ที่ 4 /2562
11 มกราคม 2562
เรื่ อง

แจ้งการเข้าร่ วมทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้ ง ที่
1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง
จากัด (มหาชน) (“รามฯ”) จานวน 500,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.17 ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด
ของรามฯ จากบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (“กรุ งเทพฯ”)ในราคาหุน้ ละ 2,800 บาท(มูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) เป็ นเงินจานวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ ร้อยล้านบาทถ้วน)
แต่ เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯมี บ ริ ษทั ย่อยที่ บริ ษ ทั ฯถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ 83.55 คื อบริ ษ ทั เชี ยงใหม่รามธุ รกิ จ
การแพทย์ จากัด (มหาชน) “CMR”เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของรามฯ ผ่านทางบริ ษทั โรงพยาบาลเชี ยงใหม่ราม จากัด ที่
เป็ นบริ ษทั ลูกของ CMR จานวน 862,300 หุ ้นหรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.19 และผ่านทางบริ ษทั ร่ วมคือ บริ ษทั
โรงพยาบาลวิภาราม จากัดที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 40.75 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของรามฯ จานวน 204,600 หุ ้นหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ1.71 เมื่อรวมกับการเข้าถือหุ ้นของบริ ษทั ฯอีกร้อยละ 4.17 จึงทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯในรามฯรวมเป็ นร้ อยละ 13.07

บริ ษทั จึงขอแจ้งรายการดังกล่ าวตามหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผย

สารสนเทศจากการเข้าร่ วมทุนโดยมีสัดส่ วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2561

1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562
2. คู่สัญญาและความสั มพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผูซ้ ้ื อ

: บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

ผูข้ าย : บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ : ไม่มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน
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3. มูลค่ ารวมของรายการและขนาดของรายการได้ มา
การซื้ อหุ น้ สามัญของรามฯ จากกรุ งเทพฯ จานวน 500,000 หุ น้ มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 1,400,000,000 บาท
โดยขนาดของรายการเมื่อวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏผลดังนี้
3.1 เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์
=
NTAของกิจการที่ทารายการ x สัดส่ วนที่ได้มา x 100
NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน
=
12,203,461,532 x 4.17% x100
6,382,711,494
=
7.97%
3.2 เกณฑ์กาไรสุ ทธิ
=
%กาไรสุ ทธิ ของกิจการที่ทารายการ x สัดส่ วนที่ได้มา x100
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบียน
=
1,327,948,973 x 4.17% x100
611,388,944
=
9.06%
3.3 เกณฑ์มูลค่าเงินลงทุน
=
มูลค่าการลงทุน x 100
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
=
1,487,500,000 x100
15,892,927,002
=
9.36%
3.4 เกณฑ์มูลค่าหุ ้นที่ออกให้เพื่อตอบแทนสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ไม่สามารถวัดได้เนื่ องจากมิได้มีการออกหุน้ ทุนตอบแทน
การซื้ อหุ น้ สามัญของรามฯ จากกรุ งเทพฯ เป็ นรายการได้มาตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งโดยมีขนาดรายการสู งสุ ดตามเกณฑ์มูลค่าเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 9.36 โดยอ้างอิงงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งถือเป็ นขนาดรายการการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีขนาด
ของรายการต่ากว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์
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4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทไี่ ด้ มา
4.1 ประเภทของสิ นทรัพย์ที่ได้มา

หุน้ สามัญ

4.2 ชื่อกิจการ

บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

4.3 ที่อยู่

436 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

4.4 ประเภทธุ รกิจ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล

4.5 ทุนจดทะเบียน

150

ล้านบาท

4.6 ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว

120

ล้านบาท

4.7 จานวนหุ น้ สามัญที่ บริ ษทั ฯถืออยู่ (ก่อนการซื้ อ)

-0-

หุ น้

4.8 จานวนหุ น้ สามัญที่ บริ ษทั ฯถืออยู่ (หลังการซื้ อ)

500,000

หุ น้

4.9 มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ

10.00

บาท

4.10 สัดส่ วนการถือหุ น้ ก่อนการร่ วมทุนใน รามฯ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้
บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี
-0บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 862,300
บจก.โรงพยาบาลวิภาราม
รวม

สัดส่ วน
-07.19%

204,600

1.71%

1,066,900

8.90%

สัดส่ วนการถือหุ น้ หลังเข้าร่ วมทุนใน รามฯ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี
บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
บจก.โรงพยาบาลวิภาราม
รวม

จานวนหุ ้น
500,000
862,300

สัดส่ วน
4.17%
7.19%

204,600

1.71%

1,566,900

13.07%

5. มูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
มูลค่าของสิ นทรัพย์สินที่ได้มา ได้แก่ หุ น้ สามัญของราม โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ
ราคาที่ซ้ื อ หุน้ ละ
ราคาปิ ดเฉลี่ย 30 วันก่อนการซื้ อ หุน้ ละ

500,000

หุน้

10

บาท

2,800

บาท

2,698

บาท
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6. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ นทรัพย์ ทซี่ ื้อ
เป็ นราคาที่มาจากการตกลงกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายโดยใช้ราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์ฯเฉลี่ย 30
วันก่อนวันที่ทารายการ เท่ากับ 2,698 บาท และอัตราส่ วนราคาต่อกาไร (P/E RATIO) ของรามฯ เท่ากับ
21.42 เท่า เพื่อประกอบการพิจารณา โดยคานึงถึ งผลประโยชน์จากความร่ วมมือทางธุ รกิจ ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมด้วย
7. เหตุผลทีซ่ ื้อสิ นทรัพย์และประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ คาดว่าจะได้ รับ
เนื่ องจากการบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการโรงพยาบาล ที่มีผล
ประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง ความสามารถในการทากาไรก็อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี โดยมีอตั ราส่ วนทางการเงินที่
สาคัญดังนี้
ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 3/2560

ปี 2559

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

33.80

31.00

31.67

EBIT Margin (%)

41.80

39.75

33.64

อัตรากาไรสุ ทธิ (%)

36.94

34.28

27.64

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

10.81

9.77

กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุ น้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

ไตรมาส 3/2561
110.66
n.a.
n.a.

11 .83

ปี 2560
110.62
16.00

ปี 2559
94.83
14.00

14.46

14.76

โดยบริ ษทั คาดว่าจะได้ผลประโยชน์ ดังนี้
1 ด้านความร่ วมมือในการดาเนิ นธุ รกิจ เนื่ องจากรามฯ มีบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นโดยทางตรงและ
ทางอ้อมจานวน 16 บริ ษทั บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ ้นโดยทางตรงและทางอ้อม จานวน 11 บริ ษทั
รวมแล้วรามฯมีบริ ษทั ในเครื อรวมกว่า 27 บริ ษทั จากการที่รามฯ มีศกั ยภาพในการจัดซื้ อยา
และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่ องมือแพทย์ จะสามารถช่วยให้บริ ษทั ฯลดต้นทุนดังกล่าวได้
2 ด้านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ทางบริ ษทั ฯจะมีผแู ้ ทนในการกาหนดนโยบายการ
ดาเนินงานของกิจการ และบริ ษทั ในเครื อ รวมทั้งนโยบายในด้านการลงทุนอื่นๆ
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3 ด้านการลงทุน เนื่องจากราคาต่อหุ ้นมีโอกาสปรับตัวสู งขึ้น หากค่า P/E RATIO ปรับตัวขึ้น
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ อตั รากาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นมีแนวโน้ม
สู งขึ้นทุกปี แต่อตั ราการจ่ายเงินปั นผลยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่า เพราะนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของรามฯ สามารถจ่ายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลเต็มจานวนร้อย
ละ 60 ก็ทาให้บริ ษทั ฯได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น
8. แหล่ งเงินทุน
เงินกูร้ ะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 1,400 ล้านบาทดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะเวลา 4 ปี อีกจานวน
87.50 ล้านบาท รวมเงินลงทุน 1,487.50 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ สามารถจะชาระคืนเงินต้นได้ไม่ต่ากว่า 420
ล้านในเดือนกันยายน 2562 และมิถุนายน 2563 จากเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ์ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
VIBHA-W2 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2562 และครั้งที่ 5 (สุ ดท้าย) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รวมเป็ น
เงินจานวน 420 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีเงินจากการใช้สิทธิ์ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน VIBHA-W3 อีก 4 ครั้งใน
เดือนกันยายน 2562-65 จานวนเงิน 3,000 ล้านบาท และเงินจากการใช้สิทธิ์ ซ้ื อหุ น้ เพิ่มทุนของพนักงานและ
ผูบ้ ริ หาร (ESOP-W2) อีกจานวน 900 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2562-65 และครั้งที่ 6 (สุ ดท้าย)ในวันที่ 14
มิถุนายน 2566 ซึ่งทางบริ ษทั ฯสามารถที่จะบริ หารจัดการด้านการเงินไม่ให้กระทบถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
9. ความเห็นของกรรมการบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติเห็นชอบในการทารายการดังกล่าว
10. ความเห็นชอบของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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