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ที่ APM 48 / 2559 

วนัท่ี 21 มีนาคม 2559 

เร่ือง  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท 

เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

เรียน ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) (“CMR” หรือ “บริษัท”)  
ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัใิห้ขายที่ดินของบริษัท ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 
3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่ ในราคา 386.90 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั (“CMH”) ซึง่มีสถานะเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ CMH  ในการเข้าซือ้ที่ดินดงักลา่วของ CMH 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อเปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุ จากเดิมที่ใช้การเช่าที่ดินจากบริษัทในการท าโครงการเชียงใหมร่ามโพลี
คลนีิค (“โครงการโพลคีลนีิค”) มาเป็นการซือ้ทีด่ินจากบริษัทในการท าโครงการโพลคีลนีิค  ส าหรับการก่อสร้างอาคารใน
โครงการดงักลา่วได้ด าเนินการมาระยะหนึง่แล้ว อาคารสว่นของบริการทางการแพทย์มีก าหนดทีจ่ะเปิดให้บริการประมาณ
เดือนสงิหาคม 2559 โดยเหตทุีน่ายแพทย์รัชช สมบรูณสนิและทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั เป็นกรรมการร่วมกนัในบริษัท 
และบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) ซึง่ RAM มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน CMH ในสดัสว่นร้อย
ละ 42.89 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ CMH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามความที่ระบตุามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ บจ/ป. 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ดงันัน้ ในการเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  รวมถงึเป็นรายการจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เมื่อค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัจะได้เป็นมลูคา่สิง่ตอบแทนเทา่กบั 386.90 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทตามงบการเงินรวมที่ผา่นการตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 2,418.85 ล้านบาท และมี
ขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 16.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท  อีกทัง้รายการดงักลา่วมมีลูคา่มากกวา่หรือ
เทา่กบั 20.00 ล้านบาท และสงูกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ทีม่ีตวัตนสทุธิของบริษัท  จึงท าให้บริษัทมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ขอมติอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท  และขออนมุตัิ
การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้าม)ี  ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้สว่นเสยี
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546       

ส าหรับในสว่นของการลงทนุในโครงการโพลคีลนีิคของ CMH ซึง่ได้รับมติอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการของ 
CMH ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 มีมลูคา่ลงทนุรวมประมาณ 366.94 ล้านบาท หรือ มีขนาดรายการใน
การได้มาซึง่สนิทรัพย์เทา่กบัร้อยละ 6.24 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทในขณะนัน้ (อ้างอิงตามงบการเงิน
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รวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  ซึง่เป็นช่วงเวลาที ่CMH   อนมุตัิให้ลงทนุโครงการโพลคีลนีิค)  การลงทนุดงักลา่วมีขนาด
รายการไมถ่ึงร้อยละ 15.00  จึงไมถื่อเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่มีสาระส าคญั  ดงันัน้ การได้มาซึง่สนิทรัพย์ในการ
ลงทนุโครงการโพลคีลนีิคดงักลา่ว  บริษัทจงึสามารถด าเนินการได้ โดยไมต้่องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และไมต้่อง
ขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ปัจจบุนัโครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิด
บริการทางการแพทย์ประมาณเดอืนสงิหาคม 2559 

จากข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ก าหนดให้บริษัทต้องมีที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ ตามที่ก าหนดในประกาศ บริษัทจึงได้แตง่ตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ”) ให้ท าหน้าที่ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจดัท าความเห็นตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  เก่ียวกบัการจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรัพย์ให้แก่บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้
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การเข้าท ารายการในครัง้นี ้ มีข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 
ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั  ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
และความเสี่ยง โดยสรุปดังต่อไปนี ้ 

ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ข้อดขีองการเข้าท ารายการ ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

1) เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทให้
เหมาะสม 

2) บริษัทน าเงนิที่ได้รับจากการขายที่ดนิไปช าระหนีท้ี่
มีอยู่หรือน าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดกีว่า 

3) บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ไมม่ี - 

ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

ข้อดขีองการไม่ท ารายการ ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

- ไมม่ี - 1) ทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทไม่ได้ถกูจัดโครงสร้างให้
เหมาะสม 

2) เสียโอกาสที่จะได้รับเงนิสดจากการขายที่ดนิไป
ช าระหนีห้รือไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดกีว่า 

3) เสียโอกาสบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกดิประโยชน์
สูงสุด 

ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

1) เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทให้
เหมาะสม 

- ไมม่ี - 

ข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

ข้อดขีองการท ารายการกับบุคคลภายนอก ข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

- ไมม่ี - 1) ท าให้กลุ่มบริษัทเสียกรรมสิทธ์ิในที่ดนิซ่ึงเป็นที่ตัง้
ของโครงการโพลคีลีนิค 

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ ความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ 

1) ความเสี่ยงในกรณี CMH ไม่สามารถหาเงนิมาช าระ
ค่าที่ดิน 

- ไมม่ี - 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูคา่ที่ดินของบริษัทด้วยวิธีตา่งๆ ซึง่มข้ีอดีและข้อด้อยที่แตกตา่งกนัไป ท าให้
ได้มลูคา่ที่ดินของบริษัท โดยสรุปได้ดงันี ้ 

  

วธีิการประเมินมูลค่าท่ีดิน 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบกับ 
มูลค่าท ารายการ  

จ านวน 386.90 ล้านบาท 

วธีิมลูคา่สินทรัพย์ตามบญัชี 
(Book Value Approach) 

250.00 สงูวา่ 136.90 ล้านบาท  
หรือสงูกวา่ร้อยละ 35.38 

วธีิปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) 

386.90 มูลค่าเท่ากับ 
มูลค่าการท ารายการ 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการค านวณหามลูคา่ยตุิธรรมของมลูคา่สนิทรัพย์มีความเห็นว่า วิธีที่เห็นว่า
เหมาะสมส าหรับรายการนี ้คือ วิธีปรับปรุงมลูค่าสินทรัพย์ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเป็นวิธีค านึงถึง
ราคาต้นทุนของสินทรัพย์ที่บริษัทได้มา (ตามงบเฉพาะกิจการ) พร้อมทัง้ปรับมูลค่าทรัพย์สินให้เป็นราคาตลาดตามสภาพ
ปัจจุบนัด้วยส่วนต่างจากรายงานประเมินทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินอิสระ โดยราคาในการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท เท่ากบั 386.90 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัการประเมินมลูค่าที่ดินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ตามบญัชี มลูคา่การท ารายการของบริษัทจะมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชีภายหลงัปรับปรุง   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการท ารายการจ าหน่าย
สินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทด้วยราคา 386.90 ล้านบาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

 

บทสรุปความเหน็ที่ปรึกษาการเงนิอิสระ 

จากการพิจารณาข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการขายที่ดินของ

บริษัท ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตาราง

วา  ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่ ในราคา 386.90 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั 

(“CMH”) ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ CMH  ในการ

เข้าซือ้ที่ดินดงักลา่วของ CMH มีวตัถปุระสงค์เพื่อเปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุ จากเดมิที่ใช้การเช่าที่ดินจากบริษัทในการท า

โครงการโพลคีลนีิค มาเป็นการซือ้ที่ดินจากบริษัทในการท าโครงการ ส าหรับการก่อสร้างอาคารในโครงการดงักลา่วได้

ด าเนินการมาระยะหนึง่แล้ว อาคารสว่นของบริการทางการแพทย์มีก าหนดที่จะเปิดให้บริการประมาณเดือนสงิหาคม 2559 

โดยเหตทุี่นายแพทย์รัชช สมบรูณสนิและทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั เป็นกรรมการร่วมกนัในบริษัท และบริษัท โรงพยาบาล

รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) ซึง่ RAM มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน CMH ในสดัสว่นร้อยละ 42.89 ของทนุจด

ทะเบียนและช าระแล้วของ CMH ซึง่ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามความที่ระบตุามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยที่ บจ/ป. 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546  ดงันัน้ ในการเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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ในการเข้าท ารายการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการจัดโครงสร้างทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทให้มีความ

เหมาะสม กอปรกบับริษัทยงัสามารถน าเงินท่ีได้รับจากการขายที่ดินไปช าระหนีท้ี่มีอยู่หรือน าไปลงทนุเพื่อสร้างผลตอบแทนที่

ดีกวา่ รวมถึงเป็นการบริหารจดัการทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงปัจจยั

ความเสี่ยง รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ เมื่อรวมถึงข้อดี ข้อด้อยระหว่างการเข้าท ารายการกับการไม่เข้าท ารายการแล้ว 

เห็นวา่การเข้าท ารายการจะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกวา่  ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทท ารายการดังกล่าว 

 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นอย่างเป็น

อิสระด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้รับ

จากผู้เกี่ยวข้อง รวมถงึข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัท ตามที่กล่าวข้างต้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นจริง

ในสถานการณ์ เป็นข้อมูลที่ รับรู้ได้ในปัจจุบัน หากข้อมูลหรือเอกสารมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นจริงอย่างมี

นัยส าคัญ หรือ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ 

 

ผู้ถอืหุ้นควรศึกษาข้อมูลทัง้หมดที่ปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ก่อนการตัดสินใจว่า จะพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้บริษัทเข้าท ารายการดังกล่าว โดยขอให้ขึน้อยู่กับดุลย

พินิจและการตัดสินใจของผู้ถอืหุ้นเป็นส าคัญ 
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การจ าหน่ายไปซึ่งที่ดนิที่ตัง้โครงการเชียงใหม่รามโพลคีลนิีคให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน   

1.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการท ารายการ 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) (“CMR” หรือ “บริษัท”)  ครัง้ที ่

1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้ขายทีด่ินของบริษัท ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 
8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ ใน
ราคา 386.90 ล้านบาท ให้แกบ่ริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั (“CMH”) ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใน
สดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ CMH  ในการเข้าซือ้ที่ดินดงักลา่วของ CMH มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
เปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุ จากเดิมทีใ่ช้การเช่าทีด่ินจากบริษัทในการท าโครงการเชียงใหมร่ามโพลคีลนีิค (“โครงการโพลี
คลนีิค”) มาเป็นการซือ้ที่ดินจากบริษัทในการท าโครงการโพลคีลนีิค  ส าหรับการก่อสร้างอาคารในโครงการดงักลา่วได้
ด าเนินการมาระยะหนึง่แล้ว อาคารสว่นของบริการทางการแพทย์มีก าหนดที่จะเปิดให้บริการประมาณเดือนสงิหาคม 2559 
โดยเหตทุี่นายแพทย์รัชช สมบรูณสนิและทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั เป็นกรรมการร่วมกนัในบริษัท และบริษัท โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) ซึง่ RAM มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน CMH ในสดัสว่นร้อยละ 42.89 ของทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้วของ CMH จึงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามความที่ระบตุามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยที่ บจ/ป. 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ดงันัน้ ในการเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  รวมถึงเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เมื่อค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะได้เป็น
มลูคา่สิง่ตอบแทนเทา่กบั 386.90 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทยีบกบัมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่
ผา่นการตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 2,418.85 ล้านบาท และมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 
16.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท  อีกทัง้รายการดงักลา่วมมีลูคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 20.00 ล้านบาท และสงู
กวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ทีม่ีตวัตนสทุธิของบริษัท  จึงท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ขอมติอนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัท  และขออนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี)  ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546       

ส าหรับในสว่นของการลงทนุในโครงการโพลคีลนีิคของ CMH ซึง่ได้รับมติอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการของ 
CMH ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 มีมลูคา่ลงทนุรวมประมาณ 366.94 ล้านบาท หรือ มีขนาดรายการในการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์เทา่กบัร้อยละ 6.24 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทในขณะนัน้ (อ้างองิตามงบการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  ซึง่เป็นช่วงเวลาที ่CMH   อนมุตัิให้ลงทนุโครงการโพลคีลนีิค)  การลงทนุดงักลา่วมีขนาดรายการไม่
ถึงร้อยละ 15.00  จึงไมถื่อเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสาระส าคญั  ดงันัน้ การได้มาซึง่สนิทรัพย์ในการลงทนุ
โครงการโพลคีลนีิคดงักลา่ว  บริษัทจึงสามารถด าเนินการได้ โดยไมต้่องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และไมต้่องขออนมุตัิ

ส่วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่7 

 

จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ปัจจบุนัโครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดบริการทาง
การแพทย์ประมาณเดือนสงิหาคม 2559 

จากข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ก าหนดให้บริษัทต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ตามทีก่ าหนดในประกาศ บริษัทจึงได้แตง่ตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ให้ท า
หน้าที่ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจดัท าความเห็นตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  เก่ียวกบัการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ให้แก่
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

ก่อนหน้านีบ้ริษัทและ CMH ได้ด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการซือ้ขายทีด่ินที่ตัง้โครงการโพลคีลนีิค 
ดงันี ้

 ที่ประชมุคณะกรรมการของ CMH ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุพฒันา
โครงการโพลคีลนีิค บนที่ดินท่ีเชา่จากบริษัท ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 
8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่
เดิมใช้เป็นท่ีจอดรถ  ซึง่มมีลูคา่การลงทนุรวมประมาณ 366.94 ล้านบาท 

 เมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2558 บริษัท และ CMH ได้ท าสญัญาเชา่ทีด่ินทัง้ 7 แปลงดงักลา่วจากบริษัท เป็นก าหนด
ระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ก าหนดคา่เช่าเดือนละ 110,000 บาท 
(เป็นการตอ่สญัญาเชา่เดิม ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2558) 

 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2558 ทาง CMH ได้ท าสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาเพื่อท างานก่อสร้างอาคารในโครงการโพลี
คลนีิค ดงันี ้

 
 

ผู้รับเหมา งานรับเหมา มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท) 

บริษัท พี.ที. โปร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารทนัตกรรม อาคารผิวหนงั
และอาคารตรวจสขุภาพ 

63.87 

บริษัท เกียร์ซาวก้าวคอนสตรัคชัน่ จ ากดั งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารกายภาพบ าบดั 

18.00 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั นทัธ์ฐภคั คอนสตรัคชัน่ งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารส านกังานและอาคารช่าง 

18.30 

บริษัท เกียร์ซาวก้าวคอนสตรัคชัน่ จ ากดั งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารส านกังานให้เช่าอาคาร 
3-4 และอาคารขยะ 

30.83 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ธนาพลธุรกิจ งานเจาะเสาเข็ม 4.80 
รวมมูลค่างานตามสัญญา 135.801/ 
หมายเหต:ุ อาคารพาณิชย์อีก 3 อาคารท่ีจะก่อสร้าง  ซึง่จะเป็นส่วนท่ีเปิดให้บริการภายหลงัส่วนของคลีนิค 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่8 

 

 1/มลูคา่ดงักล่าวเป็นมลูค่ารวมตามสญัญารับเหมาก่อสร้างของโครงการโพลีคลีนิค  ซึง่ปัจจบุนัมีสญัญาวา่จ้างกบัทาง
ผู้ รับเหมาก่อสร้างแล้ว 7 อาคาร  จากทัง้สิน้ 10 อาคาร  ซึง่มลูคา่ตามสญัญารวมในปัจจบุนัเท่ากบั 135.80 ล้านบาท  ซึง่
เป็นส่วนหนึง่ของมลูคา่การลงทนุโครงการในส่วนงานก่อสร้างตวัอาคาร ประมาณ 194.14 ล้านบาท (รายละเอียดตามหวัข้อ 
1.4.6) 

 เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 CMR ได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต”) คือ บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั เพื่อประเมินมลูคา่ที่ดินที่ตัง้โครงการโพลคีลนีิค ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 
3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา  ตัง้อยูท่ีต่ าบลสเุทพ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม ่  ประเมินราคาโดยใช้วธีีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ได้มลูคา่ที่
เหมาะสม 386.90 ล้านบาท 

 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัใิห้ขายที่ดิน ตาม
โฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 11 ไร่ 3 งาน 18.2 
ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการโพลคีลีนิค ในมลูคา่ 
386.90 ล้านบาท ให้แก่บริษัท CMH ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดย
ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการ
ดงักลา่ว 

 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ทางบริษัท และ CMH ได้ท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินทีเ่ป็นท่ีตัง้โครงการโพลี
คลนีิค ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 11 ไร่ 
3 งาน 18.2 ตารางวา  ตัง้อยูท่ีต่ าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ ในมลูคา่ 386.90 ล้านบาท  
 

ในการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์แก่บคุคลเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้  เป็นการขายที่ดินท่ีไมไ่ด้อยูใ่นแผนพฒันา
ของบริษัท  ให้ CMH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึง่ที่ดินดงักลา่วมีระยะหา่งจาก CMH เพียง 150 เมตร  โดยเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการโพลคีลนีิค  อีกทัง้ทีด่ินดงักลา่วยงัตัง้อยูใ่นเขตผงัเมืองประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอ่าศยัหนาแนน่มาก (พืน้ท่ีสแีดง)  
ซึง่มีข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ที่ดนิ (รายละเอียดตามหวัข้อ 1.4.1)  รวมถึงการขายที่ดินดงักลา่วยงัเป็นการจดัโครงสร้าง
ทรัพย์สนิในกลุม่บริษัทให้เหมาะสม   ซึง่บริษัทยงัคงได้รับผลตอบแทนจากโครงการโพลคีลนีิค  ในฐานะบริษัทใหญ่ของ CMH 
ที่เป็นเจ้าของโครงการ  ทัง้ในรูปแบบของผลการด าเนินงานของโครงการดงักลา่วทีจ่ะสะท้อนเข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท  
และเงินปันผลที่ทางบริษัทได้รับจาก CMH ที่มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วของ CMH  
 

1.2 วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้ขายที่ดินของบริษัท 

ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา  
ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ในมลูคา่ 386.90 ล้านบาท ให้แก่ CMH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ต่อมา
เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน โดยมีก าหนดการโอนกรรมสิทธ์ที่ดินแปลงดงักลา่วให้แก่ CMH 
ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2559 ภายใต้เง่ือนไขวา่บริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัที่ 
26 เมษายน 2559 
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1.3 คู่สัญญา สาระส าคัญของสัญญาจะซือ้ขายที่ดิน สาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดิน และข้อมูลเกี่ยวกับผู้จะ
ซือ้ 

1.3.1 คู่สัญญา 
 

คู่สัญญา : สัญญาจะซือ้จะขายที่ดนิที่ตัง้โครงการโพลีคลีนิค 
ผู้จะขาย : บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) (“CMR”) (“บริษัท”) 
ผู้จะซือ้ : บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั (CMH) 
ความสมัพนัธ์ : CMH เป็นบริษัทยอ่ยของ CMR ในสดัสว่นร้อยละ 56.37  ของทนุจดทะเบยีนและ

ช าระแล้วของ CMH และ ม ีRAM เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 42.89 ของทนุ
จดทะเบยีนและช าระแล้วของ CMH  ซึง่มี นายแพทย์รัชช สมบรูณสนิ และ ทนัต
แพทย์ ช านาญ ชนะภยั เป็นกรรมการร่วมกนัใน CMR และใน RAM  ซึง่บคุคล
ดงักลา่วถือเป็นบคุคลที่มคีวามเก่ียวโยงกนักบับริษัท ตาม “ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย” เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (ฉบบัสมบรูณ์) และ (ฉบบัท่ี 
2) 2547” 

 
1.3.2 สาระส าคัญของสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน 
 

วนัท่ีของสญัญา : 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
ผู้จะขาย : บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) (“CMR”) (“บริษัท”) 
ผู้จะซือ้ : บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั (CMH) 
ที่ดินท่ีจะซือ้ขาย : โฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 

ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
ที่ตัง้ : ถนนบญุเรืองฤทธ์ิ หา่งจาก CMH 150 เมตร 
ราคาซือ้ขาย : 386.90 ล้านบาท 
การช าระราคา : ผู้จะซือ้จะช าระเงินจ านวน 386.90 ล้านบาท ให้แก่ผู้จะขาย โดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค 

สัง่จ่ายในนามของผู้จะขาย ณ วนัท่ีมีการโอนท่ีดิน ซึง่เป็นวนัจดทะเบียนรับโอน
กรรมสทิธ์ิท่ีดิน ช าระ ณ ส านกังานท่ีดินท่ีจดทะเบียน 

การช าระคา่ธรรมเนยีมภาษี
และคา่ใช้จา่ยในการโอน 

: ผู้จะซือ้และผู้จะขายตกลงจะช าระคา่ธรรมเนียม คา่อากร และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ใน
การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิคนละคร่ึง สว่นภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย ผู้จะขายจะ
เป็นผู้ช าระเอง 

เง่ือนไขการโอนกรรมสทิธ์ : ผู้จะขายจะโอนกรรมสทิธ์ิภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2559 ภายใต้เง่ือนไขวา่จะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของผู้จะขาย ซึง่จะประชมุ
ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ในกรณีที่ไมไ่ด้การอนมุตัใิห้ถือวา่สญัญาจะซือ้จะขาย
ฉบบันีเ้ป็นอนัยกเลกิทนัทีและไมต้่องบอกกลา่ว 

ค ารับรองของผู้จะขาย : ผู้จะขายรับรองวา่ที่ดินแปลงที่จะขายนีไ้มม่ีภาระผกูพนัใดๆ1 และหลงัจากวนัท า
สญัญาจะซือ้จะขาย ผู้จะขายจะไมน่ าที่ดินนีไ้ปก่อภาระผกูพนัใดๆทัง้สิน้ นอกจากนี ้
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ผู้จะขายขอรับรองวา่ที่ดินท่ีจะซือ้ขายในขณะท าสญัญานีป้ราศจากการรอนสทิธิใน
ที่ดิน หากปรากฎวา่มีการรอนสทิธิเกิดขึน้ ผู้จะขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการขจดั
ปัญหาให้เรียบร้อยก่อนมีการโอนกรรมสทิธ์ิ 

กรณีผิดสญัญา : หากผู้จะซือ้ผิดสญัญาไมไ่ปจดทะเบียนรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินและช าระเงินตามวนัท่ี
ก าหนดในสญัญา ก็ให้สญัญานีเ้ป็นอนัเลกิกนั โดยให้มีผลทนัทีและไมต้่องบอก
กลา่ว 
ในท านองเดยีวกนั หากผู้จะขายผิดสญัญาไมไ่ปจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน
ให้แก่ผู้จะซือ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญานี ้ก็ให้สญัญานีเ้ป็นอนัเลกิกนั 
โดยให้มีผลทนัทีและไมต้่องบอกกลา่ว 

หมายเหต:ุ 1 ปัจจุบนัท่ีดินดงักล่าวติดภาระค า้ประกนัวงเงินกู้ ยืมและจ านองเป็นประกันกับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน
จ านอง 500.00 ล้านบาท 

 
1.3.3 สาระส าคัญของสัญญาเช่าที่ดินที่มีผลอยู่ในปัจจุบัน 

วนัท่ีของสญัญา : 1 สงิหาคม 2558 
ผู้ให้เช่า : บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) (“CMR”) (“บริษัท”) 
ผู้ เช่า : บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั (CMH) 
ที่ดินท่ีเชา่ : โฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 

ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
ที่ตัง้ : ถนนบญุเรืองฤทธ์ิ หา่งจาก CMH 150 เมตร 
วตัถปุระสงค์การเชา่ : เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถส าหรับผู้ รับบริการและพนกังานของ CMH 
คา่เช่า : เดือนละ 110,000 บาท 
ระยะเวลาการเชา่ : ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี นบัแตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
การช าระคา่ภาษี : ผู้ให้เชา่เป็นผู้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่หรือภาษีอื่นใดทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 
การใช้พืน้ท่ี : - ผู้ให้เชา่ยินยอมให้ผู้ เช่าท าการปรับปรุงระดบัพืน้ท่ี ท าการล้อมรัว้ตามแนว

อาณาเขตที่ระบไุว้ในโฉนดได้ 
- ผู้ เช่าต้องดแูลรักษาที่ดินท่ีเช่ามใิห้ผู้อื่นบกุรุกหรือแยง่การครอบครองที่ดินที่เช่า

และยินให้ผู้ให้เช่าหรือตวัแทนผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราทรัพย์สนิท่ีเชา่ได้ตาม
สมควร 

การโอนสทิธิการเช่า : ผู้ เช่าจะโอนสทิธิการเช่า หรือน าที่ดินท่ีเชา่ไปให้ผู้อื่นเชา่ชว่งทัง้หมดหรือบางสว่น
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การสง่มอบทีด่ินคืน : เมื่อครบก าหนดสญัญาหรือสญัญาเชา่เลกิกนัไมว่า่กรณีใด ผู้ เชา่จะต้องขนย้าย
ทรัพย์สนิและบริวารของผู้ เช่าออกจากที่ดินที่เช่าทนัที หากผู้ เชา่ไมข่นย้ายทรัพย์และ
บริวารออกจากทีด่ินที่เชา่ ผู้ เชา่ตกลงยินยอมให้ผู้ให้เชา่กลบัเข้าครอบครงทรัพย์สนิ
และที่ดินท่ีเชา่ โดยให้ถือวา่บรรดาทรัพย์สนิ หรือสิง่ปลกูสร้างบนทีด่ินที่เช่าให้ตก
เป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้เชา่ 
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1.3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จะซือ้ 
 
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากัด (“CMH”) 

CMH จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2533 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ 0505533004012 มีทนุจดทะเบียนและ
ทุนช าระแล้ว 400.00 ล้านบาท เป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มแพทย์ในจังหวดัเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์ของโรงพยาบาล
รามค าแหงกรุงเทพฯ โดยมีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 56.37 และ RAM เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 42.89 CMH ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลทัว่ไป ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 350 เตียง ขณะนีเ้ปิดใช้งาน 220 เตียง โดยสามารถรับผู้ ป่วยได้มากกว่า 
1,000 คน/วนั ปัจจบุนัโรงพยาบาลมีบคุลากรประจ ามากกวา่ 700 คนและมีทีมแพทย์เฉพาะทางทกุสาขาวิชาประจ า 50 ท่าน
และมีเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการตลอด 24 ชม.  

 
 

โครงสร้างกลุ่มบริษัทและการถอืครองสินทรัพย์ (ก่อนการท ารายการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 402.31 ล้านบาท) 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด 
(มหาชน)  

(ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 120.00 ล้าน
บาท) 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากัด  
(ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 400.00 ล้านบาท) 

56.37% 42.89% 

ที่ดนิขนาด 11 ไร่ 3 งาน 18.2 
ตร.ว. 

ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

เชา่ที่ดิน 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

0.74% 

โครงการโพลีคลีนิค 

ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

100.00% 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทและการถอืครองสินทรัพย์ (ภายหลังการท ารายการ) 

 

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 402.31 ล้านบาท) 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด 
(มหาชน)  

(ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 120.00 ล้าน
บาท) 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากัด  
(ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 400.00 ล้านบาท) 

56.37% 42.89% 

ที่ดนิขนาด 11 ไร่ 3 งาน 18.2 
ตร.ว. 

ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

0.74% 

โครงการโพลีคลีนิค 

ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

100.00% 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่13 

 

คณะกรรมการบริษัทของ CMH 
 ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 8 ทา่น มีรายช่ือดงันี ้

รายชื่อ อ านาจลงนาม 

1. นายแพทย์รัชช สมบรูณสนิ1/ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ก. และ ข. 
ก.) นายแพทย์ รัชช สมบรูณสนิ นายแพทย์ ธวชัชยั ตณัสถิต 
นายแพทย์ วิรัตน์ ช่ืนอิ่ม นายแพทย์ เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ 
นายแพทย์ ช านาญ ชนะภยั 
ข.) นายแพทย์ วรพนัธ์ อณุจกัร นายแพทย์ สเุมธ ฮัน่ตระกลู 
นายแพทย์ ประมขุ อณุจกัร 
กระท านิติกรรมใดๆเพื่อให้มีผลผกูพนักบับริษัทให้ กรรมการ
กลุม่ ก. หน่ึงคน ลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. 
หน่ึงคน รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญับริษัท 

2. นายแพทย์ธวชัชยั ตณัสถิตย์2/ 

3. นายแพทย์วิรัตน์ ช่ืนอิ่ม1/ 

4. นายแพทย์เอือ้ชาติ กาญจนพทิกัษ์1/ 

5. นายแพทย์วรพนัธ์ อณุจกัร2/ 

6. นายแพทย์ช านาญ ชนะภยั1/ 

7. นายแพทย์สเุมธ ฮัน่ตระกลู2/ 

8. นายแพทย์ประมขุ อณุจกัร2/ 
 
หมายเหตุ:  ข้อมลูจากทางบริษัท 

1/ ตวัแทนกรรมการจาก RAM 
2/ ตวัแทนกรรมการจาก บริษัท  

 
รายชื่อผุ้ถอืหุ้น 
 CMH มีทนุท่ีช าระแล้วจ านวน 400.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 40.00 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ 
มีดงันี ้
 

อันดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 22,546,250 56.37 

2 บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 17,156,667 42.89 

3 คณุโชติพงษ์ อดุรเดชอดุม 45,000 0.11 

4 นางสมลกัษณ์ เผื่อเผา่งาม 20,000 0.05 

5 นางสาวสงัวร พชิเยนทรโยธิน 16,667 0.04 

6 นางชวาลา พิชเยนทรโยธิน 16,666 0.04 

7 คณุโสภณ วฒันชยั 10,000 0.03 

8 คณุเสริม เพียรทวีรัชต์ 10,000 0.03 

9 คณุเจียมใจ ปัจญจโภคากิจ 10,000 0.03 

10 คณุอไุรวรรณ อินทรโสติ 10,000 0.03 

11 ผู้ ถือหุ้นอื่น 158,750 0.38 

  รวม 40,000,000 100.00 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่14 

 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 87.52 2.56 95.82 2.58 128.09 3.24 

เงินลงทนุชัว่คราว 1.26 0.04 1.29 0.03 1.31 0.03 

ลกูหนีก้ารค้า  128.62 3.76 156.26 4.21 130.61 3.31 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.72 0.02 2.08 0.06 3.22 0.08 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทใหญ่ 100.00 2.93 80.00 2.16 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย - - - - - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 313.00 9.16 253.00 6.82 253.00 6.40 

สินค้าคงเหลือ  71.73 2.10 73.35 1.98 65.93 1.67 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน       5.70 0.17 6.72 0.18 23.30 0.59 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     708.55 20.73 668.51 18.02 605.46 15.33 
เงินลงทนุเผ่ือขาย  1,566.85 45.84 1,667.36 44.95 1,766.17 44.71 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  71.14 2.08 88.63 2.39 96.78 2.45 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  - - - - - - 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  15.30 0.45 65.24 1.76 185.19 4.69 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  5.63 0.16 5.63 0.15 5.63 0.14 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  1,022.94 29.92 1,181.55 31.85 1,266.29 32.06 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  8.81 0.26 8.52 0.23 7.40 0.19 

เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั 11.92 0.35 13.05 0.35 13.31 0.34 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2.76 0.08 2.10 0.06 2.25 0.06 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 4.46 0.13 9.01 0.24 1.58 0.04 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,709.81 79.27 3,041.08 81.98 3,344.61 84.67 
รวมสินทรัพย์             3,418.35 100.00 3,709.60 100.00 3,950.07 100.00 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
(หน่วย:ล้านบาท) 

2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 
หนีส้ินหมุนเวียน 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 105.05 3.07 78.01 2.10 67.48 1.71 
เจ้าหนีก้ารค้า 101.63 2.97 115.90 3.12 109.48 2.77 

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี             

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 77.40 2.26 77.40 2.09 105.82 2.68 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 0.35 0.01 0.96 0.03 0.97 0.02 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 131.20 3.84 231.20 6.23 232.20 5.88 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 237.65 6.95 252.00 6.79 252.50 6.39 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่15 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
(หน่วย:ล้านบาท) 

2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 
หนีส้ินหมุนเวียน 

เจ้าหนีอ่ื้น 8.71 0.25 8.96 0.24 8.04 0.20 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 27.59 0.81 22.77 0.61 26.31 0.67 
คา่ตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย 70.19 2.05 60.74 1.64 52.62 1.33 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 11.66 0.34 14.55 0.39 14.70 0.37 
เจ้าหนีท้รัพย์สิน 16.07 0.47 6.55 0.18 15.28 0.39 
เงินรับล่วงหน้า 13.60 0.40 40.48 1.09 - - 

เงินปันผลค้างจ่าย 40.00 1.17 - - - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 11.36 0.33 10.24 0.28 16.12 0.41 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 852.44 24.94 919.77 24.79 901.53 22.82 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  174.53 5.11 97.14 2.62 108.82 2.75 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.79 0.02 3.13 0.08 2.16 0.05 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 279.85 8.19 297.70 8.03 316.18 8.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 34.98 1.02 30.54 0.82 35.81 0.91 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 1.69 0.05 1.30 0.03 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 490.15 14.34 430.20 11.60 464.27 11.75 
รวมหนีส้ิน 1,342.59 39.28 1,349.97 36.39 1,365.80 34.58 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน             

หุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท  400.00   400.00   400.00   

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว             

หุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท   400.00 11.70 400.00 10.78 400.00 10.13 

ก าไรสะสม                     

จดัสรรแล้ว              

ทนุส ารองตามกฎหมาย 21.17 0.62 24.32 0.66 30.64 0.78 

ยงัไม่ได้จดัสรร        476.18 13.93 676.46 18.24 820.22 20.76 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,178.41 34.47 1,258.84 33.93 1,333.41 33.76 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,075.76 60.72 2,359.62 63.61 2,584.27 65.42 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น    3,418.35 100.00 3,709.60 100.00 3,950.07 100.00 

 
  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่16 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ  
(หน่วย:ล้านบาท) 

2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 
รายได้ 

รายได้จากการรักษาพยาบาล   1,648.97 97.74 1,707.09 97.17 1,796.97 97.27 

รายได้อ่ืน             

ดอกเบีย้รับ 15.16 0.90 18.12 1.03 16.01 0.87 

รายได้เงินปันผล 15.75 0.93 16.56 0.94 15.41 0.83 

รายได้อ่ืน 7.18 0.43 15.10 0.86 18.96 1.03 

รวมรายได้ 1,687.06 100.00 1,756.86 100.00 1,847.36 100.00 

ต้นทนุในการรักษาพยาบาล        1,172.71 69.51 1,240.33 70.60 1,294.06 70.05 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร      168.90 10.01 192.57 10.96 202.86 10.98 

ต้นทนุทางการเงิน 31.07 1.84 29.69 1.69 30.84 1.67 

รวมค่าใช้จ่าย    1,372.68 81.37 1,462.58 83.25 1,527.77 82.70 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10.76 0.64 19.85 1.13 13.21 0.72 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 325.15 19.27 314.13 17.88 332.81 18.02 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 61.33 3.64 57.88 3.29 62.72 3.40 

ก าไรส าหรับปี 263.81 15.64 256.25 14.59 270.08 14.62 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 194.75 11.54 87.62 4.99 74.56 4.04 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 458.56 27.18 343.86 19.57 344.65 18.66 

 
1.4 สรุปข้อมูลสินทรัพย์และโครงการโพลีคลีนิค 

ในการที่บริษัทท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน   ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ดินที่ตัง้
โครงการโพลคีลนีิค ของ CMH มีวตัถปุระสงค์เพื่อเปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุในที่ดินจากเดิมที ่CMH เช่าจากบริษัท ในการ
ท าโครงการโพลคีลนีิค มาเป็นซือ้ที่ดิน  เพื่อท่ี CMH จะเป็นเจ้าของที่ดินของโครงการโพลีคลีนิค   ปัจจุบนัโครงการดงักลา่วอยู่
ในระหวา่งการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดของที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้โครงการ ที่มาและข้อมลูของโครงการ ดงันี ้

 
1.4.1 รายละเอียดของที่ดินที่ตัง้โครงการโพลีคลีนิค 

ลกัษณะของทีด่ิน : ที่ดินจ านวน 7 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา มีลกัษณะของ
ที่ดินเป็นรูปหลายเหลีย่ม 

ที่ดินท่ีตัง้โครงการ : โฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 
ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

ที่ตัง้ : ถนนบญุเรืองฤทธ์ิ หา่งจาก CMH 150 เมตร 
สภาพท่ีดิน  เป็นท่ีราบ ท่ีได้ปรับปรุงถมดินแล้ว ระดบัดินสงูเสมอถนน 
การใช้ประโยชน์บนที่ดิน
ปัจจบุนั 

 อยูร่ะหวา่งก่อสร้างอาคารทนัตกรรม อาคารผิวหนงั และอาคารตรวจสขุภาพ 
ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม โพลคีลนีิค 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ : บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 
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ภาระผกูพนัท่ีจดทะเบยีน : จ านองเป็นประกนักบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) วงเงิน 500.00 ล้านบาท 
ราคาประเมินที่ดินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ 

: มลูคา่  386.90 ล้านบาท 

วนัท่ีรายงาน : 9 ธนัวาคม 2558 
วนัท่ีประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ : 27 พฤศจิกายน 2558 
วตัถปุระสงค์การประเมิน : เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 
วิธีการประเมิน : วีธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
ผู้ประเมิน : บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
ราคาทีต่กลงท ารายการ : 386.90 ล้านบาท 
กฎหมายที่มีผลกระทบตอ่
ทรัพย์สนิ 

: ตามข้อก าหนดผงัเมือง ท่ีดินตัง้อยูใ่นเขตผงัเมืองประเภทพาณิชยกรรม และที่อยู่
อาศยัหนาแนน่มาก (พืน้ท่ีสแีดง) มีข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาคารมีพืน้ท่ี
รวมกนัทัง้หมดไมเ่กิน 1,000 ตารางเมตร และมีความสงูไมเ่กิน 12 เมตร และให้มี
ที่วา่งไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของที่ดินทัง้หมด 

ท่ีมา: รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีจดัท าโดย บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 

รายละเอียดวธีิการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 

รายละเอียด ข้อมูลท่ี 1 ข้อมูลท่ี 2 ข้อมูลท่ี 3 

ลักษณะทรัพย์สินเปรียบเทียบ ท่ีดนิวา่งเปล่า ท่ีดนิวา่งเปล่า ท่ีดนิวา่งเปล่า 

ที่ตัง้ ตดิถนนห้วยแก้ว ตดิถนนเทวญั ตดิถนนห้วยแก้ว 

เนือ้ที่ดนิ (ไร่-งาน-ตรว.) 7-0-65.1 ไร่ 1-2-16.0 ไร่ 4-3-00 ไร่ 

รูปแปลงท่ีดนิ หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม รูปตวัแอล 

หน้ากว้าง x ยาว หน้ากว้างตดิถนน 80.00 เมตร หน้ากว้างตดิถนน 50.00 

เมตร 

หน้ากว้างตดิถนน 65.00 

เมตร 

จ านวนด้านติดถนน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 

ระดับดนิ ถมดนิแล้ว 

ระดบัสงูเสมอถนน 

ถมดนิแล้ว 

ระดบัสงูเสมอถนน 

ถมดนิแล้ว 

ระดบัสงูเสมอถนน 

สิทธิการใช้ทาง สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ 

ผิวจราจร / ความกว้าง และ
เขตทาง 

ผิวจราจรลาดยาง 4 ช่องจราจร 

กว้าง 12.00 เมตร 

เขตทางก้าง 30.00 เมตร 

สภาพปานกลาง 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 6.00 เมตร 

เขตทางกว้าง 8.00 เมตร 

สถาพปานกลาง 

ผิวจราจรลาดยาง 4 ช่อ

จราจร 

กว้าง 12.00 เมตร 

เขตทางกว้าง 30.00 เมตร 

สภาพปานกลาง 

สาธารณูปโภคท่ีมี ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ 

ผังเมือง สีแดง สีแดง สีแดง 

ข้อกฎหมายอ่ืนๆ - - - 
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รายละเอียด ข้อมูลท่ี 1 ข้อมูลท่ี 2 ข้อมูลท่ี 3 

ท าเลและสภาพแวดล้อม ย่านพาณิชยกรรม ย่านพาณิชยกรรม และท่ีอยู่

อาศยั 

ย่านพาณิชยกรรม และท่ีอยู่

อาศยั 

การเปรียบเทียบท าเล ท าเลเดน่กว่าทรัพย์สิน ท าเลด้อยกว่าทรัพย์สิน ท าเลเดน่กว่าทรัพย์สิน 

ศักยภาพการในพัฒนาและ
การใช้ประโยชน์สูงสุด 

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม 

เงื่อนไข เสนอขาย เสนอขาย ประกาศขาย 

วัน/เดือน/ปี ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 

ราคาเสนอขาย 140,000.00 บาท/ตร.ว. 90,000.00 บาท/ตร.ว. 126,315.00 บาท/ตร.ว. 

เนือ้ที่ (ตร.ว.) 2,865.10 616.00 1,900.00 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.) 140,000.00 90,000.00 126,315.00 

ราคาต่องรอง (บาท) -30,000.00 -15,000.00 -16,315.00 

ราคาปรับแก้เบือ้งต้น (บาท) 110,000.00 75,000.00 110,000.00 

จากวธีิการประเมินมูลค่าแบบ
ถ่วงหน า้หนัก มูลค่าจากการ
ให้น า้หนัก 13,048.00 56,048.00 13,048.00 

มูลค่าจากการให้น า้หนัก รวม 82,144.00 บาท/ตร.ว. 

มูลค่าท่ีประเมินตารางวาละ 
(ปัดเศษ)  82,000.00 บาท/ตร.ว. 

มูลค่าท่ีดนิ 4,718.20 ตร.ว. X 82,000.00 = ประมาณ 386.90 ล้านบาท 

 

1.4.2 แผนที่ตัง้โครงการ 
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1.4.3 ภาพถ่ายทางอากาศของที่ตัง้โครงการ 

 
 

1.4.4 ลักษณะรูปที่ดนิเมื่อน ามาโฉนดมาต่อกนั 
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1.4.5 ที่มาและข้อมูลโครงการโพลีคลีนิค 
เนื่องจากการเจริญเติบโตของประชากรในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัใกล้เคยีง  รวมถึงชาวตา่งชาติทีเ่ข้ามาพกั

อาศยัและพกัผอ่นระยะยาว  สง่ผลตอ่ความต้องการในการใช้บริการทางด้านการแพทย์ที่เพิ่มขึน้ ผู้บริหารของ CMH จึง
เลง็เห็นเป็นโอกาสของ CMH ที่จะขยายการให้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึน้ จงึจดัท าโครงการโพลคีลนีิคเพื่อรองรับความ
ต้องการในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ ป่วยนอก (OPD) และยงัเป็นการขยายขีดความสามารถของ CMH ให้เพิ่มมาก
ขึน้  ส าหรับท่ีดินที่จะน ามาท าโครงการเป็นที่ดินเปลา่ที่ CMH เช่าจากบริษัทไว้แล้วเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถส าหรับคนไข้และ
ลกูค้า ตามที่ดินโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 
ตารางวา  ตัง้อยูท่ีต่ าบลสเุทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่  สามารถน ามาท าโครงการเป็นศนูย์บริการทางการแพทย์ได้  
เพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว และรูปแบบการใช้ชีวติของชมุชนเมืองที่มีร้านค้าที่ขาย
สนิค้าและให้แก่บริการตา่งๆ ที่อยูใ่นพืน้ท่ีของโครงการ จึงเป็นท่ีมาของโครงการโพลคีลนีิค  ตอ่มาตามที่ประชมุ
คณะกรรมการของ CMH ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้อนมุตัิการลงทนุในโครงการโพลคีลนีิค  บน
พืน้ท่ีเช่าดงักลา่ว  ซึง่มีมลูคา่ลงทนุรวมประมาณ 366.94 ล้านบาท หรือ มีขนาดรายการในการได้มาซึง่สนิทรัพย์เทา่กบัร้อย
ละ 6.24 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินของบริษัทในขณะนัน้ (อ้างองิตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 ซึง่
เป็นช่วงที่ทาง CMH อนมุตัิให้เข้าด าเนินการลงทนุโครงการโพลคีลนีิค)  ซึง่การลงทนุดงักลา่วมขีนาดรายการไมถ่ึงร้อยละ 
15.00 จึงไมถื่อเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ขนาดใหญ่ทีม่ีนยัส าคญั  ดงันัน้ การได้มาซึง่สนิทรัพย์ในการลงทนุโครงการโพ
ลคีลนีิคดงักลา่ว บริษัทจงึสามารถด าเนินการได้  โดยไมต้่องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และไมต้่องขออนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ปัจจบุนัโครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดบริการทาง
การแพทย์ประมาณเดือนสงิหาคม 2559 

ภายหลงัจากเร่ิมก่อสร้างอาคารตา่งๆ ในโครงการโพลคีลนีิค  CMH ได้พิจารณาเห็นวา่การลงทนุตามโครงการ
ดงักลา่วบนที่ดินเชา่ที่มีก าหนดระยะเวลาที่สัน้เพียง 2 ปีและมีการเจรจาตอ่อายอุอกไปเมื่อใกล้จะครบสญัญาจะท าให้
โครงการมคีวามเสีย่งจากระยะเวลาการเช่าที่สัน้มาก อีกทัง้หากตอ่ไปในภายหน้า CMH จะไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินการจะน าสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ บนที่ดินเช่าไปเป็นหลกัประกนัการขอเงินกู้ยืมเพือ่การใช้หมนุเวียนหรือการ
ขยายธุรกิจก็คงจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากธนาคารจะไมรั่บจ านองสิง่ปลกูสร้างบนที่ดินท่ีเช่าระยะสัน้ๆตามที่กลา่ว จงึมีการ
เปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุ จากเดิมทีใ่ช้การเช่าทีด่ินจากบริษัทในการท าโครงการเชียงใหมร่ามโพลคีลนีิค มาเป็นการ
ซือ้ที่ดินจากบริษัทในการท าโครงการโพลคีลนีิค    CMH จึงได้เจรจาขอซือ้ที่ดินท่ีงตัง้โครงการซึง่ปัจจบุนัใช้เป็นท่ีจอดรถ
ลกูค้าของ CMH กบับริษัท  ตอ่มาตามที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มี
มติให้ขายทีด่ินแปลงดงักลา่วของบริษัทให้แก่ CMH 
 โครงการโพลคีลนีิค เป็นโครงการให้บริการแบบคลนีิค เน้นการให้บริการด้านการแพทย์ส าหรับผู้ ป่วยนอก (OPD) 
4 ด้าน คือ  ทนัตกรรม ผิวหนงั ตวจสขุภาพ และกายภาพบ าบดั นอกจากนีใ้นโครงการยงัมีอาคารพาณิชย์ที่ขายสนิค้าและ
บริการตา่งๆ ที่โครงการได้สร้างขึน้เพื่อรองรับร้านค้าและมีสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ
ทางการแพทย์หรือบคุคลอื่นๆที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและครบวงจร  รวมถงึยงัมีอาคารส านกังานสว่นขยาย
ของ CMH  โดยโครงการดงักลา่วตัง้อยู่บนเนือ้ที่ทัง้หมด 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา ประกอบไปด้วยอาคารสิง่ปลกูสร้าง 
10 อาคารหลกั พร้อมด้วยที่จอดรับส าหรับลกูค้าที่มาใช้บริการประมาณ 260 คนั อาคารสิง่ปลกูสร้างจะแบง่เป็นกลุม่อาคาร
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่แตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้
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1) อาคารคลนีิค 4 อาคาร เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการของ CMH และยงัเป็นการอ านวยความสะดวก
รองรับผู้ ป่วยเฉพาะทางที่มาใช้บริการได้มากขึน้ (คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในชว่งเดือนสงิหาคม 
2559) ประกอบด้วย 

1.1) คลนีิคทนัตกรรม  เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย รวม 980.00 ตร.ม. 
1.2) คลนีิคผิวหนงั      เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย รวม 980.00 ตร.ม. 
1.3) คลนีิคตรวจสขุภาพ  เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย รวม 980.00 ตร.ม. 
1.4) คลนีิคกายภาพบ าบดั  เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย รวม 970.00 ตร.ม. 

2) อาคารพาณิชย์ 5 อาคาร พืน้ท่ีใช้สอย รวมประมาณ 4,600.00 ตร.ม. โดยด้านหน้าเป็นอาคารแบบรถยนต์
สามารถขบัเข้าไปใช้บริการได้โดยไมต้่องลงจากรถยนต์ (Drive-through) 

3) อาคารส านกังาน 1 อาคาร เป็นอาคาร 3 ชัน้ มีพืน้ท่ีเป็นห้องท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ การเก็บเอกสาร และห้อง
ประชมุส าหรับ CMH พืน้ท่ีใช้สอย รวม 970.00 ตร.ม. 

 
1.4.6 งบลงทุนโครงการโพลคีลีนิค 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
1. งานก่อสร้างตวัอาคาร 194.141/ 
2. งานตกแตง่ภายในและงานระบบอื่นๆ 80.98 
3. งานระบบสาธารณปูโภค 61.82 
4. เคร่ืองมือแพทย์ 30.002/ 
รวม 366.94 

หมายเหตุ : 1/ปัจจบุนัในส่วนของงานก่อสร้างตวัอาคารของโครงการโพลีคลีนิค   ทาง CMH มีสญัญาวา่จ้าง
กบัทางผู้ รับเหมาก่อสร้างแล้ว 7 อาคาร จากทัง้สิน้ 10 อาคาร  โดยมีมลูคา่สญัญารวม 135.80 
ล้านบาท  (รายละเอียดตามหวัข้อ 1.4.11) 

2/ มลูคา่การลงทนุดงักล่าวเป็นการประมาณการของฝ่ายบริหาร  ซึง่ประกอบด้วย เคร่ืองเอ็กซเรย์ 
และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัคลีนิคตรวจสขุภาพ   ส่วนเคร่ืองมือทางการแพทย์อ่ืนๆ อาท ิ เคร่ืองมือ
เก่ียวกบัทนัตกรรม  ผิวหนงั และกายภาพบ าบดั   จะเป็นการโอนย้ายเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
ของ CMH มายงัโครงการโพลีคลีนิคดงักล่าว 

 
 
 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่22 

 

1.4.7 รูปภาพโครงการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่23 

 

 
 
 

 
 
 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM)         หน้าที่ 24 

 

1.4.8 รูปแบบแปลนโครงการและแบบแปลนอาคาร 
แบบแปลนโครงการ 

 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่25 

 

แบบแปลนอาคารทนัตกรรมชัน้ที่ 1 

 
 
แบบแปลนอาคารทนัตกรรมชัน้ที่ 2 
 

 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่26 

 

แบบแปลนอาคารผิวหนังชัน้ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบแปลนอาคารผิวหนังชัน้ที่ 2 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่27 

 

แบบแปลนอาคารตรวจสุขภาพชัน้ที่ 1 
 

 
 
แบบแปลนอาคารตรวจสุขภาพชัน้ที่ 2 

 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่28 

 

แบบแปลนอาคารกายภาพบ าบัดชัน้ที่ 1 

 
 
แบบแปลนอาคารกายภาพบ าบัดชัน้ที่ 2 

 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่29 

 

1.4.9 ภาพโครงการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM)     หน้าที ่30 

 

1.4.10 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

หมายเหต:ุ ในส่วนของอาคารพาณิชย์จะทยอยเปิดให้บริการตามความพร้อมของผู้ให้บริการแตล่ะรายท่ีมาเช่าพืน้ท่ี โดยคาดวา่จะเร่ิมทยอยเปิดให้บริการตัง้แต ่เดือน สงิหาคม 2559  เป็นต้นไป

รายละเอียด 
ระยะ 
เวลา 
(เดือน) 

ปี 2558 ปี 2559 
ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย.
58 

ต.ค. 
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

 เร่ิมพฒันาโครงการโพลีคลีนิค 
 

                    

 การปรับปรุงที่ดิน 3               

 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 8               

 งานตกแตง่ภายในและงานระบบอ่ืนๆ 4               

 งานระบบสาธารณปูโภค 11               

 ตดิตัง้เคร่ืองมือแพทย์ 2               

 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารเข้ารายการซือ้ขายท่ีดนิ 1                     

 โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 1                     

 การขอใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในรูปแบบ
คลีนิค 2 

        
            

 เปิดโครงการโพลีคลีนิค เฉพาะส่วนของบริการทางการแพทย์ 1                     

 เปิดโครงการโพลีคลีนิค ส่วนท่ีเป็นอาคารพาณิชย์ (ทยอยเปิด) 1                     



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่31 

 

1.4.11 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องของโครงการ 
  สรุปสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างอาคารในโครงการโพลคีลีนิค 

ผู้รับเหมา งานรับเหมา มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท) 

บริษัท พี.ที. โปร เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารทนัตกรรม อาคารผิวหนงั
และอาคารตรวจสขุภาพ 

63.87 

บริษัท เกียร์ซาวก้าวคอนสตรัคชัน่ จ ากดั งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารกายภาพบ าบดั 

18.00 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั นทัธ์ฐภคั คอนสตรัคชัน่ งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารส านกังานและอาคารช่าง 

18.30 

บริษัท เกียร์ซาวก้าวคอนสตรัคชัน่ จ ากดั งานก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
ประปาสขุาภิบาล ของอาคารส านกังานให้เช่าอาคาร 
3-4 และอาคารขยะ 

30.83 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ธนาพลธุรกิจ งานเจาะเสาเข็ม 4.80 
รวมมูลค่างานตามสัญญา 135.801/ 
หมายเหต:ุ อาคารพาณิชย์อีก 3 อาคารท่ีจะก่อสร้าง  ซึง่จะเป็นส่วนท่ีเปิดให้บริการภายหลงัส่วนของคลีนิค 
 1/มลูคา่ดงักล่าวเป็นมลูค่ารวมตามสญัญารับเหมาก่อสร้างของโครงการโพลีคลีนิค  ซึง่ปัจจบุนัมีสญัญาว่าจ้างกบัทาง

ผู้ รับเหมาก่อสร้างแล้ว 7 อาคาร  จากทัง้สิน้ 10 อาคาร  ซึง่มลูคา่ตามสญัญารวมในปัจจบุนัเทา่กบั 135.80 ล้านบาท   
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของมลูคา่การลงทนุโครงการในส่วนงานก่อสร้างตวัอาคาร ประมาณ 194.14 ล้านบาท (รายละเอียดตาม
หวัข้อ 1.4.6) 

 
1.5 ประเภท และขนาดรายการ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่  1/2559 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนุมตัิให้เข้าท า
รายการขายที่ดินของบริษัท ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวม
ทัง้สิน้ 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา  ตัง้อยู่ที่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ในราคา 386.90 ล้านบาท ให้แก่ 
CMH ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ CMH  การเข้าซือ้
ที่ดินดงักลา่วของ CMH มีวตัถปุระสงค์เพื่อเปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุในที่ดินจากเดิมที่เป็นการเช่ามาเป็นการซือ้ที่ดิน
เพื่อใช้ท าโครงการโพลีคลีนิค ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างมาระยะหนึ่งแล้ว   ทัง้นีก้ารจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วถือเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั  และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  รวมถึงเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (“เกณฑ์ได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยขนาดรายการที่
ค านวณได้จากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 สามารถค านวณขนาดรายการตามหลกัเกณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่32 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 
งบการเงนิรวมของบริษัท 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

(สอบทาน) 

งบการเงนิรวมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
สนิทรัพย์รวม 5,883.74 6,055.95 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 313.63 310.37 
หนีส้นิรวม 2,217.46 2,128.37 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 1,160.00 1,198.36 
สินทรัพย์สุทธิ (“NTA”)1 2,192.65 2,418.85 
หมายเหต:ุ 1 สินทรัพย์สทุธิ (NTA) ค านวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ินรวม – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 

 
1.5.1 ขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 การเข้าท ารายการดงักลา่ว เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ที่ บจ/ป 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546    

เมื่อค านวณขนาดของรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัพบวา่มลูคา่สิง่ตอบแทนเทา่กบั 386.90  ล้าน
บาทเมื่อเปรียบเทยีบกบัมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่ค านวณจากงบการเงินรวมที่ผา่นการ
ตรวจสอบแล้วของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ที่มีมลูคา่เทา่กบั 2,418.85 ล้านบาท สง่ผลให้มีขนาดรายการเทา่กบั
ร้อยละ 16.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่ถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยสิ่งตอบแทน
ดงักลา่วมมีลูคา่ของรายการมากกวา่หรือเทา่กบั 20.00 ล้านบาท และสงูกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่
มีตวัตนสทุธิของบริษัท 

 

เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด 
การค านวณ1 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

1. ราคาเสนอซือ้ มลูคา่รายการตามราคาเสนอซือ้ (386.90 ล้านบาท) 
%NTA2 ของบริษัทจดทะเบียน 

386.90 
2,418.85 

16.00 

2. ราคาตลาด มลูคา่รายการตามราคาตลาด 
%NTA2 ของบริษัทจดทะเบียน 

- - 

หมายเหต:ุ  1  ค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
2 สินทรัพย์สทุธิ (NTA) ค านวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ินรวม – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
 
ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 บริษัท มีหน้าที่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท  เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และขออนมุตัิการเข้า
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้าม)ี ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่33 

 

1.5.2 ขนาดรายการของการลงทุนในโครงการโพลีคลนิีคตามประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ 

การลงทนุในโครงการโพลคีลนีิคของ CMH ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุ
จดทะเบยีนและช าระแล้วของ CMH   ซึง่ได้รับการอนมุตักิารให้เข้าลงทนุตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของ CMH ครัง้ที ่
7/2558 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558   ซึง่มีมลูคา่ลงทนุรวมเทา่กบั 366.94 ล้านบาท  ซึง่การเข้าท ารายการดงักลา่ว เข้า
ขา่ยเป็นรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมนียัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ บจ/ป. 21-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู และการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 จากการ
ค านวณขนาดรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 6.24 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท 
อ้างองิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  ซึง่เป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการ CMH อนมุตัิให้เข้าลงทนุ
ในโครงการ   ซึง่รายการดงักลา่วน้อยกวา่ร้อยละ 15 ของบริษัท   ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 

เกณฑ์รายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ 

รายละเอียด 
การค านวณ1 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ขนาด
รายการ 
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x NTA2 ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบยีนและบริษัทยอ่ยรวมกนั  

n/a4 
 - 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x ก าไรสทุธิ ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

n/a4 
 - 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จ านวนมลูคา่ทีจ่่ายหรือรับ3 x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

366.943 x 100.00 
5,883.74 

6.24 

4. เ กณ ฑ์ มู ล ค่ า หุ้ น ที่ บ ริ ษั ท จ ด
ท ะ เ บี ย น อ อ ก เ พื่ อ ช า ร ะ ค่ า
ทรัพย์สนิ 

มลูคา่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีออกช าระคา่สนิทรัพย์  x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  

n/a4 
  

หมายเหต:ุ 1  ค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 2  สินทรัพย์สทุธิ (NTA) ค านวณจาก สินทรัพย์รวม –สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ินรวม – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
 3    มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนในการพฒันาโครงการโพลีคลีนิคของ CMH เทา่กบั 366.94 ล้านบาท 
 4 ไม่สามารถค านวณได้ เน่ืองจากรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ดงักล่าวเป็นการลงทนุในโครงการใหม่ ซึง่ยงัไม่มีการ

ด าเนินการ รวมถงึสินทรัพย์ในงบการเงิน อีกทัง้การลงทนุดงักล่าวยงัไม่ได้ท าการออกหุ้นเพิ่มทนุเพ่ือช าระมลูคา่การ
ลงทนุ 

 

เนื่องจากการเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 
(อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  ซึง่เป็นช่วงเวลาที่ประชุมคณะกรรมการของ CMH ครัง้ที่ 
7/2558 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  อนมุตัิให้เข้าลงทนุในโครงการโพลีคลีนิค) ดงันัน้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการลงทนุ
ในโครงการโพลีคลีนิคดงักล่าว บริษัทจึงสามารถด าเนินการโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์และไม่ต้องขอ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่34 

 

1.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
บริษัทก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนจากการจ าหนา่ยไปซึง่ที่ดินท่ีตัง้โครงการโพลคีลนีิค โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

การจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินท่ีตัง้โครงการโพลีคลีนิค มูลค่าที่ได้รับ (ล้านบาท) 

เงินสด 386.90 
มูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินรวมทัง้สิน้ 386.90 

ท่ีมา :   มลูคา่ตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิ 
 

1.7 มูลค่าสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

การจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินท่ีตัง้โครงการโพลีคลีนิค 
มูลค่าลงทุน 
 (ล้านบาท) 

ท่ีดนิท่ีตัง้โครงการโพลีคลีนิค 386.90 
มูลค่าการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินรวมทัง้สิน้ 386.90 

ท่ีมา :   มลูคา่ตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิ 
 

1.8 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซือ้ขายที่ดินดงักล่าวนัน้ บริษัทพิจารณาจากราคาประเมินโดย 

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประเมินราคาโดยใช้วีธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
ได้มลูคา่ที่เหมาะสมที่ราคา 386.90 ล้านบาท 

 
1.9 แหล่งเงนิทุนของ CMH 

แหลง่ที่มาของเงินทนุที่ทาง CMH จะช าระราคาค่าท่ีดินในคราวเดียวให้แก่ผู้ขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินท่ีซือ้ขาย ทาง CMH ได้ก าหนดแนวทางการจดัหาแหลง่เงินทนุ ดงันี ้

แหล่งที่มาของเงนิทุนโดยประมาณ (ล้านบาท) แหล่งใช้ไปของเงนิทุนโดยประมาณ (ล้านบาท) 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 250.00 เงินช าระคา่ที่ดิน 386.90 
เงินทนุหมนุเวียนของCMH1 146.90 
รวมทัง้สิน้ประมาณ 386.90 รวมทัง้สิน้ประมาณ 386.90 

หมายเหต ุ: 1 CMH อยู่ระหวา่งขอรับการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ หาก CMH ไม่ได้รับการอนมุตัิ CMH จะใช้
แหล่งเงินทนุจากเงินทนุหมนุเวียนภายในของ CMH 

 
1.10 แผนการน าใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 

ทางบริษัทจะได้รับช าระราคาค่าที่ดิน ทางบริษัทได้ก าหนดแนวทางการจดัการใช้ไปของเงินทนุดงักลา่วเบือ้งต้น 
ดงันี ้

แหล่งที่มาของเงนิทุนโดยประมาณ (ล้านบาท) แหล่งใช้ไปของเงนิทุนโดยประมาณ (ล้านบาท) 
เงินรับช าระคา่ที่ดิน 386.90 ช าระหนีร้ะยะสัน้สถาบนัการเงิน 160.00 
  ช าระหนีร้ะยะยาวสถาบนัการเงิน 50.00 
  ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนของ CMR 176.90 
รวมทัง้สิน้ประมาณ 386.90 รวมทัง้สิน้ประมาณ 386.90 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่35 

 

1.11 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วจะท าให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้  ในสว่นของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท  และบริษัทยงัคงได้รับผลตอบแทนจากโครงการโพลคีลนีิค ในฐานะบริษัทใหญ่ของ CMH ที่เป็นเจ้าของโครงการ  
ทัง้ในรูปแบบของผลการด าเนินงานของโครงการดงักลา่วที่จะสะท้อนเข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท  และเงินปันผลที่
ทางบริษัทจะได้รับจาก CMH  ที่มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ 
CMH ส าหรับในสว่นของ CMH ยงัได้เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการโพลีคลีนิค  ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ลงทนุพฒันาโครงการโพลคีลนีิค  ในมลูคา่การลงทนุประมาณ 366.94 ล้านบาท (ไม่รวมมลูค่าที่ดิน)  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการจดั
โครงสร้างของทรัพย์สนิในกลุม่บริษัทให้เหมาะสม 

 
1.12 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  การท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม  และเป็นประโยชน์จาก
การจดัโครงสร้างทรัพย์สินของกลุม่บริษัทให้เหมาะสม   โดยที่บริษัทยงัคงได้รับผลตอบแทนจากโครงการโพลีคลีนิค ของ  
CMH ในฐานะบริษัทแม ่  นอกจากนีก้ารท ารายการดงักลา่วยงัเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดให้กบับริษัทในสว่นของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  ซึ่งราคาในการท ารายการเป็นราคาที่เหมาะสม  เนื่องจากเห็นว่าราคาที่จ าหน่ายไป 386.90 ล้านบาทเป็น
มูลค่าตามราคาตลาด  ซึ่งประเมินโดยบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท  จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559  เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการตอ่ไป 

 
1.13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 
- ไมม่ี – 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
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ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการท ารายการ  
 

2.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมตอินมุตัิให้เข้าท า

รายการขายทีด่ินของบริษัททัง้หมดรวม 7 แปลง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575  
เนือ้ที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ ในราคา 386.90 ล้านบาท ให้แก่ 
CMH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วของ CMH  
การท่ีเข้าซือ้ทีด่ินแปลงดงักลา่วก็เพื่อวตัถปุระสงค์ในการจดัโครงสร้างทรัพย์สนิในกลุม่ของบริษัท ซึง่เป็นท่ีตัง้โครงการโพลี
คลนีิคที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เดิมที่ดินแปลงดงักลา่วซึง่อยูห่า่งจาก CMH ประมาณ 150 เมตร เป็นท่ีวา่ง CMH จึงได้เช่า
จากบริษัท เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถส าหรับลกูค้าและผู้ ป่วยที่มาใช้บริการ ตัง้แตปี่ 2556  ตอ่มาผู้บริหารของ CMH จึงเลง็เห็น
เป็นโอกาสของ CMH ที่จะขยายการให้บริการทางการแพทย์เพิม่ขึน้ จึงจดัท าโครงการโพลคีลนีิคเพื่อรองรับความต้องการใน
การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยนอก (OPD) และยงัเป็นการขยายขดีความสามารถของ CMH ให้เพิ่มมากขึน้ ตอ่มาที่
ประชมุคณะกรรมการของ CMH ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ได้มีมตอินมุตัใิห้ลงทนุท าโครงการโพลคีลนีิค
บนที่ดินดงักลา่ว ในมลูคา่การลงทนุรวมประมาณ 366.94 ล้านบาท หรือ มีขนาดรายการในการได้มาซึง่สนิทรัพย์เทา่กบั
ร้อยละ 6.24 ของสนิทรัพย์รวม มีขนาดรายการน้อยกวา่ร้อยละ 15.00 ของเกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน (อ้างอิงตามงบ
การเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  ซึง่เป็นช่วงที่ทาง CMH อนมุตัิให้เข้าด าเนนิการลงทนุโครงการโพลี
คลนีิค) ดงันัน้ บริษัทจงึสามารถด าเนินการได้ โดยไมต้่องเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และไมต้่องขออนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตอ่มา CMH มีความประสงค์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุในท่ีดินของโครงการ  ซึง่จากเดมิ
ที่ใช้วธีิการเชา่มาเป็นการซือ้ที่ดินเพื่อใช้ท าโครงการโพลคีลนีิค  เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างของทรัพย์สนิในกลุม่บริษัทให้
เหมาะสม เพ่ือให้กรรมสทิธ์ิโครงการและกรรมสทิธ์ิของท่ีดินท่ีตัง้โครงการอยูภ่ายใต้การถือกรรมสทิธ์ิของ CMH แตเ่พยีงผู้
เดียว นอกจากนี ้ ยงัป็นการลดความเสีย่งจากการลงทนุบนท่ีดินเช่าที่มกี าหนดระยะเวลาที่สัน้เพียง 2 ปีและมีการเจรจาตอ่
อายอุอกไปเมื่อใกล้จะครบสญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเสีย่งจากการสิน้สดุของสญัญาเช่าไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม 
ถึงแม้วา่การเช่าทีด่ินระหวา่งบริษัท กบั CMH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยก็ตาม 

 
2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับการไม่เข้าท ารายการ 

2.2.1. ข้อดขีองการท ารายการ 
1) เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทให้เหมาะสม 

การท ารายการซือ้ขายที่ดินดงักลา่ว มวีตัถปุระสงค์เปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุในทีด่ินจากเดมิที่เป็นการ
เช่าจากบริษัทมาใช้ในการท าโครงการโพลคีลนิีคมาเป็นการซือ้ขายเพ่ือให้กรรมสทิธ์ิท่ีดินมาเป็นของ CMH เพื่อเป็นการจดั
โครงสร้างของทรัพย์สนิในกลุม่บริษัทให้เหมาะสม เพ่ือให้กรรมสทิธ์ิโครงการและกรรมสทิธ์ิของทีด่ินที่ตัง้โครงการอยูภ่ายใต้
การถือกรรมสทิธ์ิของ CMH แตเ่พียงผู้ เดยีว ทัง้นี ้บริษัทยงัคงได้รับผลตอบแทนจากโครงการโพลคีลนีิค ในฐานะบริษัทใหญ่
ของ CMH ที่เป็นเจ้าของโครงการ  ทัง้ในรูปแบบของผลการด าเนนิงานของโครงการดงักลา่วที่จะสะท้อนเข้ามาในงบการเงิน
รวมของบริษัท  และเงินปันผลที่ทางบริษัทจะได้รับจาก CMH  ที่มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 56.37 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ CMH  
 

 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 
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2) บริษัทน าเงนิที่ได้รับจากการขายที่ดนิไปช าระหนีท้ี่มีอยู่หรือน าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีกว่า 
การขายที่ดินดงักลา่วจะท าให้บริษัทได้รับเงินจากการขายทีด่ินประมาณ 346.21 ล้านบาท ซึง่ถ้าบริษัท

น าไปช าระหนีเ้งินกู้ที่บริษัทมีอยูก่บัธนาคารหรือสถาบนัการเงินก็จะท าให้บริษัทสามารถลดภาระดอกเบีย้จ่าย ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (ภาระหนีเ้งินกู้ของบริษัทปรากฎตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มี
หนีเ้งินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 190.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 70.08 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 102.44 ล้านบาท ตามงบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการปี 
2558 มีดอกเบีย้จา่ยจ านวนเงิน 18.94 ล้านบาท) :ซึง่หากบริษัทช าระคืนเงินกู้ยืมประมาณ 210.00 ล้านบาท (รายละเอียด
ตามหวัข้อ 1.10) จะท าให้อตัราหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจาก 0.38 เทา่ เหลอืประมาณ 
0.25 เทา่  แตท่ัง้นีห้าก CMH สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินได้ตามจ านวน 250.00 ล้านบาท  เพื่อช าระคา่ที่ดินในการ
ท ารายการครัง้นี ้ (รายละเอยีดตามหวัข้อ 1.9) จะสง่ผลให้อตัราหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทตามงบการเงินรวมเพิ่มขึน้เพียง
เลก็น้อยประมาณ 0.01 เทา่  หรือถ้าบริษัทจะน าไปลงทนุเพื่อขยายกิจการตามโครงการท่ีบริษัทมีอยูแ่ล้ว บริษัทก็สามารถใช้
เงินท่ีได้รับจากการขายที่ดินไปลงทนุขยายกิจการได้โดยไมต้่องไปขอกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน หรือถ้าบริษัทจะน าเงินท่ีได้ไป
ลงทนุซือ้ตราสารทางการเงินท่ีมคีวามเสีย่งต า่ก็จะได้ผลตอบแทนร้อยละ 2.04 (อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
ระยะเวลา 10 ปี ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559  ซึง่เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนท่ีคณะกรรมการของบริษัทจะมมีติอนมุมตัิการ
ท ารายการดงักลา่ว) เมื่อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนจากการให้เช่าที่ดิน จากการค านวณโดยถือคา่เช่าตามสญัญาที่ท าอยู ่
บริษัทจะได้รับคา่เชา่สทุธิตอ่ปีเทา่กบั 1.16 ล้านบาทตอ่ปี (คา่เช่าสทุธิหลงัหกัคา่ภาษีโรงเรือน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 
ของราคาขายที่ดินมลูคา่ 386.90 ล้านบาท 

 
3) บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การขายที่ดินดงักลา่วของบริษัทออกไปจากสนิทรัพย์ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการขายทรัพย์สนิท่ี
ไมไ่ด้อยูใ่นแผนการพฒันาของบริษัท ให้ CMH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เพื่อใช้ในโครงการโพลคีลนีิคบนที่ดินดงักลา่ว 
จะท าให้บริษัทได้รับเงินจากการขายที่ดินประมาณ 346.21  ซึง่บริษัทสามารถน าเงินท่ีขายได้ไปช าระหนีเ้งินกู้ที่มีอยูห่รือ
น าไปลงทนุขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต อีกทัง้ บริษัทยงัคงได้รับผลตอบแทนจากโครงการโพลคีลนีิค ใน
ฐานะบริษัทใหญ่ของ CMH ที่เป็นเจ้าของโครงการ  ทัง้ในรูปแบบของผลการด าเนินงานของโครงการดงักลา่วที่จะสะท้อน
เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท  และเงินปันผลที่ทางบริษัทจะได้รับจาก CMH  ที่มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใน
สดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ CMH นอกจากนี ้จะท าให้ CMH สามารถน าอาคารร้านค้าซึง่สร้าง
ขึน้ในโครงการเพื่อให้เช่า ทาง CMH มีความยืดหยุน่ในการท าสญัญาเช่าทัง้ระยะสัน้และระยะยาวกบัผู้เช่าในฐานะเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ หาก CMH ไมใ่ช่เจ้าของกรรมสทิธ์ิก็จะสามารถให้เชา่ได้ครัง้ละไมเ่กินอายสุญัญาเช่าท่ี CMH ท ากบับริษัท ท าให้
ไมเ่ป็นท่ีสนใจของผู้ เชา่ที่จะมาลงทนุในโครงการ ซึง่จะสง่ผลให้ CMH ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการท าโครงการดงักลา่ว 
รวมถงึบริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัทแม่ 
 

2.2.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ  และข้อดีของการไม่เข้าท ารายการ 
 เนื่องจากการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ให้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วเป็นการขายที่ดินที่ไมไ่ด้

อยูใ่นแผนพฒันาของบริษัท ให้ CMH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  :ซึง่ที่ดินดงักลา่วมีระยะหา่งจาก CMH เพียง 150 เมตร  
โดยเป็นท่ีตัง้ของโครงการโพลคีลนีิค   อีกทัง้ที่ดินดงักลา่วยงัตัง้อยูใ่นเขตผงัเมืองประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอ่าศยั
หนาแนน่มาก (พืน้ท่ีสแีดง) ซึง่มข้ีอจ ากดัการใช้ประโยชน์ที่ดิน (รายละเอยีดตามหวัข้อ 1.4.1)  รวมถึงการขายที่ดินดงักลา่ว



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่38 

 

ยงัเป็นการจดัโครงสร้างทรัพย์สนิในกลุม่บริษัทให้เหมาะสม  ซึง่บริษัทยงัคงได้รับผลตอบแทนจากโครงการโพลคีลนีิค ใน
ฐานะบริษัทใหญ่ของ CMH ที่เป็นเจ้าของโครงการ  ทัง้ในรูปแบบของผลการด าเนินงานของโครงการดงักลา่วที่จะสะท้อน
เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท  และเงินปันผลที่ทางบริษัทจะได้รับจาก CMH  ที่มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใน
สดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ CMH  ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  ไม่
มีข้อด้อยในการท ารายการ  รวมถึงไมม่ีข้อดีของการไมเ่ข้าท ารายการ  

 
2.2.3. ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 
1) ทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทไม่ได้ถกูจัดโครงสร้างให้เหมาะสม 

ปัจจบุนั CMH เชา่ที่ดินจากบริษัทเพื่อท าโครงการโพลคีลนีิค การเปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุในที่ดินท่ีตัง้
โครงการจากการเชา่ระยะสัน้เป็นการซือ้เพ่ือให้ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน ถือเป็นการจดัโครงสร้างของทรัพย์สนิในกลุม่
บริษัทให้เหมาะสมทางธุรกิจ ซึง่หากบริษัทไมเ่ข้าท ารายการในครัง้นี ้ โดยยงัคงเป็นรูปแบบการเช่าระยะสัน้ ท าให้ทาง CMH 
ขาดความคลอ่งตวัในการท าโครงการโพลคีลนีิค โดยเฉพาะการน าพืน้ท่ีร้านค้าในโครงการไปให้เชา่เพราะผู้ เชา่จะไมใ่ห้
ความสนใจเนื่องจากระยะเวลาในการเช่าจะท าได้ครัง้ละไมเ่กินอายสุญัญาเชา่ที่ CMH ท ากบับริษัท หากในภายหน้า CMH 
ซึง่เป็นเจ้าของโครงการต้องการเงินทนุหมนุเวียนหรือเงินทนุในการขยายธุรกิจ  ก็ไมส่ามารถน าไปเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงินได้ 

 
2) เสียโอกาสที่จะได้รับเงนิสดจากการขายที่ดนิไปช าระหนีห้รือไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า 

ท าให้บริษัทเสยีโอกาสทีจ่ะได้รับเงินคา่ทีด่ินจากการขาย ซึง่บริษัทสามารถน าเงินคา่ที่ดินท่ีได้รับไปช าระหนี ้
เงินกู้ เพื่อลดภาระดอกเบีย้จ่าย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ภาระหนีเ้งินกู้ของบริษัทปรากฎตามงบแสดงฐานะทางการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 190.00 ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 70.08 ล้านบาท และเงินกู้ยมืระยะยาว 102.44 ล้าน
บาท ตามงบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการปี 2558 มีดอกเบีย้จา่ยจ านวนเงิน 18.94 ล้านบาท) หรือน าไปลงทนุขยายธุรกิจตาม
แผนธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ด ี

 
3) เสียโอกาสบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

หากไมม่กีารเข้าท ารายการจะท าให้บริษัทเสยีโอกาสที่จะจดัการทรัพย์สนิของบริษัทและ CMH ให้มีความ
เหมาะสมในทางธุรกิจของแตล่ะบริษัท 

 
2.3 ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการท ารายการกับบุคคลภายนอก 

2.3.1. ข้อดขีองการเข้าท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
1) เพื่อเป็นการจดัโครงสร้างทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทให้เหมาะสม 
การท ารายการซือ้ขายที่ดินดงักลา่ว มวีตัถปุระสงค์เปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุในท่ีดินจากเดมิที่เป็นการเชา่

จากบริษัทในการท าโครงการโพลคีลนีิค ซึง่ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการมาระยะหนึง่แล้ว  มาเป็นการซือ้เพื่อให้ได้มาซึง่
กรรมสทิธ์ิในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของโครงการโพลคีลนิีค เป็นการจดัโครงสร้างของทรัพย์สนิในกลุม่บริษัทให้เหมาะสมตามที่ได้
กลา่วไปแล้ว ซึง่หากท ารายการกบับคุคลภายนอกที่ไมใ่ช่ CMH ซึง่เป็นเจ้าของโครงการโพลคีลนีิค ยอ่มจะสง่ผลให้ CMH ที่
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทประสบปัญหาเร่ืองกรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการโพลคีลนิีค และมีความเสีย่งในการ
ด าเนินธุรกิจของ CMH 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่39 

 

2.3.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และ ข้อดขีองการเข้าท ารายการกับบุ
คลลภายนอก 
เนื่องจากการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ให้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วเป็นการขายที่ดินที่ไมไ่ด้

อยูใ่นแผนพฒันาของบริษัท ให้ CMH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  :ซึง่ที่ดินดงักลา่วมีระยะหา่งจาก CMH เพียง 150 เมตร  
โดยเป็นท่ีตัง้ของโครงการโพลคีลนีิค   อีกทัง้ที่ดินดงักลา่วยงัตัง้อยูใ่นเขตผงัเมืองประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอ่าศยั
หนาแนน่มาก (พืน้ท่ีสแีดง) ซึง่มข้ีอจ ากดัการใช้ประโยชน์ที่ดิน (รายละเอยีดตามหวัข้อ 1.4.1)  รวมถึงการขายที่ดินดงักลา่ว
ยงัเป็นการจดัโครงสร้างทรัพย์สนิในกลุม่บริษัทให้เหมาะสม  ซึง่บริษัทยงัคงได้รับผลตอบแทนจากโครงการโพลคีลนีิค ใน
ฐานะบริษัทใหญ่ของ CMH ที่เป็นเจ้าของโครงการ  ทัง้ในรูปแบบของผลการด าเนินงานของโครงการดงักลา่วที่จะสะท้อน
เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท  และเงินปันผลที่ทางบริษัทจะได้รับจาก CMH  ที่มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใน
สดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ CMH  ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  ไม่
มีข้อด้อยในการท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  รวมถงึไมม่ีข้อดีของการท ารายการกบับคุลลภายนอก- 

 
2.3.3. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1) ท าให้กลุ่มบริษัทเสียกรรมสิทธ์ิในที่ดนิซ่ึงเป็นที่ตัง้ของโครงการโพลีคลนิีค 
เนื่องจาก CMH เช่าที่ดินจากทางบริษัทในการท าโครงการโพลคีลนีิค ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่

จะด าเนินการได้ประมาณเดือนสงิหาคม 2559 หากบริษัทน าที่ดนิไปขายให้กบับคุคลภายนอกจะท าให้ CMH มีความเสีย่ง
เก่ียวกบัการตอ่อายสุญัญาเชา่หลงัจากสญัญาเช่ากบับริษัทครบก าหนด หรือถ้าบคุคลภายนอกจะให้เชา่ก็อาจให้เชา่ใน
ราคาที่สงู ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของโครงการโพลคีลนีิคได้ 
 
2.4 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

2.4.1. ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ  
1) ความเสี่ยงในกรณี CMH ไม่สามารถหาเงนิมาช าระค่าที่ดนิ 
เนื่องจากแหลง่เงินทนุในการช าระคา่ที่ดินของ CMH จ านวน 386.90 ล้านบาท มาจากเงินทนุหมนุเวยีน 146.90 

ล้านบาท และเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 250.00 ล้านบาท ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งขอรับการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนั
การเงินแหง่หนึง่ จึงมีความเสีย่งที่ CMH อาจไมไ่ด้รับอนมุตัเิงินกู้  อยา่งไรก็ตาม CMH ก็ยงัมเีงินทนุหมนุเวียนภายในท่ีจะ
สามารถน ามาช าระได้  ซึง่ตามงบการเงินรวมของ CMH ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีเงินสด 128.09 ล้านบาท เงินลงทนุ
ชัว่คราว 1.31 ล้านบาท และมเีงินลงทนุเผื่อขาย ซึง่เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ (หุ้นสามญั) ในความต้องการของตลาด 
1,766.17 ล้านบาท 
 

2.4.2. ความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ 
-ไมม่ี -  

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่40 

 

ส่วนที่ 3 : ความสมเหตุสมผลของราคาและความเหมาะสมของเงื่อนไขของการท ารายการ 

3.1 ความสมเหตุสมผลของราคาในการท ารายการ 
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการจ าหน่ายที่ดินของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CMR”) ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั (“CMH”) ที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนและที่ช าระแล้วของ CMH และยงัมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทและบริษัท 
โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) (“RAM”) คือนายแพทย์รัชช สมบูรณสินและทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั โดย  
RAM มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน CMH ในสดัส่วนร้อยละ 42.89 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ CMH รายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วจึงเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัและเป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกันตามความที่ระบุตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ /ป. 22-01 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ก าหนดให้บริษัทต้องมีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตามหวัข้อตา่งๆที่ก าหนด ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ศกึษา วิเคราะห์
และท าการพิจารณาความสมเหตสุมผลของราคาในการท ารายการของบริษัทหลายวิธีในการประเมินราคายตุิธรรมของผู้
เสนอขาย รวมทัง้ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของวิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมในแต่ละวิธี เพื่อประกอบการ
ประเมินด้วยวิธีการ ดงันี ้ 

1. วิธีมลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีปรับปรุงมลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในการจดัท ารายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของ

ราคาส าหรับการท ารายการในครัง้นี ้โดยพิจารณาจากอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณา

ใช้วิธีทางการเงินในการประเมินมลูคา่ ดงันี ้

วธีิประเมินมูลค่าสินทรัพย์ วธีิที่จัดท า ข้อจ ากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1. วธีิมลูคา่ปัจจุบนัสทุธิของ
กระแสเงินสด 
(Discounted Cash 
Flow Approach) 

 เน่ืองจากรายการในการประเมินมลูคา่ดงักล่าวเป็นเพียงการประเมินมคูา่ เพียง 1 
รายการ และการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ด้วยวธีินีอ้าจแสดงถงึความไม่แน่นอนของ
คา่เช่าในอนาคต ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่สามารถประเมินมลูคา่
ด้วยวธีินีไ้ด้  

2. วธีิมลูคา่สินทรัพย์ตาม
บญัชี (Book Value 
Approach) 

 - 

3. วธีิปรับปรุงมลูคา่
สินทรัพย์ตามบญัชี 
(Adjusted Book 
Valued Approach) 

 - 

4. วธีิอตัราส่วนราคาตอ่
มลูคา่ตามบญัชี (Price 
to Book Value: P/BV) 

 เน่ืองจากรายการในการประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์เพียง 1 รายการเทา่นัน้  ซึง่ไม่สามารถสะท้อนถึงผลประกอบการจากการ
ด าเนินงาน หรือ มลูคา่ทางบญัชีของบริษัท  เพ่ือใช้ประเมินมลูค่าหุ้นของทัง้บริษัท  
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วธีิประเมินมูลค่าสินทรัพย์ วธีิที่จัดท า ข้อจ ากัดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่สามารถประเมินมลูคา่ด้วยวธีินีไ้ด้ 

5. วธีิอตัราส่วนราคาตอ่
ก าไรสทุธิ (Price to 
Earnings Ratio: P/E) 

 เน่ืองจากรายการในการประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์เพียง 1 รายการเทา่นัน้  ซึง่ไม่สามารถสะท้อนถึงผลประกอบการจากการ
ด าเนินงาน หรือ มลูค่าทางบญัชีของบริษัท  เพ่ือใช้ประเมินมลูค่าหุ้นของบริษัทได้  
ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่สามารถประเมินมลูคา่ด้วยวธีินีไ้ด้ 

ทัง้นี ้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาอยู่บนพืน้ฐานของ
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล  ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการจัดท าการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละวิธี
ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างต้น 

   
รายละเอียดวธีิการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 

รายละเอียด ข้อมูลท่ี 1 ข้อมูลท่ี 2 ข้อมูลท่ี 3 

ลักษณะทรัพย์สินเปรียบเทียบ ท่ีดนิวา่งเปล่า ท่ีดนิวา่งเปล่า ท่ีดนิวา่งเปล่า 
ที่ตัง้ ตดิถนนห้วยแก้ว ตดิถนนเทวญั ตดิถนนห้วยแก้ว 
เนือ้ที่ดนิ (ไร่-งาน-ตรว.) 7-0-65.1 ไร่ 1-2-16.0 ไร่ 4-3-00 ไร่ 
รูปแปลงท่ีดนิ หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม รูปตวัแอล 
หน้ากว้าง x ยาว หน้ากว้างตดิถนน 80.00 เมตร หน้ากว้างตดิถนน 50.00 

เมตร 
หน้ากว้างตดิถนน 65.00 

เมตร 
จ านวนด้านติดถนน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 
ระดับดนิ ถมดนิแล้ว 

ระดบัสงูเสมอถนน 
ถมดนิแล้ว 

ระดบัสงูเสมอถนน 
ถมดนิแล้ว 

ระดบัสงูเสมอถนน 
สิทธิการใช้ทาง สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ 
ผิวจราจร / ความกว้าง และ
เขตทาง 

ผิวจราจรลาดยาง 4 ช่องจราจร 
กว้าง 12.00 เมตร 

เขตทางก้าง 30.00 เมตร 
สภาพปานกลาง 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร 

เขตทางกว้าง 8.00 เมตร 
สถาพปานกลาง 

ผิวจราจรลาดยาง 4 ช่อ
จราจร 

กว้าง 12.00 เมตร 
เขตทางกว้าง 30.00 เมตร 

สภาพปานกลาง 
สาธารณูปโภคท่ีมี ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ 
ผังเมือง สีแดง สีแดง สีแดง 
ข้อกฎหมายอ่ืนๆ - - - 
ท าเลและสภาพแวดล้อม ย่านพาณิชยกรรม ย่านพาณิชยกรรม และท่ีอยู่

อาศยั 
ย่านพาณิชยกรรม และท่ีอยู่

อาศยั 
การเปรียบเทียบท าเล ท าเลเดน่กว่าทรัพย์สิน ท าเลด้อยกว่าทรัพย์สิน ท าเลเดน่กว่าทรัพย์สิน 
ศักยภาพการในพัฒนาและ
การใช้ประโยชน์สูงสุด 

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม 
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รายละเอียด ข้อมูลท่ี 1 ข้อมูลท่ี 2 ข้อมูลท่ี 3 

เงื่อนไข เสนอขาย เสนอขาย ประกาศขาย 
วัน/เดือน/ปี ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 
ราคาเสนอขาย 140,000.00 บาท/ตร.ว. 90,000.00 บาท/ตร.ว. 126,315.00 บาท/ตร.ว. 
เนือ้ที่ (ตร.ว.) 2,865.10 616.00 1,900.00 
ราคาเสนอขาย (บาท/ตร.ว.) 140,000.00 90,000.00 126,315.00 
ราคาต่องรอง (บาท) -30,000.00 -15,000.00 -16,315.00 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น (บาท) 110,000.00 75,000.00 110,000.00 
จากวธีิการประเมินมูลค่าแบบ
ถ่วงหน า้หนัก มูลค่าจากการ
ให้น า้หนัก 13,048.00 56,048.00 13,048.00 
มูลค่าจากการให้น า้หนัก รวม 82,144.00 บาท/ตร.ว. 
มูลค่าท่ีประเมินตารางวาละ 
(ปัดเศษ)  82,000.00 บาท/ตร.ว. 
มูลค่าท่ีดนิ 4,718.20 ตร.ว. X 82,000.00 = ประมาณ 386.90 ล้านบาท 
หมายเหตุ: ราคาในการท ารายการเป็นไปตามมลูค่าของทรัพย์สินตามรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยผู้ประเมิน

อิสระที่ได้รับการเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  โดยการประเมินดงักล่าวมีวตัถุประสงค์การประเมิน เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ    ซึง่เป็นการประเมินด้วยวธีิเปรียบเทียบข้อมลูราคาตลาด (Market Approach) 

 
ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีที่เกี่ยวข้องในการจ าหน่ายที่ดิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้หารือร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท และได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการโอน

ที่ดินรวมทัง้ภาษีที่เก่ียวข้องในการจ าหนา่ยที่ดิน ณ วนัท่ีมีการโอนท่ีดิน หากมีการท ารายการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ ดงันี ้ 

ค่าธรรมเนียม / ภาษี อัตรา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายของบริษัท  

(ล้านบาท) 

คา่ธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินท่ีดิน 
บริษัทและ CMH  

ฝ่ายละคร่ึงหนึง่ 
3.87 

คา่อากร ร้อยละ 0.50 ของราคาซือ้ขายท่ีดนิ 
บริษัทและ CMH  

ฝ่ายละคร่ึงหนึง่ 
0.97 

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3 ของราคาขายท่ีดนิ บริษัท 11.61 

ภาษีบ ารุงท้องที่  

(ร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) 
ร้อยละ  0.30 บริษัท 1.16 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1% ร้อยละ  1 ของราคาขายท่ีดนิ บริษัท 3.87 
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อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 20.00 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 ซึง่มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากเดิมร้อยละ 30.00 เป็น

ร้อยละ 20.00 ของก าไรสทุธิของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นเป็นการถาวร โดยมีผลตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 
1. วิธีมูลค่าสนิทรัพย์ตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) เป็นวิธีการประเมินมลูคา่ทางบญัชีของ
สนิทรัพย์สทุธิตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยน ามลูค่าของสินทรัพย์รวมหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินรวมจะได้
มลูค่าสว่นของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ราคาที่ค านวณได้จากวิธีการนี ้อาจไม่สะท้อนมลูค่าตลาดของสินทรัพย์ในปัจจุบนั 
รวมทัง้มิได้สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอนาคต รวมถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม
โดยรวม  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมลูจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อหา
มลูคา่ของที่ดินที่จะท ารายการในงบการเงิน  ซึง่สามารถค านวณตามบญัชี ได้ดงันี ้

มูลค่าท่ีดนิ ณ 31 ธ.ค. 58 
มลูคา่ท่ีดินตามบญัชี (ล้านบาท) 250.00 

 
ราคาในการท ารายการของบริษัทในการจ าหน่ายสินทรัพย์ เท่ากับ 386.90 ล้านบาท ซึ่ งเมื่ อ

เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี ราคาในการท ารายการของบริษัทจะมี
มูลค่าสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี เท่ากับ 250.00 ล้านบาท เท่ากับ 136.90 ล้านบาท หรือ สูงกว่าในอัตรา
ร้อยละ 35.38 ของมูลค่าสินทรัพย์    

 
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าสนิทรัพย์ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

 วิธีปรับปรุงมลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชี  เป็นการน าสนิทรัพย์รวมหกัด้วยหนีส้นิรวมของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึง่  
พร้อมทัง้ปรับปรุงด้วยภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต   ในการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  ปรับปรุงด้วยรายการที่เกิดขึน้
ภายหลงังบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท  ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินและมลูค่าตามบญัชี เพื่อน ามาปรับปรุง
มูลค่าตามบัญชี ซึ่งจะได้ผลลพัธ์จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value 
Approach) มีรายละเอียด ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มลูคา่ท่ีดินตามบญัชี 250.00 รวมหนีส้ิน 0.00  
รายการปรับปรุงหลังงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ส่วนต่างจากรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน    136.90  ไม่มีรายการปรับปรุง 
รวมสินทรัพย์ภายหลังการปรับปรุง               386.90 รวมหนีส้ินภายหลังการปรับปรุง                       0.00 
หมายเหต:ุ จากรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 ซึง่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. มีราคาประเมินท่ีดนิเท่ากบั 386.90 ล้านบาท    



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่44 

 

  
มูลค่าท่ีดนิตามวธีิปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (หน่วย: ล้านบาท) 

มลูคา่ท่ีดินตามบญัชีภายหลงัปรับปรุง (ล้านบาท) 386.90 

ราคาในการท ารายการของบริษัทในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เท่ากับ 386.90 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีภายหลังปรับปรุง มูลค่าการท ารายการ
ของบริษัทจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีหลังปรับปรุง 386.90 ล้านบาท    

 
3. สรุปวิธีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของของราคาในการท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ของบริษัท ด้วยวธีิตา่งๆ ซึง่มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกตา่งกนั
ไป ท าให้ได้มลูคา่ที่สนิทรัพย์ของบริษัท โดยสรุปได้ดงันี ้ 

  

วธีิการประเมินมูลค่าท่ีดิน 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบกับ 
มูลค่าท ารายการ  

จ านวน 386.90 ล้านบาท 

วธีิมลูคา่สินทรัพย์ตามบญัชี 
(Book Value Approach) 

250.00 สงูวา่ 136.90 ล้านบาท  
หรือสงูกวา่ร้อยละ 35.38 

วธีิปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) 

386.90 มูลค่าเท่ากับ 
มูลค่าการท ารายการ 

 
3.1 วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าการท ารายการที่เลือกใช้ 

3.1.1 วิธีปรับปรุงมูลค่าสนิทรัพย์ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
การประเมินมลูคา่ที่ดินด้วยวิธีปรับปรุงมลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชี เป็นวิธีที่น ามลูคา่ทางบญัชีจากงบแสดง

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (งบเฉพาะกิจการ) เพื่อมาใช้เป็นต้นทนุของการได้มาซึ่ง
ที่ดินดังกล่าวและถูกบันทึกไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ปรับปรุงมูลค่าตามด้วยภาระผูกพันและหนีส้ิน 
ปรับปรุงด้วยสว่นต่างจากรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ่งวิธีดงักลา่วค านึงถึงราคาต้นทนุที่บริษัทได้มา 
(ตามงบเฉพาะกิจการ) พร้อมทัง้ปรับมูลค่าทรัพย์สินให้เป็นราคาตลาดตามสภาพปัจจุบนัด้วยส่วนต่างจาก
รายงานประเมินทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินอิสระ ดงันัน้ การประเมินมลูค่าที่ดินด้วยวิธีนี ้จึงท าให้สะท้อน
ความมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิตามสภาพปัจจบุนัได้ ท าให้วิธีการดงักลา่วเหมาะสมในการประเมินมลูคา่ 

ราคาในการท ารายการของบริษัทในการจ าหน่ายสินทรัพย์ เท่ากับ 386.90 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีภายหลังปรับปรุง มูลค่าการท า
รายการของบริษัทจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีหลังปรับปรุง 386.90 ล้านบาท    

 
3.2 วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าการท ารายการที่ไม่เลือกใช้ 

3.2.1 วิธีมูลค่าสนิทรัพย์ตามบัญชี (Book Value Approach)  
การประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีมูลค่าที่ดินตามบญัชี เป็นวิธีที่น ามูลค่าทางบญัชีจากงบแสดงฐานะทาง

การเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (งบเฉพาะกิจการ) เพื่อมาใช้เป็นต้นทนุของที่ดินที่ได้มีการซือ้มา
และถกูบนัทกึไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งวิธีดงักลา่วค านึงถึงราคาที่บริษัทได้มา (ตามงบเฉพาะกิจการ) 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่45 

 

โดยไม่ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าที่ดินตามสภาวะตลาด  รวมถึงรายได้ที่พึงจะได้รับจากการให้เช่า
ที่ดิน หรือสูญเสียจากการจ าหน่ายที่ดินแทนการให้เช่า ดังนัน้ การประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีนี ้จึงท าให้ไม่
สะท้อนความมลูคา่ที่แท้จริงของที่ดินได้ ท าให้วิธีการดงักลา่วไม่เหมาะสมในการประเมินมลูคา่ 

ราคาในการท ารายการของบริษัทในการจ าหน่ายสินทรัพย์ เท่ากับ 386.90 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี ราคาในการท ารายการของ
บริษัทจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี เท่ากับ 250.00 ล้านบาท เท่ากับ 136.90 ล้านบาท 
หรือ สูงกว่าในอัตราร้อยละ 35.38 ของมูลค่าสินทรัพย์    

 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับสมเหตุสมผลของราคาในการท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการค านวณหามลูค่ายตุิธรรมของมูลค่าสินทรัพย์มีความเห็นว่ า วิธีที่
เห็นวา่เหมาะสมส าหรับรายการนี ้คือ วิธีปรับปรุงมลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ซึง่เป็นวิธี
ค านึงถึงราคาต้นทุนของสินทรัพย์ที่บริษัทได้มา (ตามงบเฉพาะกิจการ) พร้อมทัง้ปรับมูลค่าทรัพย์สินให้เป็นราคาตลาด
ตามสภาพปัจจุบนัด้วยส่วนต่างจากรายงานประเมินทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินอิสระ โดยราคาในการท ารายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท เทา่กบั 386.90 ล้านบาท ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบัการประเมินมลูค่าที่ดินด้วยวิธีปรับปรุง
มลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชี มลูคา่การท ารายการของบริษัทจะมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่สนิทรัพย์ตามบญัชีภายหลงัปรับปรุง   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการท ารายการจ าหน่าย
สินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทด้วยราคา 386.90 ล้านบาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

  
 

3.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการท ารายการ 
ในการท ารายการครัง้นีม้เีง่ือนไขของการท ารายการตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาจะซือ้จะขาย ซึง่ก าหนดให้ CMH ในฐานะผู้ซือ้ ช าระเงินจ านวน 386.90 

ล้านบาท ให้แก่บริษัทในฐานะผู้จะขาย โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คสัง่จ่ายในนามของผู้จะขาย ณ วนัที่มี

การโอนท่ีดินซึง่เป็นวนัจดทะเบียนรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ช าระ ณ ส านกังานท่ีดินท่ีจดทะเบียน  

 ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ซึ่งก าหนดให้บริษัท ในฐานะผู้จะขายตกลงไปจด

ทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินแปลงท่ีจะท าการจะซือ้จะขายให้แก่ผู้จะซือ้ ณ ส านกังานท่ีดิน ภายในวนัท่ี 

30 เมษายน 2559 พร้อมกบัรับช าระเงินจ านวน 386.90 ล้านบาท ผู้จะซือ้และผู้จะขายตกลงจะช าระ

คา่ธรรมเนียม คา่อากร และคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิคนละคร่ึง สว่นภาษีเงินได้

หกั ณ ที่จ่าย ผู้จะขายจะเป็นผู้ช าระเอง  

 ภายใต้เง่ือนไขการรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีระบใุนสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน ได้ก าหนดให้ผู้จะขาย หรือบริษัท 

โดยมีผู้ จะซือ้เป็น CMH ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเนื่องจากผู้จะขายมีความสมัพนัธ์เป็นบริษัทแม่ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ

ที่เ ก่ียวโยง ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส านกังาน ก.ล.ต.) และประกาศ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งในการจะเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายจะอยู่



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) หน้าที ่46 

 

ภายใต้เง่ือนไขวา่จะซือ้ขายต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเสียก่อน จึงจะสามารถ

ช าระราคาและโอนกรรมสทิธ์ิได้ หากผู้จะขายไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้ถือ

วา่สญัญาจะซือ้จะขายเป็นอนัยกเลกิทนัทีและไมต้่องบอกกลา่ว 

 

จากเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้นทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เง่ือนไขในการช าระค่าที่ดินเป็นการ

ช าระกนัระหวา่งบริษัทในกลุม่ (ระหวา่งบริษัทและ CMH ที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย) และการที่สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินได้

ระบุให้ช าระค่าที่ดินในคราเดียวเป็นผลดีต่อบริษัทที่จะได้รับเงินค่าที่ดินทัง้หมด นับตัง้แต่มีการจดทะเบียนรับโอน

กรรมสทิธ์ิ เง่ือนไขในการแบง่คา่ธรรมเนียม คา่อากร คา่ใช้จ่ายตา่งๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิคนละคร่ึง สว่นบริษัท

จะเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายเป็นเง่ือนไขที่ยตุิธรรมและตรงตามธรรมเนียมปฏิบตัิในการซือ้ขายที่ดิน รวมทัง้

ไมท่ าให้บริษัทเป็นฝ่ายเสยีประโยชน์ และเง่ือนไขที่จะถือวา่สญัญาจะซือ้จะขายเป็นอนัยกเลกิทนัทีหากไม่ได้รับอนมุตัิจาก

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นเง่ือนไขที่ เหมาะสมส าหรับบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดังนัน้ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการท ารายการมีความเหมาะสม 
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4. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

จากการพิจารณาข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการขายที่ดิน
ของบริษัท ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7 แปลง เนือ้ที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 
ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ ในราคา 386.90 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม จ ากดั (“CMH”) ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 56.37 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ 
CMH  ในการเข้าซือ้ที่ดินดงักลา่วของ CMH มีวตัถปุระสงค์เพือ่เปลีย่นแปลงรูปแบบการลงทนุ จากเดิมทีใ่ช้การเช่าที่ดิน
จากบริษัทในการท าโครงการโพลคีลนีิค มาเป็นการซือ้ทีด่ินจากบริษัทในการท าโครงการ ส าหรับการก่อสร้างอาคารใน
โครงการดงักลา่วได้ด าเนินการมาระยะหนึง่แล้ว อาคารสว่นของบริการทางการแพทย์มีก าหนดทีจ่ะเปิดให้บริการประมาณ
เดือนสงิหาคม 2559 โดยเหตทุีน่ายแพทย์รัชช สมบรูณสนิและทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั เป็นกรรมการร่วมกนัในบริษัท 
และบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) ซึง่ RAM มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน CMH ในสดัสว่นร้อย
ละ 42.89 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ CMH ซึง่ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามความที่ระบตุามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ บจ/ป. 22-01 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  ดงันัน้ ในการเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

 
ในการเข้าท ารายการดงักลา่ว มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการจัดโครงสร้างทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทให้มีความ

เหมาะสม กอปรกับบริษัทยังสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินไปช าระหนีท้ี่มีอยู่หรือน าไปลงทุนเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีกวา่ รวมถึงเป็นการบริหารจดัการสนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาถึงปัจจยัความเสีย่ง รวมถึงเง่ือนไขในการท ารายการ เมื่อรวมถึงข้อดี ข้อด้อยระหวา่งการเข้าท ารายการกบัการไม่

เข้าท ารายการแล้ว เห็นว่าการเข้าท ารายการจะท าให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกว่า  ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา่ ผู้ถอืหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทท ารายการดังกล่าว 
 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นอย่าง

เป็นอิสระด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ข้อสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่

ได้รับจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถงึข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัท ตามที่กล่าวข้างต้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 

เป็นจริงในสถานการณ์ เป็นข้อมูลที่ รับรู้ได้ในปัจจุบัน หากข้อมูลหรือเอกสารมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็น

จริงอย่างมีนัยส าคัญ หรือ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระได้ 

 

ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลทัง้หมดที่ปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง  ก่อนการตัดสินใจว่า จะพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้บริษัทเข้าท ารายการดังกล่าว โดยขอให้

ขึน้อยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถอืหุ้นเป็นส าคัญ 
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  ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 

 
 
 ในการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้ได้มอบหมายให้นายเสกสรรค์ ธโนปจยั เป็นผู้ควมคมุการ
ปฏิบตัิงาน 
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สรุปข้อมูลบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
(ที่มา : ข้อมูลจากทางบริษัท) 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) 

(CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED) 
วนัท่ีจดทะเบียนก่อตัง้ : 23 ธันวาคม 2536  และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 17 

ตลุาคม 2537 
สถานะปัจจบุนั : เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัง้แตว่นัท่ี 17 ตลุาคม 2537 
เลขที่ทะเบียนบริษัท  : 0107536001621 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : สถานบริการรักษาพยาบาล “ในนามโรงพยาบาลลานนา” 

ที่ตัง้ : 8 ถนนบญุเรืองฤทธ์ิ ตําบลศรีภมูิ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50300 
Web Site : http://www.lanna-hospital.com 
ทนุจดทะเบียน  : 408,433,330.00 บาท  

จํานวน 40,231,250 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

: 
 
 
: 

402,312,500.00 บาท  
จํานวน 40,231,250 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัการชําระภาษีแล้ว (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

 
1.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2536 จดทะเบียน
เข้าตลาดหลกัทรัพย์เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2537 ในปัจจุบนั บริษัทมีทนุจดทะเบียน 408,433,330 บาท (สี่ร้อยแปดล้านสี่
แสนสามหมื่นสามพนัสามร้อยสามสบิบาทถ้วน) และทนุชําระแล้ว 402,312,500 บาท (สี่ร้อยสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) บริษัทเป็นผู้ดําเนินการ “โรงพยาบาลลานนา” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 180 เตียง 
ปัจจบุนัโรงพยาบาลมีห้องตรวจโรคจํานวน 42 ห้อง หรือ 50 เตียงตรวจ สามารถให้บริการผู้ ป่วยนอกได้วนัละ 1,500 คน มี
ผู้มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณวนัละ 1,520 คน และ มีผู้ ป่วยในเฉลี่ยวนัละประมาณ 148 เตียง โรงพยาบาลลานนาเป็น
โรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทัว่ไป โดยคณะแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมทัง้อุปกรณ์การรักษาและ
วินิจฉัยโรคที่ทนัสมยั และ มีประสิทธิภาพสงูไว้คอยให้บริการ 24 ชั่วโมง นอกจากนีโ้รงพยาบาลยงัติดตัง้เคร่ืองอํานวย
ความสะดวกและอปุกรณ์ฉกุเฉินท่ีจําเป็นไว้ภายในห้องพกัผู้ ป่วยอยา่งครบถ้วน  
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
 บริษัทดําเนินธุรกิจการพยาบาล โรงพยาบาล สถานพกัฟืน้และรับทําการรับตรวจและรักษาโรคในด้านการแพทย์
ทกุชนิด รวมไปถึงการจดัตัง้โรงเรียน สถานฝึกอบรมวิชาแพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักรรม และ บคุลากรทางการแพทย์ โดย
โครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยเป็นธุรกิจบริการทางการแพทย์ในรูปแบบของโรงพยาบาล  สถานศึกษา และการ
ให้บริการสนามกอล์ฟและโรงแรม จึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล กลุม่ธุรกิจสถานศึกษา 
และ กลุม่ธุรกิจบริการ มีดงันี ้

 
กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล 
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากัด 
 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จํากดั สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 8 ถนนบญุเรืองฤทธ์ิ ตําบลศรีภมูิ อําเภอเมืองเชียงใหม ่
จงัหวดัเชียงใหม ่วนัท่ีจดัตัง้บริษัท 26 ธนัวาคม 2533 มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 400.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลทัว่ไป ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 350 เตียง ปัจจุบนัเปิดใช้งาน 220 เตียง โดยสามารถรับผู้ ป่วยได้
มากกวา่ 1,000 คน/วนัทัง้นีท้างโรงพยาบาลมีบคุลากรประจํามาประมาณ 930 คนและมีทีมแพทย์เฉพาะทางทกุสาขาวิชา
ประจํา ประมาณ 65 ทา่นและมีเจ้าหน้าที่รองรับ 24 ชม. โรงพยาบาลเชียงใหม่รามใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ISO 14000 
จดัการตัง้แตปี่ 2542 นอกจากนีโ้รงพยาบาลยงัมีระบบคณุภาพอื่นๆ เช่น คณุภาพการรักษาระบบ HA, คณุภาพการบริหาร
จดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004, คณุภาพการรับผิดชอบสงัคมและแรงงาน มรท. 8001:2546, คณุภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบตัิการ ISO15189 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมด้วยศกัยภาพในการดแูลรักษาผู้ รับบริการทัง้ชาวไทย และ 
ชาวต่างชาติทดัเทียมโรงพยาบาลระดบัสากลด้วยการรับรองมาตรฐานคณุภาพจาก JCI ด้วยมาตรฐาน การรักษาและ
อปุกรณ์การแพทย์ที่ทนัสมยั 
 
บริษัท หริภุญชัย เมโมเรียล จ ากัด 
 บริษัท หริภญุชยัเมโมเรียล จํากดั สถานท่ีตัง้ เลขที่ 109 หมูท่ี่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง ตําบลบ้าน
กลาง อําเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู วนัท่ีจดัตัง้บริษัท 1 ธนัวาคม 2535 มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 150.00 ล้าน
บาท ประกอบธุ ร กิจโรงพยาบาล เอกชนทั่ว ไป  ขนาด  100 เตียง  เ ป็นโรงพยาบาลที่ เ ข้ า ร่วมในโครงการ 
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ประกันสงัคมและเป็นโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 โดยให้บริการแก่ผู้ประกันตนในจังหวดั
ลาํพนูและจงัหวดัใกล้เคียง 
 
บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จ ากัด 
 บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จํากดั สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 99 หมูท่ี่ 5 ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่  
วนัท่ีจดัตัง้บริษัท 30 พฤษภาคม 2537 มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 271.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการโรงพยาบาล 
มีขนาด 130 เตียงและเป็นศนูย์สํารองเตียงทางด้านการผ่าตดัในผู้ ป่วยโรคสมองของจงัหวดัเชียงใหม่  โดยพฒันาให้เป็น
ศนูย์อบุตัิเหตแุหง่แรกของโรงพยาบาลเอกชนในเชียงใหม ่มีการพฒันาระบบแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะแพทย์ศลัยกรรม
สาํหรับการตรวจรักษาตัง้แต่แรกรับอยู่ประจําตลอด 24 ชม. ปัจจุบนัดํารงไว้ซึ่งระบบคณุภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
HA  
 
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นครราม จ ากัด 
 บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นครราม จํากดั สถานที่ตัง้ เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง
ลาํปาง จงัหวดัลําปาง วนัที่จดัตัง้บริษัท 20 ธันวาคม 2532 มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 44.85 ล้านบาท ประกอบ
ธุรกิจสถานพยาบาลรักษาผู้ ป่วย ยาและเวชภณัฑ์ โดยให้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-
ราม และให้บริการผู้ ป่วยในจงัหวดัลําปางเป็นหลกั ปัจจุบนั โรงพยาบาลมีขนาด 103 เตียง และมีความสามารถในการ
รองรับผู้ ป่วยอุบัติเหตุหมู่ พร้อมทัง้มีทีมแพทย์ประจําและแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทางพร้อมทัง้ทีมงานพ ยาบาลที่มี
ประสบการณ์ให้บริการทัง้ 24 ชม. 
 
บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากัด 
 บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จํากดั สถานที่ตัง้ เลขที่ 660 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าวงัทอง อําเภอเมืองพะเยา จงัหวดั
พะเยา วนัท่ีจดัตัง้บริษัท 25 กรกฎาคม 2537 มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 7.50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลพะเยาราม มีขนาดบริการขนาด 100 เตียง 
 
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ ากัด 
 บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จํากดั สถานที่ตัง้ เลขที่  193 หมู่ที่ 7 ถนนศรีจนัทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วนัที่จัดตัง้บริษัท 25 พฤศจิกายน 2535 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 80.00 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาล ยาและเวชภณัฑ์ โดยให้บริการสถานพยาบาลภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลขอนแก่นราม มีขนาด 
300 เตียงและให้บริการผู้ ป่วยตลอด 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา เคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยัพร้อมทัง้นํา
ระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการทัง้องค์กรเพื่อให้การรายงานผลถูกต้องรวดเร็ว ทัง้นี ้โรงพยาบาลให้บริการด้านต่างๆ  
ต่อไปนี ้ แผนกอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน, ศนูย์เลสิค, ศนูย์ตรวจสวนหวัใจและขยายหลอดเลือด, ศนูย์ตรวจสขุภาพครบวงจร, 
ศนูย์ล้างไต, คลนิิกผิวหนงัและความงาม, ศนูย์ ตา ห ูคอ จมกู เด็ก, ศนูย์สตูิ-นรีเวช, ห้องผ่าตดั รวมไปถึงในสว่นของสปา 
ขอนแก่นราม ไทยสปาแอนด์มาสสาจ เป็นต้น ทัง้นีโ้รงพยาบาลขอนแก่นรามได้ผ่านมาตรฐานระดบัคณุภาพต่างๆ ดงันี ้
มาตรฐาน JCI และการรับรองคณุภาพ JCAHO ซึง่เป็นมาตรฐานระดบัโลก 
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บริษัท โรงพยาบาลชัยภมิูราม จ ากัด 
 บริษัท โรงพยาบาลชยัภมูิราม จํากดั สถานที่ตัง้ เลขที่ 290/42 หมู่ที่ 6 ถนนชยัภมูิ-สีคิว้ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ วนัที่จัดตัง้บริษัท 29 พฤษภาคม 2538 มีทนุจดทะเบียนและทุนที่ชําระแล้ว 558.00 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลชยัภมูิราม มีขนาดให้บริการ 60 เตียง 
 
กลุ่มธุรกิจสถานศึกษา 
บริษัท ภมิูปัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 บริษัท ภูมิปัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด สถานที่ตัง้ เลขที่ 50 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่จัดตัง้บริษัท 7 ธันวาคม 2537 มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 600.00 ล้านบาท 
ประกอบกิจการสถานศกึษา (มหาวิทยาลยัเอกชน) ซึง่ในปัจจบุนัไมไ่ด้เปิดดําเนินกิจการ 
 
กลุ่มธุรกิจบริการ 
บริษัท กัซซัน มารีนากอล์ฟคลับ จ ากัด 
 บริษัท กซัซนั มารีนากอล์ฟคลบั จํากดั สถานท่ีตัง้ เลขท่ี 99 หมู่ที่ 17 ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดั
ลําพูน วนัที่จดัตัง้บริษัท 13 กันยายน 2548 ทนุจดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟและโรงแรม 
โดยให้บริการสนามกอล์ฟขนาด 18 หลมุ 72 พาร์ และห้องพกัจํานวน 145 ห้อง โดยมีทิวทศัน์ของดอยขนุตาลล้อมรอบ
พร้อมสิง่อํานวยความสะดวก เช่น คลบัเฮ้าส์ ร้านโปรกอล์ฟ ห้องจดัเลีย้ง สระวา่ยนํา้ และห้องอาหารนานาชาติ  
 
1.4 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทมีทนุท่ีชําระแล้วจํานวน 402.31 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 40.23 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 
บาท สําหรับรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 มีดงันี ้ 

อนัดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวน ร้อยละ 
1 บริษัท โรงพยาบาลวภิาวดี จํากดั (มหาชน) 33,694,722 83.75 

2 นายวโิรจน์ องอนนัต์กลุ 506,310 1.26 
3 นายพิสทุธ์ิ วริิยะเมตตากลุ 300,000 0.75 
4 นายบญุส่ง เจียรไพศาลเจริญ 200,000 0.50 

5 นางสาววีรยา มลูสินทอง 200,000 0.50 
6 นายแพทย์ชยัการ สนุทโรทก 200,000 0.50 
7 นายวทิยา ตนัตราภรณ์ 140,300 0.35 

8 นายพิจิตต์ วริิยะเมตตากลุ 140,100 0.35 
9 นางภาวนา อจัฉราวรรณ 127,700 0.32 

10 นายธิตเิขษม นิวาสวตั 117,500 0.29 
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1.5 โครงสร้างองค์กร รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 12 ทา่น มีรายช่ือดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ต าแหน่ง 

1. นายแพทย์ รัชช สมบรูณ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายแพทย์ อาํนวย ชิงชยานรัุกษ์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา 

3. นายแพทย์ วรพนัธ์ อณุจกัร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

4. นายแพทย์ ดสุติ ศรีสกลุ กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  

5. นายแพทย์ ธีรยทุธ นิยมกลู กรรมการบริษัท / กรรมการเลขานกุาร  

6. นายแพทย์ สเุมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการบริษัท  

7. ทนัตแพทย์ ชํานาญ ชนะภยั กรรมการบริษัท 

8. นาย สทิธิ ภาณพุฒันพงศ์ กรรมการบริษัท 

9. นาย ชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการบริษัท 

10. นายแพทย์ สทุธิศกัดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นาย เกริก จิตตาลาน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

12. นางสาว พาภทัร สเุภากิจ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ทา่น มีรายช่ือดงันี ้  

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ต าแหน่ง 

1. นายแพทย์ สทุธิศกัดิ์ คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นาย เกริก จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาว พาภทัร สเุภากิจ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 ทา่น มีรายช่ือดงันี ้  

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ต าแหน่ง 

1. นายแพทย์ อาํนวย ชิงชยานรัุกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายแพทย์ ดสุติ ศรีสกลุ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายแพทย์ ธีระยทุธ นิยมกลู กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. นายแพทย์ศภุชยั สนิไตรรัตน์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5. นายแพทย์ ประมขุ อณุจกัร กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 
  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) 
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รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ทา่น 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ต าแหน่ง 

1. นายแพทย์ วรพนัธ์ อณุจกัร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายแพทย์ สเุมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการบริหาร 

3. นายแพทย์ ดสุติ ศรีสกลุ กรรมการบริหาร 

4. นายแพทย์ ธีระยทุธ นิยมกลู กรรมการบริหาร 

 
1.6 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 196.83 3.92 178.59 3.20 241.09 3.98 

เงินลงทนุชัว่คราว 1.26 0.03 1.29 0.02 1.31 0.02 

ลกูหนีก้ารค้า  249.41 4.97 400.45 7.18 337.71 5.58 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 463.00 9.23 343.00 6.15 298.00 4.92 

สินค้าคงเหลือ 95.76 1.91 95.26 1.71 90.43 1.49 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  8.12 0.16 10.50 0.19 29.39 0.49 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,014.38 20.21 1,029.10 18.45 997.93 16.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทนุเผ่ือขาย 1,566.85 31.22 1,667.36 29.89 1,766.17 29.16 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 71.14 1.42 88.63 1.59 96.78 1.60 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 15.30 0.30 115.24 2.07 235.19 3.88 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  5.63 0.11 5.63 0.10 5.63 0.09 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  1,996.89 39.79 2,306.28 41.34 2,590.52 42.78 

คา่ความนิยม 298.49 5.95 298.49 5.35 298.49 4.93 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 10.93 0.22 10.86 0.19 11.88 0.20 

เงินฝากประจําท่ีตดิภาระคํา้ประกนั 30.20 0.60 41.15 0.74 34.68 0.57 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.85 0.08 3.46 0.06 4.21 0.07 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 4.69 0.09 12.35 0.22 14.47 0.24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,003.97 79.79 4,549.46 81.55 5,058.03 83.52 

รวมสินทรัพย์ 5,018.36 100.00 5,578.56 100.00 6,055.96 100.00 

 
  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) 
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ 

หนีส้ินหมุนเวียน 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 120.05 2.39 283.01 5.07 272.48 4.50 

เจ้าหนีก้ารค้า 157.21 3.13 175.36 3.14 181.78 3.00 

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 196.68 3.92 170.28 3.05 191.50 3.16 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.35 0.01 0.96 0.02 0.97 0.02 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 160.20 3.19 270.20 4.84 271.20 4.48 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 251.65 5.01 269.00 4.82 274.50 4.53 

เจ้าหนีอ่ื้น 11.57 0.23 11.53 0.21 12.03 0.20 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 69.58 1.39 55.97 1.00 67.47 1.11 

คา่ตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย 91.46 1.82 85.09 1.53 83.79 1.38 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 24.88 0.50 31.73 0.57 40.63 0.67 

เงินปันผลค้างจ่าย 20.27 0.40 3.44 0.06 4.21 0.07 

เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ 33.55 0.67 20.80 0.37 34.86 0.58 

เงินรับล่วงหน้า 13.60 0.27 40.48 0.73 0.00 0.00 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 13.14 0.26 12.94 0.23 18.39 0.30 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,164.17 23.20 1,430.79 25.65 1,453.82 24.01 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 472.79 9.42 302.58 5.42 228.66 3.78 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  0.79 0.02 3.13 0.06 2.16 0.04 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 339.24 6.76 355.54 6.37 372.67 6.15 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 58.14 1.16 58.25 1.04 68.49 1.13 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 5.84 0.10 2.58 0.04 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 870.95 17.36 725.35 13.00 674.55 11.14 

รวมหนีส้ิน 2,035.12 40.55 2,156.14 38.65 2,128.37 35.15 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 
 

ทุนจดทะเบียน             

หุ้นสามญั 40,843,333 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท 408.43   408.43   408.43 6.74 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว             

หุ้นสามญั 40,231,250 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท 402.31 8.02 402.31 7.21 402.31 6.64 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) 
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลบั 575.86 11.48 575.86 10.32 575.86 9.51 

หกั  เงินทนุในบริษัทย่อยตามกฎหมายท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ตาม
กฏหมาย 

(7.56) (0.15) (12.68) (0.23) (12.68) (0.21) 

กําไรสะสม             

จดัสรรแล้ว             

ทนุสํารองตามกฎหมาย 29.08 0.58 39.04 0.70 50.76 0.84 

ยงัไม่ได้จดัสรร 388.84 7.75 647.22 11.60 990.32 16.35 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 660.18 13.16 680.61 12.20 722.65 11.93 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,048.71 40.82 2,332.38 41.81 2,729.22 45.07 

ส่วนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 934.52 18.62 1,090.04 19.54 1,198.36 19.79 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,983.23 59.45 3,422.42 61.35 3,927.58 64.85 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,018.36 100.00 5,578.56 100.00 6,055.96 100.00 

 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
หน่วย:ล้านบาท 

2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

รายได้ 

รายได้จากการรักษาพยาบาล 2,663.75 98.54 2,898.31 97.95 3,287.77 98.26 

รายได้อ่ืน 

ดอกเบีย้รับ 10.49 0.39 19.90 0.67 17.37 0.52 

รายได้เงินปันผล 15.75 0.58 16.56 0.56 15.41 0.46 

รายได้อ่ืน 13.30 0.49 24.06 0.81 25.40 0.76 

รวมรายได้ 2,703.29 100.00 2,958.84 100.00 3,345.96 100.00 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,749.56 64.72 1,951.19 65.94 2,127.06 63.57 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 306.63 11.34 351.57 11.88 398.75 11.92 

ต้นทนุทางการเงิน 46.13 1.71 48.64 1.64 48.38 1.45 

รวมคา่ใช้จ่าย 2,102.31 77.77 2,351.40 79.47 2,574.19 76.93 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10.76 0.40 19.85 0.67 13.21 0.39 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 611.74 22.63 627.28 21.20 784.98 23.46 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 118.56 4.39 121.20 4.10 154.87 4.63 

ก าไรส าหรับปี 493.18 18.24 506.07 17.10 630.11 18.83 
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บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) 
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รายการ 
หน่วย:ล้านบาท 

2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 194.75 7.20 85.70 2.90 73.24 2.19 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 687.93 25.45 591.78 20.00 703.35 21.02 

 

รายการ 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  367.05 386.92 500.79 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 126.14 119.16 129.32 

  493.18 506.07 630.11 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  476.59 434.34 541.68 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 211.34 157.43 161.68 

  687.93 591.78 703.35 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.12 9.62 12.45 

 

งบกระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําไรสําหรับปี 493.18 506.07 630.11 

ปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 

คา่เส่ือมราคา             130.71              139.69              163.61  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย                 4.54                  3.75                  3.94  

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารค้า                 3.93                17.55                12.18  

หนีส้งสยัจะสญู - ดอกเบีย้ค้างรับ (โอนกลบั)               (2.11)                 0.65                (0.49) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                     -                    0.06                  0.05  

รายได้เงินปันผล             (15.75)             (16.56)             (15.41) 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร                 0.07                  0.00                  0.05  

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์               (0.98)               (0.23)                 0.80  

ดอกเบีย้รับ             (10.49)             (19.90)             (17.37) 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน                 8.88                  7.62                  9.27  

ดอกเบีย้จ่าย               46.13                48.64                48.38  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้             118.56              121.20              154.87  

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม             (10.76)             (19.85)             (13.21) 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ินดําเนินงาน 

            765.91              788.70              976.77  

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 

ลกูหนีก้ารค้า             (29.03)           (168.58)               50.56  

สินค้าคงเหลือ             (10.38)                 0.50                  4.84  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน                 1.39                (2.90)             (17.19) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน               (0.44)                 0.73                (0.76) 

 การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)  

เจ้าหนีก้ารค้า               (3.08)               18.15                  6.43  

คา่ตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย                 1.63                (6.38)               (1.30) 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย               (2.63)                 7.38                  8.75  

เจ้าหนีอ่ื้น               (0.65)               (0.04)                 0.50  

เงินรับล่วงหน้า                 1.92                26.88              (40.48) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน                 5.94                (0.20)                 5.46  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน               (1.20)               (0.85)               (0.68) 

หนืส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน                    -                    5.84                (3.27) 

 เงินสดรับจากการดําเนินงาน              729.36              669.24              989.62  

 จ่ายค่าภาษีเงินได้             (97.87)           (144.91)           (137.06) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 631.48 524.34 852.55 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว               19.00                     -                       -    

เงินสดรับในเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั             190.00              855.00              637.00  

เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั           (575.00)           (735.00)           (592.00) 

เงินสดรับในเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลอ่ืน               14.45                     -                       -    

เงินฝากประจําท่ีตดิภาระคํา้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง                 9.45              (10.95)                 6.47  

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย               (0.29)                    -                  (5.63) 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั                    -              (100.00)           (120.00) 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม                 2.06                  2.29                  5.06  

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย               10.90                10.71                10.76  

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและบริษัทอ่ืน                 4.73                  5.85                  4.65  

เงินสดจ่ายในการซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์           (191.08)           (459.82)           (436.40) 

เงินสดจ่ายในการซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์               (3.60)               (3.68)               (4.95) 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์                 1.29                  1.68                  1.76  

เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่สินทรัพย์  (เพิ่มขึน้) ลดลง                    -                  (3.06)               (9.60) 

เงินสดรับคา่ดอกเบีย้รับ               14.16                19.77                16.17  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน           (503.93)           (417.22)           (486.70) 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  
หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง)               24.30              (27.03)             (10.53) 

เงินสดรับในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน               15.00              190.00                     -    

เงินสดจ่ายในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน             (90.00)                    -                       -    

เงินสดรับในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั               59.00              114.00                  2.00  

เงินสดจ่ายในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั             (28.00)               (4.00)               (1.00) 

เงินสดรับในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลอ่ืน               49.00                31.15                31.50  

เงินสดจ่ายในเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน             (42.70)             (13.80)             (26.00) 

เงินสดรับในเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             278.02                     -                120.00  

เงินสดจ่ายในเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           (154.01)           (196.60)           (172.70) 

เงินสดจ่ายในหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน               (0.66)               (0.49)               (0.96) 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุ 

                   -                  (5.12)                    -    

เงินปันผลจ่าย           (135.58)           (164.30)           (197.42) 

เงินสดจ่ายคา่ดอกเบีย้จ่าย             (47.04)             (49.16)             (48.24) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ             (72.66)           (125.36)           (303.35) 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ                54.89              (18.24)               62.50  

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี              141.94              196.83              178.59  

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี              196.83              178.59              241.09  

อัตราส่วนทางการเงนิ 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)           0.87  0.72 0.69 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียน (เทา่)           0.38              0.40              0.40  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.56 0.40 0.59 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 8.84 7.32 7.30 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 41 49 49 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 19.32 20.43 22.91 
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บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) เอกสารแนบหน้า 13 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 19 18 16 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 11.02 11.73 11.91 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 33 31 30 

Cash Cycle (วนั) 27 36 35 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากําไรขัน้ต้น 34.32% 32.68% 35.30% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 24.29% 22.64% 24.95% 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร 97.59% 79.92% 103.95% 

อตัรากําไรสทุธิ 18.24% 17.10% 18.83% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 18.28% 15.80% 17.15% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 10.62% 9.55% 10.83% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 31.95% 30.01% 32.42% 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.58 0.56 0.58 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)           0.68              0.63              0.54  

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่)         15.81            13.76            20.45  

 

ภาพรวมฐานะทางการเงนิของบริษัท 

ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

รายได้ 
 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2556 จํานวน 2,703.29 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 จํานวน 2,958.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อน 255.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.45 และ ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 3,345.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ปี 2557 จํานวน 387.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 สําหรับแหลง่รายได้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ รายได้
จากการรักษาพยาบาล และ รายได้อื่น ดงันี ้

รายการ 
หน่วย:ล้านบาท 

2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

รายได้ 

รายได้จากการรักษาพยาบาล 2,663.75 98.54 2,898.31 97.95 3,287.77 98.26 

รายได้อ่ืน 39.54 1.46 60.52 2.05 58.19 1.74 

รวมรายได้ 2,703.29 100.00 2,958.84 100.00 3,345.96 100.00 
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รายได้จากการรักษาพยาบาล  
 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการรักษาพยาบาล จํานวน 2,663.75 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 จํานวน 
2,898.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 234.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 และ ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการรักษาพยาบาล 
3,287.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 389.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.43 โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้มาจากรายได้ของผู้ ป่วยทัว่ไปและ
รายได้จากประกนัสงัคมและรายได้จากประกนัสงัคมประเภทผู้ ป่วยในด้วยโรคที่มีคา่ใช้จ่ายสงูที่เพิ่มขึน้ 
 
รายได้อื่น 
 รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบีย้รับ รายได้เงินปันผล และ รายได้อื่น เป็นต้น ในปี 2556 บริษัทมีสดัสว่นรายได้อื่นคิด
เป็นร้อยละ 1.46 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2557 บริษัทมีสดัสว่นรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 2.05 ของรายได้รวมของ
บริษัท และในปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 1.74 ของรายได้รวมของบริษัท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
 
ต้นทุนการรักษาพยาบาล 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,749.56 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 บริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,951.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 201.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.52 เป็นการเพิ่มขึน้จากค่ายาและเวชภณัฑ์ ค่าบคุลากรทางการแพทย์ และจากการปรับเงินเดือนประจําปีรวมถึงการ
เพิ่มขึน้ของจํานวนบุคลากร สดัส่วนของต้นทุนการรักษาต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 65.68 
เปรียบเทียบกับ 2557 คิดเป็นร้อยละ 67.32 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.15 และในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล 2,127.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 175.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.01 เป็นการเพิ่มขึน้จาก
คา่ยาและเวชภณัฑ์ ค่าบคุลกรทางการแพทย์ จากการปรับเงินเดือนประจําปีรวมถึงการเพิ่มขึน้ของจํานวนบคุลากร และ
การลงทนุในระบบคณุภาพตามมาตรฐานสากล สดัสว่นของต้นทนุการรักษาต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลของปี 2557 คิด
เป็นร้อยละ 67.32 เปรียบเทียบกบั 2558 คิดเป็นร้อยละ 64.70   
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 306.63 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร เพิ่มขึน้เป็น 351.57 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 44.94 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร 43.39 ล้านบาท และเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร 1.54 ล้านบาท สดัสว่นของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารตอ่รายได้คา่รักษาพยาบาลปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 11.51 เปรียบเทียบกบัปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 12.13 และ
ในปี 2558 มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 398.75ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน  47.18  ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.42  สว่นที่เพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นค่าสาธารณปูโภค ค่าทําความสะอาดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ซอ่มแซม เพราะมีการเปิดใช้อาคารเพิ่มขึน้ 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้นิติบุคคล 118.56 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีภาษีเงินได้นิติบคุคล จํานวน 121.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 เพิ่มขึน้ 2.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.23 ซึง่
เป็นการเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการของบริษัทเอง สว่นของบริษัทยอ่ยบางบริษัท เช่น บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ นัน้ สาํหรับ
ปีนีผ้ลการดําเนินงานขาดทนุ และในปี  2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาษีเงินได้นิติบคุคล  154.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั
ปี 2557   

  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) เอกสารแนบหน้า 15 

ความสามารถในการท าก าไร 
 เมื่อเทียบกบัปี 2556 ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไรสทุธิ จํานวน 493.18 และในปี 2557 จํานวน 506.07 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.89 ล้านบาท อตัราส่วนกําไรสทุธิในปี 2556 ร้อยละ  18.24 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 ร้อยละ 17.10 
เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึน้มีสดัสว่นน้อยกวา่รายจ่ายที่เพิ่มขึน้ จึงทําให้กําไรขัน้ต้นในปี 2556 ร้อยละ 34.32 เมื่อเทียบกบัปี 
2557 ร้อยละ 32.68 ก็ลดลงเช่นกนั สว่นอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2556 ร้อยละ 18.28 เมื่อเทียบกบัปี 2557 ร้อยละ 
15.80 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลดงันี ้บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ จํากัด ปันจํานวน 1.50 
บาท/หุ้น บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) ปันผล จํานวน 3.00 บาท/หุ้น และบริษัท โรงพยาบาลหริ
ภญุชยัเมโมเรียล จํากดั ปันผลจํานวน 0.15 บาท/หุ้น ตอ่มาในปี 2558 ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไรสทุธิ ในปี 2558   
จํานวน 630.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 เพิ่มขึน้ 124.04 ล้าน เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 24.51 เป็นการเพิ่มขึน้ของบริษัท
และบริษัทย่อยที่รับผู้ ป่วยประกนัสงัคม  อตัราสว่นกําไรสทุธิ ในปี  2558 ร้อยละ 18.83   เมื่อเทียบกบั ปี 2557  ร้อยละ 
17.10  

 

สินทรัพย์ 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 196.83 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 178.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 ลดลง 18.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
และบริษัทยอ่ยมีการขยายการให้บริการ จึงมีการลงทนุในการก่อสร้างอาคารโดยการใช้เงินทนุหมนุเวียนจากการดําเนิน
กิจการเป็นส่วนใหญ่ และมีการกู้ ยืมระหว่างกันระหว่างบริษัทในเครือ  ต่อมาในปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจํานวน 241.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 62.50 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย
ได้รับเงินรายได้คา่รักษาพยาบาล  ปี 2558 จากสาํนกังานประกนัสงัคมเร็วขึน้ 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 249.41 ล้านบาท ตอ่มาในปี 2557 มีลกูหนีก้ารค้า
และตัว๋เงินรับ จํานวน 400.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 เพิ่มขึน้ 151.04 ล้านบาท เนื่องจากในปี รายได้จากบริษัท
และบริษัทร่วมสว่นท่ีจะได้รับจากสาํนกังานประกนัสงัคม โดยคํานวณตามเกณฑ์ที่คาดวา่จะได้รับ ซึง่ในปี 2557 นัน้บริษัท 
และบริษัทร่วมส่วนยงัไม่ได้รับเงินจากสํานกังานประกันสงัคม โดยตัง้เป็นลกูหนีไ้ว้ของบริษัท จํานวน 99.89 ล้านบาท 
บริษัทยอ่ย 46.89 ล้านบาท และจากสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 5.5 ล้านบาท มีผลให้อตัราสว่นการหมนุเวียน
ของลกูหนีส้งูขึน้จากปี 2556 ตอ่มาในปี 2558 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับจํานวน 337.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี
2557 ลดลง 62.74 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับเงินคา่รักษาพยาบาลจากสาํนกังานประกนัสงัคม 
เร็วขึน้ทําให้บริษัทบนัทกึรายได้ค้างรับลดลง 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ 95.76 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 มีสินค้าคงเหลือ จํานวน 
95.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 0.51 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือจะเป็น ยา ของบริษัท 
เนื่องจากในปีที่ผา่นมาการระบาดของโรคไมรุ่นแรงมาก ความต้องการของวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคระบาดจึงมีไม่มาก ต่อมา
ในปี 2558 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืจํานวน 90.43 ล้านบาท ลดลง 4.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึง่เป็นการลดลงของ
สนิค้าคงเหลอืประเภท ยาและเวชภณัฑ์ ของบริษัทยอ่ย 

 เงินลงทนุเผื่อขายเป็นการลงทนุในตราสารในความต้องการของตลาดและแสดงมลูคา่ยตุิธรรม โดยแสดง ณ วนัท่ี
ในงบการเงินจากราคาเสนอซือ้ลา่สดุ ณ สิน้วนัทําการสดุท้ายของงวด สาเหตขุองการเพิ่มขึน้เนื่องจากราคา ณ วนัที่เสนอ
ซือ้เทียบกันในแต่ละงวดบญัชี ตัง้แต่ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 มีราคาที่สงูกว่า เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2556 จํานวน 
1,566.85 ล้านบาท กบัปี 2557 จํานวน 1,667.36 ล้านบาท โดยมีจํานวนเพิ่มขึน้  100.51 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558 
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บริษัทมีเงินลงทนุเผื่อขายเป็นการลงทนุในตราสารในความต้องการของตลาด และแสดงมลูค่ายตุิธรรมโดยแสดง ณ วนัที่ 
ในงบการเงินจากราคาเสนอซือ้ลา่สดุ ณ วนัสิน้วนัทําการสดุท้ายของงวดจํานวน 1,766.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จํานวน 
98.81 ล้านบาท สาเหตขุองการเพิ่มขึน้เนื่องจากมีการซือ้เงินลงทนุของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน จํานวน 463.00 ล้านบาท และ 
343.00 ล้านบาท ในปี 2557 มีการลดลงจํานวน 120.00 ล้านบาท เนื่องจากได้นําเงินท่ีให้บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่นราม 
ในสว่นของบริษัทโรงพยาบาลหริภญุชยัเมมโมเรียลคืนมาเพื่อให้บริษัทใช้ในการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่ ต่อมาในปี 2558 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 298.00 ล้านบาท ลดลงจํานวน 45.00 ล้านบาท สาเหตมุาจากมี
การกู้ยืมเพิ่มระหวา่งงวดจํานวน 592.00 ล้านบาท และชําระคืนระหวา่งกนัจํานวน 646.02 ล้านบาท และมีการตดัหนีส้ญู
ของบริษัทอาหารพระราม จํากดั จํานวน 9.02 ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนเลกิและชําระหนีใ้ห้บางสว่น 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วม 71.14 ล้านบาท ตอ่มาในปี 2557 มีเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมใน จํานวน 88.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 17.49 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึน้ของบริษัทโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม ที่แบ่งผลกําไรในการไปลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลเขลางค์นครราม จํานวน 15.87 ล้านบาท และจากที่
บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไปลงทนุในบริษัทโรงพยาบาลแม่สอดราม 
จํานวน 1.61 ล้านบาทตอ่มาในปี 2558 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมในปี 2558 จํานวน 96.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2557 จํานวน 8.15 ล้านบาท บริษัทได้รับสว่นแบง่กําไรจากการลงทนุ  
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ในปี 2556 มีจํานวน 15.30 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 มีจํานวน 115.24 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จํานวน 99.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนเกิดจากการที่บริษัทไปลงทุนในบริษัท 
กซัซนั มารีน่า กอล์ฟ คลบั จํากดั จํานวน 35.00 ล้านบาท เป็นของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จํานวน 50.00 ล้าน
บาท และเป็นของบริษัทโรงพยาบาลหริภญุชยัเมมโมเรียล 15.00 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นในการถือหุ้นบริษัทดงักลา่วร้อย
ละ 5.00 ตอ่มาในปี 2558 บริษัทมีเงินลงทนุระยะยาวอื่น จํานวน 235.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 119.95 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบัปี 2557 เนื่องจากบริษัทยอ่ยมีการซือ้หุ้นของบริษัท กซัซนั มารีนา กอล์ฟคลบั จํากดั จํานวน 120.00 ล้านบาท 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีมลูค่าของสินทรัพย์ถาวรจํานวน 1,996.89 
ล้านบาท ตอ่มาในปี 2557 มีจํานวน 2,306.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 309.39 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 
บริษัทมีการก่อสร้างอาคารและเป็นงานระหวา่งก่อสร้าง สว่นของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหมร่ามมีการซือ้ที่ดินเพิ่ม และใน
ส่วนของบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล มีการปรับปรุงอาคาร ต่อมาในปี 2558 บริษัทมี ที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ จํานวน 2,590.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 284.24 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 ทัง้บริษัทและบริษัท
มีการสร้างอาคารเพื่อรองรับจํานวนผู้ ป่วยที่เพิ่มมากขึน้ และสว่นของบริษัทย่อยมีการปรับปรุงหอผู้ ป่วยที่ใช้มานานแล้ว 
และรับรู้เข้าเป็นสว่นหนึง่ของอาคาร 
 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,035.12 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 มี
จํานวน 2,156.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 121.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.95 ซึง่เกิดจากหนีส้นิหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ 266.62 ล้าน
บาท สว่นหนีส้นิไมห่มนุเวียนลดลง 145.60 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ 190.00 ล้านบาท ใน
รูปของตัว๋สญัญาใช้เงินมีอายไุม่เกิน 3 เดือน สว่นของบริษัทย่อยมีการคืนตัว๋เงินเมื่อครบกําหนดจํานวน 27.00 ล้านบาท 
และในสว่นของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั เมื่อเทียบกบัปี2556 เพิ่มขึน้ 110.00 ล้านบาท เป็น
ของบริษัท 10.00 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 100.00 ล้านบาท มีการซือ้ที่ดินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึน้ 
เพราะบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องซือ้ทดแทนจากการเสื่อมสภาพ สําหรับหนีส้ินไม่หมุนเวียนนัน้ลดลง 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด (APM) เอกสารแนบหน้า 17 

164.19 ล้านบาท เนื่องจากมีการชําระหนีใ้ห้กบัสถาบนัการเงินตามสญัญา โดยภาระหนีท้ี่ลดลง 170.20 ล้านบาท เป็น
ของบริษัท 77.80 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 92.30 ล้านบาท สว่นหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่นๆนัน้เกิดจากการเก็บเงิน
คํา้ประกันการก่อสร้าง เป็นส่วนของบริษัท 4.15 ล้านบาท และของบริษัทย่อย 1.70 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558 บริษัทมี
หนีส้นิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 2,128.37 ล้านบาท ลดลง 27.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 
1.29 จากปี 2557 ซึง่สาเหตมุาจากหนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้จํานวน 23.03 ล้านบาท สว่นหนีส้ินไม่หมนุเวียนลดลงจํานวน 
50.80 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 80.00 
ล้านบาท และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของบริษัทย่อยลดลงจํานวน 10.53 ล้านบาท  ใน
สว่นท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนลดลงจํานวน 50.80 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการชําระหนีใ้ห้กบัสถาบนัการเงินตามสญัญาโดย
ลดลงจํานวน 73.92 ล้านบาท เป็นของบริษัทจํานวน 70.00 ล้านบาท และเป็นของบริษัทยอ่ยจํานวน 3.92 ล้านบาท  
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,014.38 1,029.10 997.93 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 4,003.97 4,549.46 5,058.03 
รวมสินทรัพย์ 5,018.36 5,578.56 6,055.96 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,164.17 1,430.79 1,453.82 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 870.95 725.35 674.55 
รวมหนีส้ิน 2,035.12 2,156.14 2,128.37 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,983.23 3,422.42 3,927.58 
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