CHG 009/2561
9 สิ งหาคม 2561
เรื่อง การจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล และการก่อสร้ างโรงพยาบาลแห่ งใหม่ (แก้ ไข2)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” ขอแจ้งมติที่สาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดังนี้
1. อนุมตั ิงบรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาไตรมาส 2/2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการประกอบการตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.020 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 220 ล้านบาท และบริ ษทั กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 7
กันยายน 2561 โดยการส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผถู ้ ือ
หุน้ แจ้งความประสงค์ไว้เงินปั นผลระหว่างกาลครั้งนี้จ่ายจากกาไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
3. อนุมตั ิให้บริ ษทั ก่อตั้งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เพือ่ ให้บริ การทางการแพทย์เฉพาะทางอย่าง
ครบวงจรแก่ลู กค้าทัว่ ไป และลูกค้าคู่สัญญาเท่านั้น ภายในพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง โดย
จัด ตั้ง บริ ษ ัท มะเร็ ง สุ ว รรณภู มิ จากัด (บจ. มะเร็ ง สุ ว รรณภูมิ ) เพื่อ ด าเนิ นธุ รกิ จ โรงพยาบาลดัง กล่ าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ ง
คืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณ
ภูมิ”

โครงสร้างเงินทุนปั จจุบนั และ
สัดส่วนการถือหุน้

: ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 บจ. มะเร็ ง สุ ว รรณภู มิ มี ทุ น จด
ทะเบี ย นจ านวน 1,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้ น สามั ญ
จานวน 100,000 หุ ้น มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเรี ยก
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว โดยมีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ดงั นี้
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ชื่อ
1.บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด
(มหาชน)
2.นายกาพล พลัสสินทร์
3.นายยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
4.นายสุชาย เหล่าวีรวัฒน์

สัดส่วนร้อย
ละ
99.99
0.00
0.00
0.00

โครงสร้างเงินทุนที่จะ
เปลี่ยนแปลงและสัดส่วนการถือ
หุน้

: บจ. มะเร็ ง สุ วรรณภูมิ จะเพิ่ม ทุ นจดทะเบียนจาก 1,000,000
บาท เป็ น 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นจานวน 25,000,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ภายในปี 2561

คณะกรรมการ

:

1. นพ.กาพล พลัสสินทร์
2. นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
3. นพ.สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมิ เป็ นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000
ตารางเมตร ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 76 หมู่ 5 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จะเริ่ มก่อสร้างในปี 2561 และ
คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็ จและสามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีงบประมาณในการสร้าง
โรงพยาบาล จานวน 254 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 9 ปี จานวน 54 ล้านบาท (ที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
บริ ษทั ย่อยซึ่งบริ ษทั ฯถือหุน้ 100%) และจะต่ออายุเมื่อครบกาหนดสัญญาเดิม ค่าก่อสร้างและตกแต่ง จานวน 50 ล้านบาท
และค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน 150 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินบางส่ วนและ
ใช้กระแสเงินสดภายในจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรื อ
การดาเนินงานของบริ ษทั
การลงทุ น ในโครงการฯ เข้า ข่า ยเป็ นเข้าท ารายการได้มาซึ่ งสิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบีย นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้ม าหรื อ จาหน่ ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่ องได้มาหรื อจาหน่ายไป)
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และเมื่อคานวณขนาดของการเข้าทารายการดังกล่าวแล้วมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.67 ของสิ นทรัพย์รวม
ของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 3 ซึ่งขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่าของสิ่งตอบแทน (มูลค่าโครงการฯ) x 100
= 254,000,000 x 100
สินทรัพย์รวมของบริ ษทั (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทาน
5,433,870,026
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
= 4.67%
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ งและรังสี รักษาสุ วรรณภูมิจะเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ โดยจะเปิ ดให้บริ การ
ทางการแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ งโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญอย่างครบวงจร บริ ษทั จะนาเอาความ
ชานาญและศักยภาพในการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั มาใช้ในการบริ หารจัดการโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ งและรังสี รักษา
สุ วรรณภูมิ ให้เป็ นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านมะเร็ งชั้นนาเพื่อต่อ ยอดในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ต่อ ไปใน
อนาคตและเป็ นการขยายฐานลูกค้าของบริ ษทั ให้กว้างขวางขึ้น
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มี ความเห็ นว่า การเข้าทารายการนี้ ของบริ ษทั มีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์กับบริ ษทั ถื อเป็ นการดาเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่ มบริ ษทั และส่ งผลให้
บริ ษทั มีการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ )
ประธานกรรมการ
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