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ที่ บช. 119/2556 
        วันที ่8 มีนาคม 2556 

 

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ส่ิงที่แนบมาดวย : สารสนเทศที่เกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 
   

 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ขอแจงใหทราบวาตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 7 
มีนาคม 2556 อนุมัติใหดําเนินการจัดซ้ือที่ดิน เนื้อที่รวม 4 ไร 1 งาน 29 ตารางวา รวมมูลคาที่ดินทั้งส้ิน 349,400,000 บาท  
 

 โดยรายการดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยที่มมีูลคาคิดเปนรอยละ  23.99  ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ เขาลักษณะเปนรายการประเภทที ่ 2 ตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยใชเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2547 
 บริษัทฯ จึงขอนําสงสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนดังรายการ
เอกสารแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   ( นางปทมา  พรมมาส ) 
                กรรมการ 
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สารสนเทศที่เกี่ยวกับการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
 

ดวยมติคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 วันที ่ 7 มีนาคม 2556 มีมติ
อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่รวม 4 ไร 1 งาน 29 ตารางวา  สถานที่ติดกับบริษัทฯ   ทั้งนี ้ เพื่อเปนการขยายพื้นที่
ประกอบกิจการใหบริการรักษาพยาบาล  โดยที่ดินดังกลาวตั้งอยูบนถนนงามวงศวาน   จังหวัดนนทบุรี   

บริษัทฯ จึงนําสงสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ตอไปนี ้
  

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ  
บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับ  บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2556  และ 
กําหนดโอนกรรมสิทธิ ์ ในวันที ่ 13  มีนาคม  2556 

 
2. ประเภทและรายละเอียดของสินทรัพย  

เปนที่ดิน  รวม  4  โฉนด รวมเนื้อที่ทั้งส้ิน  4  ไร 1 งาน  29  ตารางวา   
ตั้งอยูบนถนนงามวงศวาน   จังหวัดนนทบุร ี 

 
3. วัตถุประสงคในการซื้อที่ดิน                   

ใชเปนสถานที่กอสราง โรงพยาบาล  เพื่อรองรับการขยายการใหบริการในอนาคต 
 

4. ผูขาย  /  ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
ผูขายที่ดินคือ   บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด     โดยผูขายไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ  

 
5. มูลคาที่ดิน     

5.1 ราคาที่ดิน เทากับ  333,400,000  บาท  ราคาเฉล่ียตารางวาละ  192,828  บาท  (ราคาประเมินเฉล่ีย   
       ตารางวาละ  70,324   บาท  ขอมูลกรมที่ดิน )  
5.2 คาเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาเชาเปนเงิน 16,000,000  บาท 

    
6. แหลงเงินทุนที่ใช    

6.1 การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
6.2 เงินสดของบริษัทฯ 

 
7. เง่ือนไขในการซื้อขาย   

ชําระในวันทําสัญญา  เปนจํานวนเงิน 66,680,000  บาท  
ชําระที่เหลือวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  ในวันที่  13  มีนาคม  2556  เปนเงิน  266,720,000  บาท   
โดยผูขายตกลงเปนผูรับผิดชอบ คาฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร ตลอดจนคาใชจายในการจดทะเบียนโอน 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
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8. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและมูลคาขนาดของรายการ  
มูลคาที่ดิน  จํานวนเงินทั้งสิ้น   349,400,000   บาท    คิดเปนรอยละ 23.99    ของมูลคาสินทรัพยรวมของ 
บริษัทฯ ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2555   จัดเปนรายการประเภทที่  2   ตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดย 
ใชเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ 
ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย    ลงวันที่  31  สิงหาคม  
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัต ิ
การของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  พ.ศ.2547  ลงวันที ่ 29  ตุลาคม 2547   
จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
คํานวณเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน = (มูลคาสิ่งตอบแทน / สินทรัพยรวมของบริษัทฯ) x 100 

มูลคาสิ่งตอบแทน (บาท) สินทรัพยรวมของบริษัทฯ (บาท) % ของสินทรัพยรวม 
349,400,000 1,456,115,157 23.99 

 

จากขนาดของรายการเทากับรอยละ 23.99  บริษัทฯ มีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ 
และทําหนังสือเวียนใหผูถือหุนทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแตวันที่แจงตลาดหลักทรัพยฯ 

 

9. สวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
ความเกี่ยวโยงกันระหวางผูซื้อและผูขาย  ไมมีความสัมพันธหรือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักการในการทํารายการที ่
เก่ียวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ 
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2546  

 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัททุกทาน   อนุมัติใหบริษัทซื้อที่ดิน แปลงดังกลาว   ทั้งนี้เพื่อเปนการรองรับการขยายงาน 
ของบริษัทในอนาคต         

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกตางจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไมม ี 
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