ที่ 66/2561
27 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

แจ้งบริ ษทั สละสิ ทธิการการซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใน บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้ ง ที่
6/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ สละสิ ทธิ การซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ทิพยบดินทร์ จากัด (“ทิพยบดินทร์ ”) จานวน 28,000,000 หุ น้ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.67 ของจานวนหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของทิพยบดินทร์ จะดาเนินการ ขออนุมตั ิที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อออกจาหน่ายในไตรมาสที่
4 ของปี 2561 โดยบริ ษ ัท ฯ ขอสละสิ ท ธิ ไ ม่ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของทิ พ ยบดิ น ทร์ ดัง กล่ า วให้ แ ก่ บริ ษ ัท
โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) (“RAM”) ในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมลงทุนใหม่
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) สละสิ ทธิ การการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด (“ทิพยบดินทร์ ”) จานวน 28,000,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.67 ของ
จานวนหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนทั้งหมดที่ทิพยบดินทร์ จะดาเนินการขออนุมตั ิที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อออกจาหน่ายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
2. คู่สัญญาและความสั มพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผูส้ ละสิ ทธิ์

บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

ผูร้ ับสิ ทธิ์

บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ละสิ ทธิ์ กบั ผูร้ ับสิ ทธิ์ ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อยและกรรมการร่ วมกัน
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทและขนาดรายการ :

เป็ นรายการสละสิ ทธิ์ การซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา :

เกณฑ์มูลค่าของสิ นทรัพย์ ( NTA : คานวณจากมูลค่าหุ ้นสามัญ

เพิ่มทุนที่สละสิ ทธิ เทียบกับสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย)

ขนาดรายการ : มูลค่าของสิ นทรัพย์ (NTA) ดังกล่าวมีขนาดเท่ากับร้อยละ 2.35 ของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทจี่ าหน่ ายไป (หุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีส่ ละสิ ทธิการซื้อ)
4.1 ประเภทของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายไป

หุ น้ สามัญเพิม่ ทุนบริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด

4.2 ชื่อกิจการ

บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด

4.3 ที่อยู่

559/33 หมู่ที่ 7 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

4.4 ประเภทธุ รกิจ

ผลิต รับจ้างผลิต จาหน่ายอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ประเภท อุปกรณ์ทางการแพทย์
สิ้ นเปลือง เช่นสายน้ าเกลือ

4.5 ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว (ก่อนการร่ วมลงทุน)

300

4.6 จานวนหุ น้ สามัญที่ บริ ษทั ฯถืออยู่ (ก่อนการร่ วมลงทุน)

56,000,000

4.7 ทุนที่เรี ยกชาระ (หลังการร่ วมลงทุน)

450

ล้านบาท
หุ น้
ล้านบาท

4.8 จานวนหุ น้ สามัญที่ บริ ษทั ฯถืออยู่ (หลังการร่ วมลงทุน)

56,000,000

หุ น้

4.9 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ บริ ษทั ฯ สละสิ ทธิ ในการซื้ อให้กบั RAM

28,000,000

หุน้

2.6786

บาท

5.00

บาท

4.10 มูลค่าหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เรี ยกชาระหุน้ ละ
4.11 มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ
4.12 โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด

โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด ก่อนที่ RAM จะเข้ามาร่ วมลงทุน
ผูถ้ ือหุ น้

จานวนหุน้

ร้อยละการถือหุน้

1. บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

56,000,000

50.00

2. กลุ่มคุณเชษฐา ศิวะกฤษณ์กุล

56,000,000

50.00

112,000,000

100.0

รวม

โครงสร้างการถือหุน้ บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด หลังจาก RAM เข้ามาร่ วมลงทุน
ผูถ้ ือหุน้

จานวนหุน้

ร้อยละการถือหุน้

1. บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

56,000,000

33.33

2. กลุ่มคุณเชษฐา ศิวะกฤษณ์กุล

56,000,000

33.34

3. บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) 56,000,000

33.33

รวม

100.00

168,000,000

4.13 สัดส่ วนของหุ น้ ที่ถือภายหลังการจาหน่ายไป 33.33%
5. มูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทจี่ าหน่ ายไป (หุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีส่ ละสิ ทธิการซื้อ)
มูลค่าของสิ นทรัพย์สินที่จาหน่ายไปในครั้งนี้ ได้แก่ มูลค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริ ษทั ฯ สละสิ ทธิ ใน
การซื้ อจาก บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่สละสิ ทธิ
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ
มูลค่าหุ น้ เพิ่มทุนที่เรี ยกชาระหุน้ ละ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่สละสิ ทธิ์

28,000,000

หุน้

5.00

บาท

2.6786

บาท

75,000,000

บาท

6. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ นทรัพย์ ทจี่ าหน่ ายไป (หุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีส่ ละสิ ทธิการซื้อ)
บริ ษทั ทิพยบดิ นทร์ จากัด ผูอ้ อกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 28,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ คื อ
5.00 บาทต่อหุ น้ โดยเรี ยกชาระค่าหุ น้ เท่ากับจานวน 2.6786 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่เรี ยกชาระเท่ากับผูถ้ ือหุ น้ เดิม
7. เหตุผลที่จาหน่ ายสิ นทรั พย์ และประโยชน์ ที่บริ ษัทฯ คาดว่ าจะได้ รับจากการจาหน่ ายสิ นทรั พย์
(หุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีส่ ละสิ ทธิการซื้อ)
เนื่ องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อจะหาพันธมิตรที่มีศกั ยภาพด้านเงิ นทุนเข้ามาร่ วม
ลงทุนในธุ รกิจบริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการ
จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า สัดส่ วนการลงทุนที่ถือ
ภายหลัง การเพิ่ ม ทุ นมี ค วามเหมาะสม โดย บริ ษ ทั ทิ พ ยบดิ นทร์ จากัด ในฐานะบริ ษ ทั ร่ วมทุ นจะได้รั บ
ประโยชน์จากผูถ้ ือหุ น้ ที่มีศกั ยภาพในธุ รกิจเครื่ องมือทางการแพทย์และการจัดจาหน่าย บริ ษทั ฯ จึงตกลงที่จะ
สละสิ ทธิ ไม่ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัดดังกล่าว ให้กบั RAM
8. ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือ ทางอ้อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
-ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ

