ที่ CMC สล. 010/2564
วันที่ 2 กันยายน 2564
เรือ่ ง การเข้าร่วมทุนกับ บริษทั เอ็น.ดี.เอส.34 จากัด
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บ ริษัท เจ้า พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) มีร ายละเอีย ดของหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 โดยบริษัท มีรายการจ่ า ยซื้อ หุ้น สามัญ ในบริษัท ที่ไ ม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จานวน 78,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2,200 บาท รวมมูลค่า 171.6 ล้านบาท เป็ นร้อย
ละ 25 จากจานวนหุน้ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ขอชีแ้ จ้งทีม่ าของรายการดังกล่าว
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2562 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญ ของ บริษทั เอ็น.ดี.เอส 34 จากัด จานวน 78,000
หุ้น โดยคิดเป็ นมูล ค่าหุ้น ตามวิธ ี DCF มูลค่ าหุ้น ละ 2,256.21 บาท โดยบริษัทฯ ตกลงราคาซื้อขายที่
มูลค่าหุน้ ละ 2,200 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 171,600,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริ ษทั ร่วมทุน

บริ ษทั เอ็น.ดี.เอส. 34 จำกัด

วันทีส่ ญ
ั ญาเข้าลงทุน

27 ธันวาคม 2562

คู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง

ผูซ้ อ้ื : บริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
ผูข้ าย : ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็น.ดี.เอส. 34 จากัด
(โดยบริษทั ราจวน โฮลดิง้ จากัด)
ประกอบกิจการโรงพยาบาล

ลักษณะของธุรกิจ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อการเข้าลงทุนในกิจการโรงพยาบาล ป.แพทย์ 1 และ
ป. แพทย์ 2 ของบริษทั เอ็น.ดี.เอส. 34 จากัด

ทุนจดทะเบียน

312,000,000 บาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญ 312,000 หุน้
หุน้ ละ 1,000 บาท

โครงสร้างการถือหุน้

1) บริษทั เอ็น.ดี.เอส.34 จากัด ถือหุน้ จานวน 234,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75 ประกอบด้วย
- กลุ่มสงวนตระกูล 41.65%
- บริษทั ราจวน โฮลดิง้ จากัด 28.92%
- และอื่นๆ 4.43%

รายชื่อกรรมการ :
1. นางสาวมนฤดี สงวนตระกูล
2. นายดิสกุล สงวนตระกูล
3. นางนันทิยา เทียนไพฑูรย์
4. นางวารุณี สโครเบค
5. นางวารี เชือ้ ปรุง
2) บริษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด มหาชน ถือหุน้ 78,000 หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้

เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั

ลักษณะทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการทีเ่ กี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

ขนาดของรายการ

เมือ่ คานวณขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่
จะต้องรายงานสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ดังนี้
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)
(0.25*343.16) / 2,591.48 = 1.66 %
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
(0.25*10.45)/19 = 13.75 %
3. เกณฑ์มคู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
(171.6*100)/2,591.48 = 6.62 %
(ข้อมูลตามงบการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

เงือ่ นไขในการจัดทาสัญญา

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2563 สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวจัดเป็ นตราสารหนี้ เนื่องจากมีเงือ่ นไขของการซือ้ หุน้ คืนใน
ราคาทีจ่ ่ายซือ้ หุน้ บวกด้วยดอกเบีย้ หักเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั ตลอด
ระยะเวลาการลงทุน หากผูข้ ายไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใน
สัญญาจะซือ้ จะขายหุน้ ได้สาเร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
(เงือ่ นไขในการจัดทาสัญญาไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เนื่องจากมีการ
ลงนามสัญญาในการรักษาความลับทางธุรกิจระหว่างกัน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายวิเชียร แพทยานันท์(นายวิเชียร แพทยานันท์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

