score) เพ่ือปรับแกค้วามแตกต่างของปัจจยัต่างๆ ระหวา่งทรัพยสิ์นและขอ้มูลเปรียบเทียบ และก าหนดมูลค่าท่ีดินในท่ีสุด 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทรัพยสิ์นส่วนท่ี 1 

 การประเมินมูลค่าท่ีดิน 

รายละเอียด ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ลกัษณะทรัพยสิ์น เสมือนท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า 
เน้ือท่ีดินรวม (ตารางวา)  4,129.00 275.00 1,484.00 297.50 500.00 
ระดบัพื้นท่ีถมสูง +/- ไม่ถมต ่ากวา่ถนนผา่นหนา้ท่ี - (ซ.ม.) 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระดบัความสูงของผิวดินท่ีตอ้งถมใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ซ.ม.)  20.00 20.00 20.00 20.00 
ปริมาณดินท่ีตอ้งถมสูงใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ลบม.)  220.00 1,187.20 238.00 400.00 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.)  1,200,000 600,000 950,000 1,500,000 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท)  330,000,000 890,400,000 282,625,000 750,000,000 
ปรับแกร้าคาซ้ือขายใหเ้ป็นราคาปัจจุบนั (+บาท)  0 0 0 0 
ปรับแกร้าคาต่อรองของราคาเสนอขาย (-บาท)  -66,000,000 -106,848,000 -42,393,750 -187,500,000 
ปรับแกอ่ื้นๆ (เช่น ขายพร้อมอาคาร พืชเศรษฐกิจ)  0 0 0 0 
ปรับแกค้่าถมดิน/บดอดั                                                                       (250 บาท/ลบม.)  55,000 296,800 59,500 100,000 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้รวม (บาท)  264,055,000 783,848,800 240,290,750 562,600,000 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้ตารางวาละ (บาท)  960,200 528,200 807,700 1,125,200 

การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพของทรัพยสิ์นและขอ้มูล น ้าหนกั คะแนนเตม็ 
คะแนนคุณภาพและคะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 

ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ก. ปัจจยัหลกัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น             
รูปแปลงท่ีดิน 5.00% 5 3 0.15 4 0.20 5 0.25 4 0.20 5 0.25 
หนา้กวา้งท่ีดิน 10.00% 10 8 0.80 2 0.20 7 0.70 2 0.20 4 0.40 
จ านวนดา้นท่ีติดถนน 5.00% 5 3 0.15 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 
ท่ีดินมีดา้นขา้งติดกบัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีผลกระทบทางบวก/ลบ 5.00% 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
ข. ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งและสาธารณูปโภค             
ท่ีตั้งของท่ีดิน (ติดถนนใหญ่/ถนนรอง/ซอย) 5.00% 5 4 0.20 4 0.20 4 0.20 3 0.15 4 0.20 
สภาพถนนผา่นหนา้ท่ี (ผิวจราจร/ความกวา้ง/เขตทาง) 10.00% 10 7 0.70 7 0.70 7 0.70 6 0.60 8 0.80 
สิทธิในการเขา้ออกทาง 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น ้า/ท่อระบายน ้า) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
ท าเลท่ีตั้งเม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งขอ้มูลดว้ยกนั 10.00% 10 9 0.90 9 0.90 7 0.70 5 0.50 9 0.90 
ค. ปัจจยัดา้นกฎหมายท่ีมีผลกระทบ             
ผงัเมืองรวม 5.00% 5 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 
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การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพของทรัพยสิ์นและขอ้มูล น ้าหนกั คะแนนเตม็ 
คะแนนคุณภาพและคะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 

ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
กฎหมายอ่ืนๆ (ส่ิงแวดลอ้ม/ทอ้งถ่ิน ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
การถูกรอนสิทธ์ิต่างๆ (ภารจ ายอม ไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
ง. ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน             
การใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน 10.00% 10 10 1.00 9 0.90 9 0.90 8 0.80 10 1.00 
จ. ปัจจยัดา้นสภาพคล่องในการซ้ือขาย             
ความยากง่ายในการซ้ือขาย 15.00% 15 6 0.90 14 2.10 11 1.65 14 2.10 13 1.95 
คะแนนคุณภาพจากการถ่วงน า้หนัก 100.00% 100 6.15 6.60 6.50 5.95 6.90 

มูลค่าต่อหน่ึงหน่วยคะแนน    145,485 81,262 135,748 163,072 

การให้น า้หนักการประเมนิ 100.00%   10.00% 50.00% 35.00% 5.00% 

มูลค่าจากการให้น า้หนัก    14,549 40,631 47,512 8,154 

มูลค่าทีป่ระเมนิต่อหน่วยคะแนน 1 คะแนน คะแนนละ    110,846 

มูลค่าทีท่รัพย์สินตามหน่วยคะแนนทีไ่ด้ 6.15 คะแนน ตารางวาละ    681,703 

หรือประมาณ (ปัดเศษ)   ตารางวาละ    700,000 

ทรัพย์สินเน้ือทีด่นิรวม 4,129.00 ตารางวา มูลค่ารวม    2,890,300,000 

สรุปมูลค่าท่ีดินจากวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ของท่ีดินเน้ือท่ี 10-1-29 ไร่ (4,129 ตารางวา) ใน
ราคา 700,000 บาทต่อตารางวา หรือมูลค่ารวมเท่ากบั 2,890.30 ล้านบาท  

 การประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นอาคารและส่วนปรับปรุงพฒันาอ่ืนๆ โดยใชต้น้ทุนทดแทน 
โดยมูลค่าตน้ทุนทดแทนเฉล่ียต่อหน่วย (ตารางเมตร) อา้งอิงจากบญัชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ระเมิน
ค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย และอายขุองอาคารและส่ิงปลูกสร้างนบัจากวนัก่อสร้างเสร็จและเร่ิมใชง้าน โดยอตัราค่าเส่ือม
ราคาต่อปีอา้งอิงจากบญัชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม 
สภาพของส่ิงปลูกสร้างก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีน ามาพิจารณา ดงันั้น ผูป้ระเมินราคาอิสระอาจหกัค่าเส่ือมราคามากกวา่อายจุริงก็
ไดห้ากเห็นวา่ส่ิงปลูกสร้างนั้นมีสภาพเส่ือมโทรม ขาดการบ ารุงรักษาอยา่งมาก หรือ อาจหักค่าเส่ือมราคานอ้ยกวา่อายจุริงก็
ไดห้ากเห็นวา่ส่ิงปลูกสร้างนั้นมีการบ ารุงรักษาอยา่งดี หรือไดรั้บการปรับปรุงใหม่ 

ในการประเมินมูลค่าตน้ทุนทดแทนของอาคารในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระใชพ้ื้นท่ีอาคารตามท่ีค านวณไดจ้าก
แปลนเน่ืองจากสามารถสะทอ้นมูลค่าตน้ทุนทดแทนไดดี้กวา่พ้ืนท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้าง หลงัจากนั้นจึงน ามาค านวณ
ตน้ทุนทดแทนประมาณ 4,000 - 32,000 บาทต่อตารางเมตร และหักดว้ยค่าเส่ือมราคาของส่ิงปลูกสร้างท่ีมีการก่อสร้างแลว้
เสร็จ ดงันั้น มูลค่าคงเหลือหลงัหกัค่าเส่ือม คือ มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างตามสภาพปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระเมินราคาอิสระ
หกัค่าเส่ือมอาคารต ่ากวา่สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย เน่ืองจากอาคารมีการบ ารุงดูแลรักษาอยา่งดี อยา่ง
สม ่าเสมอ ดงันั้น ค่าเส่ือมราคาของอาคารน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระพิจารณาปรับปรุงค่าเส่ือมราคาทางกายภาพของอาคารตาม
สภาพของอาคาร ณ วนัท่ีท าการส ารวจประมาณร้อยละ 10 - 43 โดยราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างมีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,247.53 
ล้านบาท 

ทรัพยสิ์นส่วนท่ี 2 

 การประเมินมูลค่าท่ีดิน 
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รายละเอียด ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ลกัษณะทรัพยสิ์น เสมือนท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า 
เน้ือท่ีดินรวม (ตารางวา)  354.00 275.00 1,484.00 297.50 500.00 
ระดบัพื้นท่ีถมสูง +/- ไม่ถมต ่ากวา่ถนนผา่นหนา้ท่ี - (ซ.ม.) 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระดบัความสูงของผิวดินท่ีตอ้งถมใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ซ.ม.)  20.00 20.00 20.00 20.00 
ปริมาณดินท่ีตอ้งถมสูงใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ลบม.)  220.00 1,187.20 238.00 400.00 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.)  1,200,000 600,000 950,000 1,500,000 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท)  330,000,000 890,400,000 282,625,000 750,000,000 
ปรับแกร้าคาซ้ือขายใหเ้ป็นราคาปัจจุบนั (+บาท)  0 0 0 0 
ปรับแกร้าคาต่อรองของราคาเสนอขาย (-บาท)  -66,000,000 -106,848,000 -42,393,750 -187,500,000 
ปรับแกอ่ื้นๆ (เช่น ขายพร้อมอาคาร พืชเศรษฐกิจ)  0 0 0 0 
ปรับแกค้่าถมดิน/บดอดั                                                                       (250 บาท/ลบม.)  55,000 296,800 59,500 100,000 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้รวม (บาท)  264,055,000 783,848,800 240,290,750 562,600,000 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้ตารางวาละ (บาท)  960,200 528,200 807,700 1,125,200 

การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพของทรัพยสิ์นและขอ้มูล น ้าหนกั คะแนนเตม็ 
คะแนนคุณภาพและคะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 

ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ก. ปัจจยัหลกัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น             
รูปแปลงท่ีดิน 5.00% 5 4 0.20 4 0.20 5 0.25 4 0.20 5 0.25 
หนา้กวา้งท่ีดิน 10.00% 10 3 0.30 2 0.20 7 0.70 2 0.20 4 0.40 
จ านวนดา้นท่ีติดถนน 5.00% 5 3 0.15 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 
ท่ีดินมีดา้นขา้งติดกบัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีผลกระทบทางบวก/ลบ 5.00% 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
ข. ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งและสาธารณูปโภค             
ท่ีตั้งของท่ีดิน (ติดถนนใหญ่/ถนนรอง/ซอย) 5.00% 5 4 0.20 4 0.20 4 0.20 3 0.15 4 0.20 
สภาพถนนผา่นหนา้ท่ี (ผิวจราจร/ความกวา้ง/เขตทาง) 10.00% 10 7 0.70 7 0.70 7 0.70 6 0.60 8 0.80 
สิทธิในการเขา้ออกทาง 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น ้า/ท่อระบายน ้า) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
ท าเลท่ีตั้งเม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งขอ้มูลดว้ยกนั 10.00% 10 9 0.90 9 0.90 7 0.70 5 0.50 9 0.90 
ค. ปัจจยัดา้นกฎหมายท่ีมีผลกระทบ             
ผงัเมืองรวม 5.00% 5 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 
กฎหมายอ่ืนๆ (ส่ิงแวดลอ้ม/ทอ้งถ่ิน ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
การถูกรอนสิทธ์ิต่างๆ (ภารจ ายอม ไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
ง. ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน             
การใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน 10.00% 10 9 0.90 9 0.90 9 0.90 8 0.80 10 1.00 
จ. ปัจจยัดา้นสภาพคล่องในการซ้ือขาย             
ความยากง่ายในการซ้ือขาย 15.00% 15 14 2.10 14 2.10 11 1.65 14 2.10 13 1.95 
คะแนนคุณภาพจากการถ่วงน า้หนัก 100.00% 100 6.80 6.60 6.50 5.95 6.90 

มูลค่าต่อหน่ึงหน่วยคะแนน    145,485 81,262 135,748 163,072 

การให้น า้หนักการประเมนิ 100.00%   10.00% 50.00% 35.00% 5.00% 

มูลค่าจากการให้น า้หนัก    14,549 40,631 47,512 8,154 

มูลค่าทีป่ระเมนิต่อหน่วยคะแนน 1 คะแนน คะแนนละ    110,846 

มูลค่าทีท่รัพย์สินตามหน่วยคะแนนทีไ่ด้ 6.80 คะแนน ตารางวาละ    753,753 

หรือประมาณ (ปัดเศษ)   ตารางวาละ    750,000 

ทรัพย์สินเน้ือทีด่นิรวม 354.00 ตารางวา มูลค่ารวม    265,500,000 
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สรุปมูลค่าท่ีดินจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ของท่ีดินเน้ือท่ี 0-3-54 ไร่ (354 ตารางวา) ใน
ราคา 750,000 บาทต่อตารางวา หรือมูลค่ารวมเท่ากบั 265.50 ล้านบาท  

 การประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นอาคารและส่วนปรับปรุงพฒันาอ่ืนๆ โดยใชต้น้ทุนทดแทน 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระใชพ้ื้นท่ีอาคารตามท่ีค านวณไดจ้ากแปลนเน่ืองจากสามารถสะทอ้นมูลค่าตน้ทุนทดแทนไดดี้กวา่
พ้ืนท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้าง หลงัจากนั้นจึงน ามาค านวณตน้ทุนทดแทนประมาณ 10,000 - 32,000 บาทต่อตารางเมตร และ
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของส่ิงปลูกสร้างท่ีมีการก่อสร้างแลว้เสร็จ ดงันั้น มูลค่าคงเหลือหลงัหักค่าเส่ือม คือ มูลค่าของส่ิงปลูก
สร้างตามสภาพปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ผูป้ระเมินราคาอิสระหักค่าเส่ือมอาคารต ่ากว่าสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่ง
ประเทศไทย เน่ืองจากอาคารมีการบ ารุงดูแลรักษาอยา่งดี อยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น ค่าเส่ือมราคาของอาคารน้ี ผูป้ระเมินราคา
อิสระพิจารณาปรับปรุงค่าเส่ือมราคาทางกายภาพของอาคารตามสภาพของอาคาร ณ วนัท่ีท าการส ารวจประมาณร้อยละ 4 
โดยราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างมีมูลค่ารวมเท่ากบั 266.58 ล้านบาท 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวธีิต้นทุน (Cost Approach) 

รายละเอยีด มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
ทรัพยสิ์นส่วนท่ี 1  
 ท่ีดิน 2,890.30 
 ส่ิงปลูกสร้าง 1,247.53 

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 4,137.83 

ปัดเศษเป็น 4,137.80 
ทรัพยสิ์นส่วนท่ี 2  
 ท่ีดิน 265.50 
 ส่ิงปลูกสร้าง 266.58 

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 532.08 

ปัดเศษเป็น 532.10 

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ส่วน 4,669.90 

2. ทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างใช้ประโยชน์เป็นโรงพยาบาล ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลสมติเิวช ศรีนครินทร์ 

ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เลขท่ี 65R-52YA0195 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 มีรายละเอียดของการ
ประเมินมูลค่า สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า 

รายการ รายละเอยีด 
ทรัพยสิ์นท่ีประเมิน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใชป้ระกอบกิจการโรงพยาบาล 
ช่ืออาคาร / ช่ือกิจการ ภายใตช่ื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 488 ซอยศรีนครินทร์ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 
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รายการ รายละเอยีด 
รายละเอียดท่ีดิน ท่ีดินจ านวน 9 แปลง เน้ือท่ีดินรวม 43 ไร่ 0 งาน 24.3 ตารางวา (17,224.3 ตารางวา) ตามโฉนด

ท่ีดิน จ านวน 9 ฉบบั เลขท่ี 1996, 53447 - 53451, 161829, 161830, 236140 
ส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงพยาบาลสูง 18 ชั้น และอาคารสนบัสนุน รวมจ านวน 4 รายการ 
วตัถุประสงคข์องการ
ประเมิน 

เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
สิทธิในทรัพยสิ์น ถือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) 
การก าหนดมูลค่า
ทรัพยสิ์น 

มูลค่าตลาด 

เง่ือนไขพเิศษของการ
ประเมิน 

ไม่มี 

วธีิประเมิน วธีิตน้ทุน  
วนัท่ีประเมิน 8 เมษายน 2565 
มูลค่าทรัพยสิ์นรวม 3,713,000,000 บาท 

การประเมินมูลค่า 

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีต้นทุน (Cost 
Approach) เป็นเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าตลาด (Market Value) ซ่ึงวิธีตน้ทุน (Cost Approach) เป็นการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีพฒันาส าเร็จแลว้ โดยมูลค่าของทรัพยสิ์นไดจ้ากมูลค่าของท่ีดินบวกมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง หรือตน้ทุนใน
การก่อสร้างหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่าท่ีดินโดยเปรียบเทียบเสมือนเป็นท่ีดิน
เปล่าและใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และท าการประเมินมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้างโดยการประเมินตน้ทุนค่าก่อสร้าง
ใหม่ของส่ิงปลูกสร้าง การคิดค่าเส่ือมราคาสะสมของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด และคิดมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้างโดยน าตน้ทุน
ค่าก่อสร้างใหม่ของส่ิงปลูกสร้างหักค่าเส่ือมราคาสะสม จากนั้นน ามูลค่าท่ีดินบวกมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเท่ากบั
มูลค่าทรัพยสิ์นโดยประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 การประเมินมูลค่าท่ีดิน 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าท่ีดินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ทรัพยสิ์นประกอบดว้ยท่ีดินจ านวน 9 
โฉนด เน้ือท่ีดินรวม 43-0-24.3 ไร่ (17,224.3 ตารางวา) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดส้ ารวจขอ้มูลท่ีดินในบริเวณท่ีใกลเ้คียง
กบัทรัพยสิ์น แลว้คดัเลือกท่ีดินท่ีมีความใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าจ านวน 4 ขอ้มูล ซ่ึงมีราคาเสนอขายประมาณ 
120,000 - 200,000 บาทต่อตารางวาและเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไปใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า
มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด ทรัพย์สินทีป่ระเมนิ ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 
ลกัษณะทรัพยสิ์น เสมือนท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า 
ท่ีตั้ง ติดซอยศรีนครินทร์ 6 

ซอยพระราม 9 ซอย 59 
ซอยพระราม 9 ซอย 59 ซอยพระราม 9 ซอย 55 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยหวัหมาก 12 และ

ซอยหวัหมาก 14 
เน้ือท่ีดิน (ตรว.) 17,224.30 350.00 1,400.00 2,099.60 365.40 
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รายละเอยีด ทรัพย์สินทีป่ระเมนิ ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 
ราคาตารางวาละ (บาท)  120,000 170,000 160,000 200,000 
ราคารวม (บาท)  42,000,000 238,000,000 335,936,000 73,080,000 
เป็นราคาเสนอขายหรือซ้ือขายแลว้  เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัท่ีเสนอขาย/ซ้ือขาย  เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565 
ก. ปัจจัยหลกัเกีย่วกบัทรัพย์สิน 
สภาพภูมิประเทศ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ 
ระดบัพื้นดิน  เสมอถนน ต ่ากวา่ถนน 20.00 ซ.ม. เสมอถนน ต ่ากวา่ถนน 50.00 ซ.ม. เสมอถนน 
รูปแปลงท่ีดิน หลายเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 
จ านวนดา้นท่ีติดถนน 2 ดา้น 1 ดา้น 2 ดา้น (แปลงมุมถนน) 3 ดา้น (หนา้,หลงั,ดา้นขา้ง) 2 ดา้น (หนา้,หลงั) 
หนา้กวา้ง (เมตร) 22 20 60 50 27 
อาณาเขตติดต่อท่ีดิน ผลกระทบเชิง
บวกหรือเชิงลบ 

ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

ข. ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง และสาธารณปูโภค 
ถนนผา่นหนา้ท่ี (ผิวจราจร/ความกลา้ง/
เขตทาง) 

ถนนคอนกรีต  
กวา้ง 18 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม.  
เขตทาง 8 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม.  
เขตทาง 8 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 6 เลน  
กวา้ง 18 ม.  
เขตทาง 24 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 10 ม.  
เขตทาง 12 ม. 

สิทธิในการเขา้ออกทาง ทางภารจ ายอม/
สาธารณะ 

สาธารณะ สาธารณะ สาธารณะ สาธารณะ 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 
ท าเลท่ีตั้งเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูล 
(เตม็ 10 = ดีท่ีสุด) 

6 6 6 8 8 

ค. ปัจจัยด้านกฏหมายทีม่ผีลกระทบ 
ผงัเมืองรวม สีสม้ - ท่ีดินประเภทท่ี

อยูอ่าศยัหนาแน่นปาน
กลาง 

สีสม้ - ท่ีดินประเภทท่ี
อยูอ่าศยัหนาแน่นปาน

กลาง 

สีสม้ - ท่ีดินประเภทท่ี
อยูอ่าศยัหนาแน่นปาน

กลาง 

สีเหลือง - ท่ีดินประเภทท่ี
อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 

สีสม้ - ท่ีดินประเภทท่ี
อยูอ่าศยัหนาแน่นปาน

กลาง 
กฎหมายอ่ืน (ส่ิงแวดลอ้ม/ทอ้งถ่ิน ฯลฯ) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
การถูกรอนสิทธ์ิต่างๆ (ภารจ ายอม 
ไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ง. ความเหมาะสมในการใช้ประโนชน์สูงสุดของทีด่นิ 
ความเหมาะสมในการใชป้ระโนชน์
สูงสุดของท่ีดิน 

พาณิชยกรรม อยูอ่าศยั อยูอ่าศยั พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม 

จ. ปัจจัยด้านสภาพคล่องในการซ้ือขาย 
ความยากง่ายในการซ้ือขาย (เตม็ 15 = 
ขายไดเ้ร็วท่ีสุด) 

2 14 12 11 14 

ความเห็นผู้ประเมนิ ทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคาเป็นท่ีดินพร้อมอาคารโรงพยาบาล ซ่ึงถือว่าไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดในท่ีดินแลว้ ขอ้มูลท่ีน ามาเปรียบเทียบ
ทุกขอ้มูล มีขนาดท่ีดินนอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น มีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 - 2 ตั้งอยู่ติดถนนภายในซอยบริเวณใกลเ้คียงกบั
ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ท่ีดินยงัไม่ได้รับการปรับถม ติดถนน 1 ด้าน หน้ากวา้งท่ีดินไม่มากนัก เหมาะกบัการพฒันาด้านท่ีอยู่อาศยั 
ขอ้มูลท่ี 2 ท่ีดินไดรั้บการปรับถมแลว้ ติดถนน 2 ดา้นเป็นแปลงหวัมุมถนน มีเน้ือท่ีดินมากสามารถพฒันาในดา้นพาณิชยกรรม หรือ
พฒันาเป็นอาคารชุดพกัอาศยัได้ ขอ้มูลท่ี 3 เป็นท่ีดินรูปแปลงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ยงัไม่ได้รับการปรับถม ตั้งอยู่ติดถนนสายหลกั ติด
ถนน 3 ด้าน เหมาะกบัการพฒันาในดา้นพาณิชยกรรม แต่ท าเลท่ีตั้งอยู่ในย่านชุมชนหนาแน่นนอ้ยกว่าทรัพยสิ์นและขอ้มูลอ่ืนๆ 
ขอ้มูลท่ี 4 ตั้งอยูใ่นซอยหวัหมาก 12 และซอยหวัหมาก 14 ติดถนน 2 ดา้น ท่ีดินไดรั้บการปรับถมแลว้ ขอ้มูลทั้ง 4 หากมีการซ้ือขาย
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รายละเอยีด ทรัพย์สินทีป่ระเมนิ ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 
จริง สามารถต่อรองราคาลงได้อีกทุกขอ้มูล มีสภาพคล่องในการจ าหน่ายดีกว่าทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นท่ีดินขนาดเล็ก ในการ
ประเมินราคาท่ีดิน ผูป้ระเมินราคาอิสระจึงไดป้รับแกค้วามแตกต่างของทรัพยสิ์นและขอ้มูลตามต าแหน่งท่ีตั้ง ลกัษณะทางกายภาพ 
และสภาพการใชป้ระโยชนปั์จจุบนั รวมทั้งการน าไปใช ้ประโยชนสู์งสุดของท่ีดิน  

จากตารางขา้งต้น ผูป้ระเมินราคาอิสระได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีประเมินและข้อมูล
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ของชุดขอ้มูลทั้งหมดเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงันั้น ผูป้ระเมินราคา
อิสระจึงท าการแปลความหมายให้เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน ้ าหนัก (Weight Quality 
Score) เพ่ือปรับแกค้วามแตกต่างของปัจจยัต่างๆ ระหวา่งทรัพยสิ์นและขอ้มูลเปรียบเทียบ และก าหนดมูลค่าท่ีดินในท่ีสุด 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 การประเมินมูลค่าท่ีดิน 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ลกัษณะทรัพยสิ์น เสมือนท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า 
เน้ือท่ีดินรวม (ตารางวา)  17,224.30 350.00 1,400.00 2,099.60 365.40 
ระดบัพื้นท่ีถมสูง +/- ไม่ถมต ่ากวา่ถนนผา่นหนา้ท่ี - (ซ.ม.) 0.00 -20.00 0.00 -50.00 0.00 
ระดบัความสูงของผิวดินท่ีตอ้งถมใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ซ.ม.)  20.00 0.00 50.00 0.00 
ปริมาณดินท่ีตอ้งถมสูงใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ลบม.)  280.00 0.00 4,199.20 0.00 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.)  120,000 170,000 160,000 200,000 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท)  42,000,000 238,000,000 335,936,000 73,080,000 
ปรับแกร้าคาซ้ือขายใหเ้ป็นราคาปัจจุบนั (+บาท)  0 0 0 0 
ปรับแกร้าคาต่อรองของราคาเสนอขาย (-บาท)  -6,300,000 -35,700,000 -50,390,400 -10,962,000 
ปรับแกอ่ื้นๆ (เช่น ขายพร้อมอาคาร พืชเศรษฐกิจ)  0 0 0 0 
ปรับแกค้่าถมดิน/บดอดั                                                                       (250 บาท/ลบม.)  70,000 0 1,049,800 0 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้รวม (บาท)  35,770,000 202,300,000 286,595,400 62,118,000 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้ตารางวาละ (บาท)   102,200 144,500 136,500 170,000 

การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพของทรัพยสิ์นและขอ้มูล น ้าหนกั คะแนนเตม็ 
คะแนนคุณภาพและคะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 

ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ก. ปัจจยัหลกัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น             
รูปแปลงท่ีดิน 5.00% 5 3 0.15 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
หนา้กวา้งท่ีดิน 10.00% 10 2 0.20 2 0.20 6 0.60 5 0.50 3 0.30 
จ านวนดา้นท่ีติดถนน 5.00% 5 3 0.15 1 0.05 3 0.15 5 0.25 3 0.15 
ท่ีดินมีดา้นขา้งติดกบัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีผลกระทบทางบวก/ลบ 5.00% 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15 5 0.25 4 0.20 
ข. ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งและสาธารณูปโภค             
ท่ีตั้งของท่ีดิน (ติดถนนใหญ่/ถนนรอง/ซอย) 5.00% 5 2 0.10 2 0.10 2 0.10 5 0.25 2 0.10 
สภาพถนนผา่นหนา้ท่ี (ผิวจราจร/ความกวา้ง/เขตทาง) 10.00% 10 6 0.60 6 0.60 6 0.60 10 1.00 6 0.60 
สิทธิในการเขา้ออกทาง 5.00% 5 3 0.15 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น ้า/ท่อระบายน ้า) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
ท าเลท่ีตั้งเม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งขอ้มูลดว้ยกนั 10.00% 10 6 0.60 6 0.60 6 0.60 8 0.80 8 0.80 
ค. ปัจจยัดา้นกฎหมายท่ีมีผลกระทบ             
ผงัเมืองรวม 5.00% 5 4 0.20 4 0.20 4 0.20 3 0.15 4 0.20 
กฎหมายอ่ืนๆ (ส่ิงแวดลอ้ม/ทอ้งถ่ิน ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
การถูกรอนสิทธ์ิต่างๆ (ภารจ ายอม ไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
ง. ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน             
การใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน 10.00% 10 7 0.70 8 0.80 8 0.80 9 0.90 8 0.80 
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การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพของทรัพยสิ์นและขอ้มูล น ้าหนกั คะแนนเตม็ 
คะแนนคุณภาพและคะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 

ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
จ. ปัจจยัดา้นสภาพคล่องในการซ้ือขาย             
ความยากง่ายในการซ้ือขาย 15.00% 15 2 0.30 14 2.10 12 1.80 11 1.65 14 2.10 
คะแนนคุณภาพจากการถ่วงน า้หนัก 100.00% 100 4.05 6.05 6.25 7.00 6.50 

มูลค่าต่อหน่ึงหน่วยคะแนน    16,893 23,120 19,500 26,154 

การให้น า้หนักการประเมนิ 100.00%   50.00% 30.00% 10.00% 10.00% 

มูลค่าจากการให้น า้หนัก    8,447 6,936 1,950 2,615 

มูลค่าทีป่ระเมนิต่อหน่วยคะแนน 1 คะแนน คะแนนละ    19,948 

มูลค่าทีท่รัพย์สินตามหน่วยคะแนนทีไ่ด้ 4.05 คะแนน ตารางวาละ    80,789 

หรือประมาณ (ปัดเศษ)   ตารางวาละ    80,000 

ทรัพย์สินเน้ือทีด่นิรวม 17,224.30 ตารางวา มูลค่ารวม    1,377,944,000 

สรุปมูลค่าท่ีดินจากวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ของท่ีดินเน้ือท่ี 43-0-24.3 ไร่ (17,224.3 ตาราง
วา) ในราคา 80,000 บาทต่อตารางวา หรือมูลค่ารวมเท่ากบั 1,377.94 ล้านบาท  

 การประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นอาคารรวมจ านวน 4 รายการและส่วนปรับปรุงพฒันาอ่ืนๆ 
โดยใชต้น้ทุนทดแทน โดยมูลค่าตน้ทุนทดแทนเฉล่ียต่อหน่วย (ตารางเมตร) อา้งอิงจากบญัชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร
ของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย และอายขุองอาคารและส่ิงปลูกสร้างนบัจากวนัก่อสร้างเสร็จและเร่ิมใช้
งาน โดยอตัราค่าเส่ือมราคาต่อปีอา้งอิงจากบญัชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่ง
ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม สภาพของส่ิงปลูกสร้างก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีน ามาพิจารณา ดงันั้น ผูป้ระเมินราคาอิสระอาจหักค่า
เส่ือมราคามากกวา่อายจุริงก็ไดห้ากเห็นวา่ส่ิงปลูกสร้างนั้นมีสภาพเส่ือมโทรม ขาดการบ ารุงรักษาอยา่งมาก หรือ อาจหักค่า
เส่ือมราคานอ้ยกวา่อายจุริงก็ไดห้ากเห็นวา่ส่ิงปลูกสร้างนั้นมีการบ ารุงรักษาอยา่งดี หรือไดรั้บการปรับปรุงใหม่ 

ในการประเมินมูลค่าตน้ทุนทดแทนของอาคารในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระใชพ้ื้นท่ีอาคารตามท่ีค านวณไดจ้าก
แปลนเน่ืองจากสามารถสะทอ้นมูลค่าตน้ทุนทดแทนไดดี้กวา่พ้ืนท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้าง หลงัจากนั้นจึงน ามาค านวณ
ตน้ทุนทดแทนประมาณ 800 - 32,000 บาทต่อตารางเมตร และหักดว้ยค่าเส่ือมราคาของส่ิงปลูกสร้างท่ีมีการก่อสร้างแลว้
เสร็จ ดงันั้น มูลค่าคงเหลือหลงัหกัค่าเส่ือม คือ มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างตามสภาพปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระเมินราคาอิสระ
หกัค่าเส่ือมอาคารโรงพยาบาลต ่ากวา่สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย เน่ืองจากอาคารมีการบ ารุงดูแลรักษา
อยา่งดี อยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น ค่าเส่ือมราคาของอาคารน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระพิจารณาปรับปรุงค่าเส่ือมราคาทางกายภาพ
ของอาคารตามสภาพของอาคาร ณ วนัท่ีท าการส ารวจประมาณร้อยละ 14 - 50 โดยราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างมีมูลค่ารวม
เท่ากบั 2,335.07 ล้านบาท 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวธีิต้นทุน (Cost Approach) 

รายละเอยีด มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
 ท่ีดิน 1,377.94 
 ส่ิงปลูกสร้าง 2,335.07 

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 3,713.01 

ปัดเศษเป็น 3,713.00 
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3. ทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างใช้ประโยชน์เป็นโรงพยาบาล ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลสมติเิวช ศรีราชา  

ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เลขท่ี 65YA0066 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2565 มีรายละเอียดของการ
ประเมินมูลค่า สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า 

รายการ รายละเอยีด 
ทรัพยสิ์นท่ีประเมิน ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใชป้ระกอบกิจการโรงพยาบาล 
ช่ืออาคาร / ช่ือกิจการ ภายใตช่ื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
รายละเอียดท่ีดิน ท่ีดินจ านวน 18 แปลงติดกนั เน้ือท่ีดินรวม 12 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (5,193 ตารางวา)  

ตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 3387, 3388, 10050 - 10061, 14257, 14258, 122161, 122162 
ส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงพยาบาล และอาคารสนบัสนุน รวมจ านวน 13 รายการ 
วตัถุประสงคข์องการ
ประเมิน 

เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษทั สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั 
สิทธิในทรัพยสิ์น ถือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) 
การก าหนดมูลค่า
ทรัพยสิ์น 

มูลค่าตลาด 

เง่ือนไขพเิศษของการ
ประเมิน 

ไม่มี 

วธีิประเมิน วธีิตน้ทุน  
วนัท่ีประเมิน 7 เมษายน 2565 
มูลค่าทรัพยสิ์นรวม 1,759,200,000 บาท 

การประเมินมูลค่า 

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีต้นทุน (Cost 
Approach) เป็นเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าตลาด (Market Value) ซ่ึงวิธีตน้ทุน (Cost Approach) เป็นการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีพฒันาส าเร็จแลว้ โดยมูลค่าของทรัพยสิ์นไดจ้ากมูลค่าของท่ีดินบวกมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง หรือตน้ทุนใน
การก่อสร้างหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่าท่ีดินโดยเปรียบเทียบเสมือนเป็นท่ีดิน
เปล่าและใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และท าการประเมินมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้างโดยการประเมินตน้ทุนค่าก่อสร้าง
ใหม่ของส่ิงปลูกสร้าง การคิดค่าเส่ือมราคาสะสมของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด และคิดมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้างโดยน าตน้ทุน
ค่าก่อสร้างใหม่ของส่ิงปลูกสร้างหักค่าเส่ือมราคาสะสม จากนั้นน ามูลค่าท่ีดินบวกมูลค่าสุทธิของส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเท่ากบั
มูลค่าทรัพยสิ์นโดยประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 การประเมินมูลค่าท่ีดิน 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าท่ีดินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ทรัพยสิ์นประกอบดว้ยท่ีดินจ านวน 18 
โฉนด เน้ือท่ีดินรวม 12-3-93 ไร่ (5,193 ตารางวา) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดส้ ารวจขอ้มูลท่ีดินในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกบั
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ทรัพยสิ์น แลว้คดัเลือกท่ีดินท่ีมีความใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าจ านวน 4 ขอ้มูล ซ่ึงมีราคาเสนอขายประมาณ 
34,959 - 200,000 บาทต่อตารางวาและเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไปใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า
มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด ทรัพย์สินทีป่ระเมนิ ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 
ลกัษณะทรัพยสิ์น เสมือนท่ีดินเปล่า ท่ีดิน+อาคารเก่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า 
ท่ีตั้ง ซอยแหลมเกตุ ถนนสุรศกัด์ิ 1 สุขุมวิท ซอย 48 สุขุมวิท ซอย 49 ถนนเรียบทางรถไฟ 
เน้ือท่ีดิน (ตรว.) 5,193.00 906.00 443.00 5,721.00 1,155.00 
ราคาตารางวาละ (บาท)  200,000 62,077 34,959 45,000 
ราคารวม (บาท)  181,200,000 27,500,000 200,000,000 51,975,000 
เป็นราคาเสนอขายหรือซ้ือขายแลว้  เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
วนัท่ีเสนอขาย/ซ้ือขาย  เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565 
ก. ปัจจัยหลกัเกีย่วกบัทรัพย์สิน 
สภาพภูมิประเทศ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ ท่ีราบ 
ระดบัพื้นดิน  เสมอถนน สูงกวา่ถนน 20.00 ซ.ม. เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน 
รูปแปลงท่ีดิน หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม คลา้ยส่ีเหล่ียม 
จ านวนดา้นท่ีติดถนน 3 ดา้น (แปลงหวัมุม) 2 ดา้น (หนา้,หลงั) 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 
หนา้กวา้ง (เมตร) 80 53 35 140 100 
อาณาเขตติดต่อท่ีดิน ผลกระทบเชิงบวก
หรือเชิงลบ 

ใกลท้ะเล ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

ข. ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง และสาธารณปูโภค 
ถนนผา่นหนา้ท่ี (ผิวจราจร/ความกลา้ง/
เขตทาง) 

ถนนลาดยาง  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม.  
เขตทาง 8 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 12 ม.  
เขตทาง 16 ม. 

ถนนคอนกรีต  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 6 ม.  
เขตทาง 8 ม. 

ถนนดิน  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 5 ม.  
เขตทาง 8 ม. 

ถนนดิน  
ขนาด 2 เลน  
กวา้ง 5 ม.  
เขตทาง 8 ม. 

สิทธิในการเขา้ออกทาง สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ 
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น ้าประปา 

โทรศพัท ์ 
ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ท่อระบายน ้า 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

ไฟฟ้า น ้าประปา 
โทรศพัท ์ 

 
ท าเลท่ีตั้งเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูล 
(เตม็ 10 = ดีท่ีสุด) 

9 10 8 5 5 

ค. ปัจจัยด้านกฏหมายทีม่ผีลกระทบ 
ผงัเมืองรวม สีแดง - ท่ีดินประเภท

ศูนยก์ลางพาณิชยกรรม 
สีแดง - ท่ีดินประเภท
ศูนยก์ลางพาณิชยก

รรม 

สีแดง - ท่ีดินประเภท
ศูนยก์ลางพาณิชยก

รรม 

สีแดง - ท่ีดินประเภท
ศูนยก์ลางพาณิชยก

รรม 

สีน ้าตาล - ท่ีดิน
ประเภทเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อ

กิจการพิเศษ 
กฎหมายอ่ืน (ส่ิงแวดลอ้ม/ ทอ้งถ่ิน ฯลฯ) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
การถูกรอนสิทธ์ิต่างๆ (ภารจ ายอม 
ไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ง. ความเหมาะสมในการใช้ประโนชน์สูงสุดของทีด่นิ 
ความเหมาะสมในการใชป้ระโนชน์
สูงสุดของท่ีดิน 

ดา้นพาณิชยกรรม ดา้นพาณิชยกรรม ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

จ. ปัจจัยด้านสภาพคล่องในการซ้ือขาย 
ความยากง่ายในการซ้ือขาย (เตม็ 15 = 
ขายไดเ้ร็วท่ีสุด) 

6 9 9 6 7 
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รายละเอยีด ทรัพย์สินทีป่ระเมนิ ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่1 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่2 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่3 ข้อมูลเปรียบเทยีบที ่4 

ความเห็นผู้ประเมนิ ทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคาเป็นท่ีดินพร้อมอาคารโรงพยาบาล ซ่ึงถือว่าไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดในท่ีดินแลว้ โดยขอ้มูลท่ีน ามา
เปรียบเทียบขอ้มูลท่ี 1 มีลกัษณะโดยรวมดีกวา่ทรัพยสิ์น เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งพาณิชยกรรมมากกวา่ทรัพยสิ์น ท า
ให้มีศกัยภาพในการพฒันาไดดี้กว่าทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 2 มีลกัษณะโดยรวมดอ้ยกว่าทรัพยสิ์น เน่ืองจากทรัพยสิ์นมีท าเลท่ี
ตั้งอยูใ่นแหล่งพาณิชยกรรมมากกวา่ แต่ขอ้มูลท่ี 2 มีขนาดเน้ือท่ีดินเลก็กวา่ทรัพยสิ์นค่อนขา้งมาก จึงท าใหมี้ศกัยภาพในการ
ขายไดดี้กวา่ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 3 - 4 มีลกัษณะโดยรวมดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น เน่ืองจากมีถนนผ่านหนา้เป็นถนนดิน และมีท าเล
ท่ีตั้งดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น ในการประเมินราคาท่ีดิน ผูป้ระเมินราคาอิสระจึงไดป้รับแกค้วามแตกต่างของทรัพยสิ์นและขอ้มูล
ตามต าแหน่งท่ีตั้ง ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพการใชป้ระโยชนปั์จจุบนั รวมทั้งการน าไปใช ้ประโยชนสู์งสุดของท่ีดิน 

จากตารางขา้งต้น ผูป้ระเมินราคาอิสระได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีประเมินและข้อมูล
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ของชุดขอ้มูลทั้งหมดเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงันั้น ผูป้ระเมินราคา
อิสระจึงท าการแปลความหมายให้เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน ้ าหนัก (Weight Quality 
Score) เพ่ือปรับแกค้วามแตกต่างของปัจจยัต่างๆ ระหวา่งทรัพยสิ์นและขอ้มูลเปรียบเทียบ และก าหนดมูลค่าท่ีดินในท่ีสุด 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 การประเมินมูลค่าท่ีดิน 

รายละเอียด ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ลกัษณะทรัพยสิ์น เสมือนท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า ท่ีดินเปล่า 
เน้ือท่ีดินรวม (ตารางวา)  5,193.00 906.00 443.00 5,721.00 1,155.00 
ระดบัพื้นท่ีถมสูง +/- ไม่ถมต ่ากวา่ถนนผา่นหนา้ท่ี - (ซ.ม.) 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 
ระดบัความสูงของผิวดินท่ีตอ้งถมใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ซ.ม.)  -20.00 0.00 0.00 0.00 
ปริมาณดินท่ีตอ้งถมสูงใหเ้ท่ากบัทรัพยสิ์น (ลบม.)  -724.80 0.00 0.00 0.00 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.)  200,000 62,077 34,959 45,000 
ราคาซ้ือขายจริง หรือ ราคาเสนอขาย (บาท)  181,200,000 27,500,000 200,000,000 51,975,000 
ปรับแกร้าคาซ้ือขายใหเ้ป็นราคาปัจจุบนั (+บาท)  0 0 0 0 
ปรับแกร้าคาต่อรองของราคาเสนอขาย (-บาท)  -45,300,000 -6,875,000 -50,000,000 -12,993,750 
ปรับแกอ่ื้นๆ (เช่น ขายพร้อมอาคาร พืชเศรษฐกิจ)  0 0 0 0 
ปรับแกค้่าถมดิน/บดอดั                                                                       (250 บาท/ลบม.)  -181,200 0 0 0 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้รวม (บาท)  135,718,800 20,625,000 150,000,000 38,981,250 
ราคาท่ีไดป้รับแกเ้บ้ืองตน้แลว้ตารางวาละ (บาท)   149,800 46,558 26,219 33,750 

การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพของทรัพยสิ์นและขอ้มูล น ้าหนกั คะแนนเตม็ 
คะแนนคุณภาพและคะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 

ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ก. ปัจจยัหลกัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น             
รูปแปลงท่ีดิน 5.00% 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.20 
หนา้กวา้งท่ีดิน 10.00% 10 7 0.70 5 0.50 3 0.30 10 1.00 10 1.00 
จ านวนดา้นท่ีติดถนน 5.00% 5 5 0.25 3 0.15 1 0.05 1 0.05 1 0.05 
ท่ีดินมีดา้นขา้งติดกบัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีผลกระทบทางบวก/ลบ 5.00% 5 4 0.20 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
ข. ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งและสาธารณูปโภค             
ท่ีตั้งของท่ีดิน (ติดถนนใหญ่/ถนนรอง/ซอย) 5.00% 5 3 0.15 4 0.20 3 0.15 2 0.10 2 0.10 
สภาพถนนผา่นหนา้ท่ี (ผิวจราจร/ความกวา้ง/เขตทาง) 10.00% 10 6 0.60 8 0.80 6 0.60 4 0.40 4 0.40 
สิทธิในการเขา้ออกทาง 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น ้า/ท่อระบายน ้า) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 4 0.20 4 0.20 
ท าเลท่ีตั้งเม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งขอ้มูลดว้ยกนั 10.00% 10 9 0.90 10 1.00 8 0.80 5 0.50 5 0.50 
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การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพของทรัพยสิ์นและขอ้มูล น ้าหนกั คะแนนเตม็ 
คะแนนคุณภาพและคะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนกั 

ทรัพยสิ์น ขอ้มูลท่ี 1 ขอ้มูลท่ี 2 ขอ้มูลท่ี 3 ขอ้มูลท่ี 4 
ค. ปัจจยัดา้นกฎหมายท่ีมีผลกระทบ             
ผงัเมืองรวม 5.00% 10 9 0.45 9 0.45 9 0.45 9 0.45 8 0.40 
กฎหมายอ่ืนๆ (ส่ิงแวดลอ้ม/ทอ้งถ่ิน ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
การถูกรอนสิทธ์ิต่างๆ (ภารจ ายอม ไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ) 5.00% 5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 5 0.25 
ง. ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน             
การใชป้ระโยชนสู์งสุดของท่ีดิน 10.00% 10 8 0.80 10 1.00 8 0.80 8 0.80 7 0.70 
จ. ปัจจยัดา้นสภาพคล่องในการซ้ือขาย             
ความยากง่ายในการซ้ือขาย 15.00% 10 6 0.90 9 1.35 9 1.35 6 0.90 7 1.05 
คะแนนคุณภาพจากการถ่วงน า้หนัก 100.00% 100 6.10 6.75 5.80 5.45 5.50 

มูลค่าต่อหน่ึงหน่วยคะแนน    22,193 8,027 4,811 6,136 

การให้น า้หนักการประเมนิ 100.00%   20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 

มูลค่าจากการให้น า้หนัก    4,439 3,211 962 1,227 

มูลค่าทีป่ระเมนิต่อหน่วยคะแนน 1 คะแนน คะแนนละ    9,839 

มูลค่าทีท่รัพย์สินตามหน่วยคะแนนทีไ่ด้ 6.10 คะแนน ตารางวาละ    60,018 

หรือประมาณ (ปัดเศษ)   ตารางวาละ    60,000 

ทรัพย์สินเน้ือทีด่นิรวม 5,193.00 ตารางวา มูลค่ารวม    311,580,000 

สรุปมูลค่าท่ีดินจากวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ของท่ีดินเน้ือท่ี 12-3-93 ไร่ (5,193 ตารางวา) ใน
ราคา 60,000 บาทต่อตารางวา หรือมูลค่ารวมเท่ากบั 311.58 ล้านบาท  

 การประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นอาคารรวมจ านวน 13 รายการโดยใชต้น้ทุนทดแทน โดย
มูลค่าตน้ทุนทดแทนเฉล่ียต่อหน่วย (ตารางเมตร) อา้งอิงจากบญัชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ระเมินค่า
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย และอายขุองอาคารและส่ิงปลูกสร้างนบัจากวนัก่อสร้างเสร็จและเร่ิมใชง้าน โดยอตัราค่าเส่ือม
ราคาต่อปีอา้งอิงจากบญัชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม 
สภาพของส่ิงปลูกสร้างก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีน ามาพิจารณา ดงันั้น ผูป้ระเมินราคาอิสระอาจหกัค่าเส่ือมราคามากกวา่อายจุริงก็
ไดห้ากเห็นวา่ส่ิงปลูกสร้างนั้นมีสภาพเส่ือมโทรม ขาดการบ ารุงรักษาอยา่งมาก หรือ อาจหักค่าเส่ือมราคานอ้ยกวา่อายจุริงก็
ไดห้ากเห็นวา่ส่ิงปลูกสร้างนั้นมีการบ ารุงรักษาอยา่งดี หรือไดรั้บการปรับปรุงใหม่ 

ในการประเมินมูลค่าตน้ทุนทดแทนของอาคารในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินราคาอิสระใชพ้ื้นท่ีอาคารตามท่ีค านวณไดจ้าก
แปลนเน่ืองจากสามารถสะทอ้นมูลค่าตน้ทุนทดแทนไดดี้กวา่พ้ืนท่ีตามใบอนุญาตก่อสร้าง หลงัจากนั้นจึงน ามาค านวณ
ตน้ทุนทดแทนประมาณ 1,500 - 32,000 บาทต่อตารางเมตร และหักดว้ยค่าเส่ือมราคาของส่ิงปลูกสร้างท่ีมีการก่อสร้างแลว้
เสร็จ ดงันั้น มูลค่าคงเหลือหลงัหักค่าเส่ือม คือ มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างตามสภาพปัจจุบนั โดยค่าเส่ือมราคาของอาคารน้ี ผู ้
ประเมินราคาอิสระพิจารณาปรับปรุงค่าเส่ือมราคาทางกายภาพของอาคารตามสภาพของอาคาร ณ วนัท่ีท าการส ารวจ
ประมาณร้อยละ 6 - 43 โดยราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างมีมูลค่ารวมเท่ากบั 1,447.64 ล้านบาท 
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สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวธีิต้นทุน (Cost Approach) 

รายละเอยีด มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
 ท่ีดิน 311.58 
 ส่ิงปลูกสร้าง 1,447.64 

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 1,759.22 

ปัดเศษเป็น 1,759.20 

 

  

 




