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ที ่ 42 /2564 
 
                          19 ตลุาคม 2564 
 
เรือ่ง    การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทรว่ม  
เรยีน   กรรมการและผูจ้ัดการ 
         ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

   ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่
4/2564 เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2564 ไดม้มีตใิหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิท 
ทพิยบดนิทร ์จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทรว่ม  จ านวนเงนิ 112 ลา้นบาท (หนึง่รอ้ยสบิสอง
ลา้นบาทถว้น) โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 
 

1.1 วนัเดอืนปี ทีเ่กดิรายการ 
     เงนิกูร้ะยะสัน้จ านวนเงนิ 112 ลา้นบาทโดยมกี าหนดระยะเวลาไมเ่กนิ 
3 ปี ตัง้แตว่ันที ่ 29 ตลุาคม  2564 -  28 ตลุาคม 2567อตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ 4.75 ตอ่ปี 
 
1.2 คูก่รณีทีเ่กีย่วขอ้ง 
     ผูใ้หกู้ ้    :  บรษัิท  โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากดั (มหาชน) 
     ผูกู้ ้       :  บรษัิท  ทพิยบดนิทร ์จ ากัด เป็นบรษัิทรว่ม 38.18 % 
 
1.3  ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

           ประเภทรายการ   :   การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทรว่ม
ทีม่กีรรมการรว่มกนั ทีไ่มเ่ป็นไปตามสัดสว่นการถอืหุน้ โดยมขีนาดของรายการต ่ากวา่ 
3 % ของเกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ                                                                          
            เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณา   :   ใชเ้กณฑม์ลูคา่สนิทรัพยส์ทุธ ิ
            ขนาดรายการ      :   1.60 % ของ NTA (งบการเงนิ ณ 30 มถินุายน  
                                              2564 NTA เทา่กับ 7,998,493,534 บาท) 
 

1.4 รายละเอยีดของรายการ  

                 ลักษณะของการใหค้วามชว่ยเหลอื :   เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
                 มลูคา่ของการใหค้วามชว่ยเหลอื    :   112 ลา้นบาท 
                อตัราดอกเบีย้                           :      4.75 %ตอ่ปี 
                จ านวนดอกเบีย้                         :    15.12 ลา้นบาท 
                    ระยะเวลากูย้มื                           :   ไมเ่กนิ 3 ปี 
             การช าระคนื                        :   28 ตลุาคม 2567 
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                 หลักประกัน                             :   จดจ านองทีด่นิและอาคารของ 
บจก.ทพิยบดนิทร ์ที ่อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ีไวก้บั บมจ.โรงพยาบาลวภิาวด ี โดยมมีลูคา่
ประเมนิจ านวน   242.40 ลา้นบาท (เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2561)  
             คณะกรรมการบรษัิท ทพิยบดนิทร ์จ ากัด        
          1. พลตรสีรุยิะ      ผลากรกลุ             ประธานกรรมการบรษัิท 
          2. นายเชษฐา      ศวิะกฤษณ์กลุ        กรรมการผูจั้ดการ 
                  3. นายชยัสทิธิ ์    วริยิะเมตตากลุ       กรรมการ 
                  4. นายเอือ้ชาต ิ   กาญจนพทิกัษ์       กรรมการ 
                  5. นายสทิธ ิ        ภาณูพัฒน์พงศ ์     กรรมการ 
                  6. นางสาววชัรยิา ไฉดลิก                กรรมการ 
                7. นายพจิติต ์      วริยิะเมตตากลุ      กรรมการ  
              ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 

                                รายชือ่                         จ านวนหุน้       %การถอืหุน้    
                  1. บมจ. โรงพยาบาลวภิาวด ี           39,926,800        38.18 
                  2. บมจ. โรงพยาบาลรามค าแหง       39,926,800        38.18 
                  3. นายเชษฐา  ศวิะกฤษณ์กลุ          24,714,400         23.63 
                          รวม                                 104,568,000        100.00 
            ขอ้มลูทางการเงนิ  (หน่วย : ลา้นบาท) 
                                                       30 มถินุายน 64       31 ธันวาคม 63                
          สนิทรัพยร์วม                          281.29               262.03     
                  หนีส้นิรวม                              130.27               229.11 
                 สว่นของผูถ้อืหุน้                      162.92                 32.92  
                  รายได ้                                   5.88                 33.31 
                 คา่ใชจ้า่ย                               17.79                 93.87 
                ก าไรสทุธ ิ                            (11.91)                (60.56) 
 
              1.5  รายละเอยีดของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั (ขอ้มลู ณ 19 มนีาคม 2564) 
                     1.  นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากลุ ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท
โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากดั (มหาชน)   สดัสว่นการถอืหุน้ 14.90% เป็นกรรมการ
บรษัิท ทพิยบดนิทร ์จ ากดั   สดัสว่นการถอืหุน้ -ไมม่-ี 
                     2.  นายเอือ้ชาต ิ กาญจนพทิักษ์ กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวภิาวด ี
จ ากัด (มหาชน) สดัสว่นการถอืหุน้ 1.29%  เป็นกรรมการบรษัิท ทพิยบดนิทร ์จ ากัด 
สดัสว่นการถอืหุน้ -ไมม่-ี 
                     3. นายพจิติต ์ วริยิะเมตตากลุ กรรมการผูจ้ัดการบรษัิท โรงพยาบาล

วภิาวด ีจ ากดั (มหาชน) สดัสว่นการถอืหุน้ 3.29%  เป็นกรรมการบรษัิท ทพิยบดนิทร ์
จ ากัด  สดัสว่นการถอืหุน้ -ไมม่-ี 
                     4. นายสทิธ ิ ภาณุพัฒนพงศ ์กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวภิาวด ี
จ ากัด (มหาชน) สดัสว่นการถอืหุน้ 0.02%  เป็นกรรมการบรษัิท ทพิยบดนิทร ์จ ากัด  
สดัสว่นการถอืหุน้ -ไมม่-ี  
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     1.6 ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดรั้บ 
     บรษัิทฯ จะไดรั้บสว่นตา่งของดอกเบีย้ 1.75% ตอ่ปี  
 

       1.7  แหลง่เงนิทนุทีใ่ช ้
             เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ โดยไมม่เีงือ่นไขกระทบตอ่สทิธขิอง 
                   ผูถ้อืหุน้ 
 
              1.8  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท 
                    เหน็ควรใหเ้งนิกูร้ะยะสัน้แกบ่รษัิทรว่ม เพือ่ไถถ่อนหลักประกนัจาก 
                    สถาบนัการเงนิ เนือ่งจากครบก าหนดช าระ 
 
              1.9  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการของบรษัิทที ่

                    แตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท 
                    - ไมม่ ี– 
 
  
                                    
                           ลงนาม                                          ผูม้อี านาจลงนาม 
                                      (นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากลุ) 
                                         ประธานกรรมการบรหิาร                                                                               


