รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 5 กันยายน 2562
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาเนินรายการ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้ อนุมัติแต่งตั ้ง นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร ดารงตาแหน่ง
ประธานกิตติมศักดิ์ และ นายจอห์น ลี โกะชุน ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 3,564,096,272.00 บาท (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสี่ล้านเก้ าหมื่นหกพันสอง
ร้ อยเจ็ดสิบสองบาท) โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน
3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน
3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 มีผ้ ูถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 27
ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,347,898,683 (หนึ่งพันสามร้ อยสี่สิบเจ็ดล้ านแปดแสนเก้ าหมื่นแปดพันหกร้ อยแปดสิบสามหุ้น) และ
มีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุมจานวน 82 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,688,801,950 (หนึ่งพันหกร้ อยแปดสิบแปด
ล้ านแปดแสนหนึ่งพันเก้ าร้ อยห้ าสิบ หุ้น) รวมทังหมด
้
109 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 3,036,700,633 หุ้น (สามพันสามสิบ
หกล้ านเจ็ดแสนหกร้ อยสามสิบสามหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 93.7228 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
จานวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) ซึง่ เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ ว่าครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอ
เรี ยนเชิญ นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุม เปิ ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2562 อย่างเป็ นทางการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรั บผู้ถือหุ้น และตัวแทน
ผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และ
กล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) อย่างเป็ นทางการ หลังจาก
นัน้ ประธานกิตติมศักดิ์ได้ มอบหมายให้ นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริ ษัท และ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาเนินรายการ
นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ ามาร่วมประชุม
ในครัง้ นี ้ และเป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมงานกับบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และหวังว่าอนาคตของบริ ษัทฯ
ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ ของผู้ บริ ห าร และภายใต้ ก ารแนะน าของนายแพทย์ พ งษ์ ศั ก ดิ์ วิ ท ยากร ประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
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ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นทุกท่านร่ วมกันสร้ างบริ ษัทฯ ให้ รุ่ งเรื อง และประชาชนในประเทศไทยได้ รับประโยชน์ จากธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลที่บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การต่อไป เหตุผลในจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เนื่องจากเมื่อปี 2561 ตาม
นโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นหลัก
และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมจากปั จจุบนั และพร้ อมที่จะ
ขายที่ดินรอการพัฒนาและโครงการที่มีอยู่ในปั จจุบนั ตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ เพื่อนามาเป็ นแหล่งเงินทุนใน
การพัฒนาธุรกิจการแพทย์ต่อไป
ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนาคณะกรรมการ
ของบริ ษัทฯ และผู้ที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังแนะน
้
าวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด)
1.
2.
3.
4.

นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร
นายจอห์น ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
ดร.สาธิต วิทยากร

5. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
6. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
8. นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา
9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร - Corporate
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร - Health Care
กรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ

ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด
1. คุณศิต ตันศิริ และ
2. คุณรัชนี ชาติบญ
ั ชาชัย และ
3. คุณณัฐธยาน์ วงษ์ สระหลวง
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ตัวแทนในการขายทรัพย์ สนิ จากบริษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด
1. คุณกุลวดี สว่างศรี และ
2. คุณธนัญรัตน์ ผาตินาวิน
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่
ดูแลควบคุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใสและ
ถูกต้ อง
นางสาวภัทริยา สินธาชีวะ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ การนับคะแนนเสียงของที่ประชุม
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ได้ เรี ยนเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเพื่อทาหน้ าที่เป็ นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนน ซึ่งมี นางสาวนพสร บัวประทุมพร ผู้รับมอบฉันทะ จากนายปริ ญญา หงส์พิริยกุล และนางสาววรวีร์ รัตนวิภานนท์
ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็ นตัวแทนดังกล่าว
ลาดับถัดไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ ชีแ้ จงและทาความเข้ าใจให้ ผ้ ูถือ หุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตั ิ
สาหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
-

สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

-

สาหรับวาระที่ 2 จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ม า
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ดร.สาธิต วิทยากร
UBS AG HONG KONG BRANCH
นางสาวสาธิตา วิทยากร
พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี
นางสาวพัลลภา วิทยากร
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

-

ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเมื่อ
ได้ ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าว และให้ ยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของ
ท่าน โดยมีตวั อย่างบัตรลงคะแนนตามที่ปรากฎบนหน้ าจอ กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็น
ด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯ จะทาการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ โดยมีตวั อย่างหน้ าจอแสดงผลตามที่ปรากฎบนหน้ าจอ

-

กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการซักถาม หรื อ มีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้ งชื่อ -นามสกุล ของตนเอง และฐานะของ
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ตนเองว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อ เป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อ บริ ษัทฯ จะได้
ทาการชี ้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
-

สาหรั บ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉัน ทะโดยระบุค วามเห็ น หรื อ ใช้ สิท ธิ ลงคะแนนมาเรี ย บร้ อยแล้ ว ตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการ
ลงทะเบียน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ า
ร่ วมประชุม ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะตรวจสอบคาสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ ถูกต้ องตรงตามที่
ผู้มอบฉันทะกาหนดไว้

-

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
แก่เจ้ าหน้ าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้ วย

-

จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมี
ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาเพิ่มเติม

-

ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการ
รวบรวมคะแนนเรี ยบร้ อย จะแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ทราบต่อไป

ต่อจากนัน้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว นอกจากนี ้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้นแล้ วเสร็ จภายใน 14
วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นาส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด พร้ อมทั ง้ เผยแพร่ ส าเนารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.principalcapital.co.th) ตั ้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม หรื อ แก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน
3,240,008,752 บาท ขอทราบความคืบหน้ า และมีการใช้ สิทธิ ในการขายหรื อไม่ เนื่องจากทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของ
บริ ษัทฯ มีจานวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่ นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบบาท) ยังไม่ใช่ ทุนจด
ทะเบียนทังสิ
้ ้น 3,564,096,272.00 บาท (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสี่ล้านเก้ าหมื่นหกพันสองร้ อยเจ็ดสิบสองบาท) และขอทราบว่า
ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ กบั บุคคลใด
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าฝ่ ายจัดการได้ ดาเนินการตาม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งได้ มีการเจรจากับนักลงทุนที่มีความสามารถที่จะลงทุนเป็ นจานวนหลายราย
ซึ่งยังไม่สามารถเปิ ดเผยชื่อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอขายได้ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในเร็ วๆ นี ้ โดยจะเปิ ดเผย
หน้ าที่ 4 จาก 24

สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ผ้ ูถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุน
สถาบัน หรื อ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน กล่าวคือ สิ ้นสุดการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในเดือนเมษายน 2563 และจะดาเนินการตามขันตอนเกี
้
่ยวกับเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึง
การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดั งกล่าวประสบผลสาเร็ จ และขอยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แล้ ว และผู้ถือหุ้นเดิม มีโอกาสซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ในราคาที่ใกล้ เคียง
กับราคาที่ได้ เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด หรื อไม่ และมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ ควรพิจารณาดาเนินการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จึงขอให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ นาเรื่ องดังกล่าวไปพิจารณา
ต่อไป
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าเรื่ องการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ฝ่ ายจัดการขอรั บไว้ นาไปพิจารณา โดยจะนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามลาดับต่อไป
นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่ องการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีความสนใจนัน้ ดังนัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับไว้ พิจารณาต่อไป
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า การกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้ จดั ประชุมเหลือระยะเวลาอีก 5 วันสุดท้ ายของเดือนเมษายน บริษัทฯ สามารถขยับวันประชุมให้ เร็วขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ มีโอกาสเข้ าร่วมประชุมมากขึ ้น และสอบถามเพิ่มเติมว่าทีผ่ ่านมาบริษัทฯ ได้ จดั ส่งข้ อมูลให้ ผ้ สู อบบัญชีล่าช้ า หรื อ ผู้สอบ
บัญชีได้ ตรวจสอบข้ อมูลล่าช้ า ทาให้ จาเป็ นต้ องจัดประชุม 5 วันสุดท้ ายของเดือนเมษายน
นายจอห์น ลี โกะชุน ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เร็วขึ ้น ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับ
เรื่ องไว้ พิจารณา และแจ้ งให้ ผ้ สู อบบัญชีเร่งตรวจสอบข้ อมูลให้ เร็วขึ ้น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อ ขอแก้ ไขใดๆ
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 1 มีทงหมด
ั้
120
ราย เป็ น จ านวน 3,043,352,333 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 93.9281 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด และขอให้ ที่ ป ระชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
หน้ าที่ 5 จาก 24

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3,043,352,333
0
0
0
3,043,352,333

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาอนุมัติการจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุ งเทพบริหาร จากัด ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ ป โฮลดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษั ท ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะเริ่ มการพิจารณาวาระที่ 2 นี ้
ขออนุญาตเรี ยนเชิญ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการบริษัทผู้มีส่วน
ได้ เสียออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2
ลาดับต่อไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้ มีมติอนุมตั ิและเห็นสมควรให้ นาเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด (“BG”) จานวน 9,985,998 หุ้น หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท
(“หุ้ น BG”) ที่ถือโดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ จากัด (“VB”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่บริ ษัท วีเอ็มเอส
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“VMSD”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดย ดร.สาธิต วิทยากร (“ดร.สาธิต”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และเป็ นกรรมการของบริษัทฯ และเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วใน VMSD ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็ นราคาซือ้ ขายรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิ น
1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้ วางมัดจาไว้ ให้ แก่ VB เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 265,800,000 บาท และจะชาระราคาซื ้อ
ขายส่วนที่เหลือจานวน 1,063,199,733.83 บาท ให้ แก่ VB ด้ วยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB
จะได้ ตกลงกัน โดยบริ ษัทฯ ประสงค์ที่ จะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นในครัง้ นีไ้ ปใช้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและการ
ขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปั จจุบนั ต่อไป นอกจากนี ้
ภายหลังจากที่ VMSD ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG แล้ ว VMSD ตกลงที่จะดาเนินการให้ BG ชาระเงินที่ BG มีภาระผูกพันที่
จะต้ อ งช าระให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 มี จ านวนรวมทัง้ สิ น้ ประมาณ
16,592,887.67 บาท ให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 90 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น
BG ด้ วย รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
โดยมีโครงสร้ างการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
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สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย
สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย คือหุ้นสามัญของ BG ทัง้ หมด รวมถึงภาระผูกพันทัง้ หมดของ BG โดย BG มีรายละเอียด
ของลักษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลัก ปรากฎตาม Presentation ประกอบการประชุมที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม
สรุปดังนี ้
บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จากัด หรื อ BG ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์และให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์มี ทุนจด
ทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ ว 998,600,000 บาท (เก้ า ร้ อยเก้ า สิ บ แปดล้ า นหกแสนบาท) แบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
9,986,000 หุ้น (เก้ าล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นหกพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท โดยมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท วี
บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จากัด หรื อ VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ PRINC ถือหุ้นจานวน 9,985,998 หุ้น (เก้ าล้ านเก้ าแสนแปด
หมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ปั จจุบนั BG ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจานวน 9 แปลงพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ตั ้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 29 รายละเอียดตาม Presentation ประกอบการประชุม ที่ได้
นาเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี ้
ทรัพย์สินของ BG ได้ แก่ ที่ดินจานวน 9 แปลงติดกัน เนื ้อที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (651 ตารางวา) พร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างประเภทอาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง สระว่ายน ้า อาคารพาณิชย์สงู
3 ชัน้ จานวน 1 คูหา และอาคารพาณิชย์สงู 2 ชัน้ จานวน 3 คูหา โดยอาคารพาณิชย์ทงั ้ 4 คูหา ตั ้งอยู่ติดถนนสุขมุ วิท ด้ านล่าง
2 คูหา เจาะเปิ ดเพื่อใช้ เป็ นทางเข้ าออก และส่วนต้ อนรับสาหรับโรงแรม และอีก 2 คูหา ให้ เช่าเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ
การใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั
1. ให้ บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis) พื ้นที่ 2,050 ตารางเมตร
2. ให้ บคุ คลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องเช่าเพื่อประกอบธุรกิจร้ านสะดวกซื ้อ
3. ให้ บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงเช่าพื ้นที่ 100 ตารางเมตร
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โดย BG ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทัง้ นี ้
ใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวสามารถทาการโอนให้ ผ้ อู ื่นได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องหลักเกณฑ์
และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้ รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
มูลค่าของที่ดินที่ตั ้งทรัพย์สินของ BG เป็ นดังนี ้

ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
1. เป็ นการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ ย้ายหมวด
ธุรกิจจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นธุรกิจการแพทย์ อันเป็ นธุรกิจหลักในปั จจุบนั
2. นาเงินที่ได้ จากการขายสินทรัพย์ไปลงทุนขยายธุรกิจการแพทย์ หรื อนาไปชาระหนี ้ เพื่อลดภาระหนี ้สิน
3. ลดความเสี่ยงจากการที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในทรั พย์ สิน โดยนาไปพัฒนาโครงการตามรู ปแบบเดิม คือเป็ น
คอนโดมิเนียมเพื่อขาย ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าภาวะตลาดปั จจุบนั อยู่ในช่วงถดถอย และอสังหาริ มทรัพย์รอการ
ขายล้ นตลาด
ประเภทและขนาดของรายการ
รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้ าทารายการข้ างต้ นเข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมู ลและการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตาม Presentation
ทีไ่ ด้ นาเสนอในที่ประชุม
จากการคานวณขนาดรายการข้ างต้ นตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน
ที่มีนยั สาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
แล้ วพบว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 16.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทฯ ไม่มี
รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ การเข้ าทา
รายการดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็ นรายการที่มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15
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หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ในการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อ ตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องด้ วย VMSD มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้ แก่ ดร. สาธิต ดารงตาแหน่งเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริ ษัทฯ ด้ วย VMSD จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ การเข้ าทา
รายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดการคานวณ
ขนาดรายการ ตาม Presentation ที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม
เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดรายการของธุ ร กรรมการจ าหน่ า ยหุ้น ในครั ง้ นี ภ้ ายใต้ ป ระกาศเรื่ อ งรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ วพบว่า
มีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 21.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทา
รายการนี ้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จดั ทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ แต่งตั ้งบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์อนั เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้น
แม้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นของ BG ในครัง้ นี ้จะเข้ าข่ายรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึง่ บริษัทมีหน้ าที่
เพียงเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งสารสนเทศการทารายการให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น แต่เนื่องจากการเข้ าทารายการ
ในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึง่ บริ ษัท ฯ มีหน้ าที่จดั ทาสารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการเกี่ยวโยง พร้ อม
ทัง้ จัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติตามเกณฑ์การทา
รายการเกี่ยวโยงกันอยู่แล้ ว
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
เปิ ดเผยข้ อมูลเช่นเดียวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ พร้ อมกับการพิจารณาอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ด้ วย
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาการเข้ าทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ หรื อการเข้ าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยหากจะมีการดาเนินการประการ
ใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครัง้ ไป
อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น BG ในครัง้ นี ้จะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่สาคัญตามที่ระบุในสัญญาจะ
ซื ้อขายหุ้นระหว่าง VB และ VMSD เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ สาหรับเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้ แก่ VMSD จะเกิดขึ ้นเมื่อ VB ได้ รับการชาระ
ราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือข้ างต้ นจาก VMSD แล้ ว และในเบื ้องต้ นคาดว่าหากธุรกรรมข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเข้ าทารายการในครั ง้ นีจ้ ะแล้ วเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2562 ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทา
ธุรกรรมข้ างต้ นได้ จากสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 2)
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ทัง้ นี ้ โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดของการค านวณขนาดรายการ ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ BG และสิ น ทรั พ ย์ ห ลัก ที่ BG
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับที่ 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ แก่บุคคลเกี่ยวโยงกัน
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3)
วิธีการจาหน่ายสินทรัพย์
สาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เป็ นไปตามขันตอนการประมู
้
ลสินทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัท ซีบีอาร์ อี
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่
เพียงผู้เดียว โดยวิธีประมูลราคา (Formal Tender) ของหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG หรื อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างซอยสุขมุ วิท 29
อันเป็ นทรัพย์สินหลักของ BG ในการนี ้ ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ การขายสินทรัพย์
ทังโดยการติ
้
ดต่อผู้ที่มีศกั ยภาพโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ เวปไซต์ และผ่าน
สื่อสังคมต่างๆ ในการประมูลสินทรัพย์ดงั กล่าว ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ได้ แจ้ งว่า มีผ้ ู แสดงความสนใจในทรัพย์สินหลาย
รายซึ่งส่วนใหญ่ได้ แจ้ งกรอบราคาเสนอซื ้อเบื ้องต้ นของตนให้ ตวั แทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ ยื่นข้ อเสนอราคาซื ้อ
อย่ า งเป็ น ทางการ โดย VMSD เป็ น ผู้เ สนอซื อ้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ยื่ น ข้ อ เสนอซื อ้ เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรผู้เ ดี ย วในราคาเสนอซื อ้
1,329,000,000 บาท สาหรับการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG จานวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก
สองรายของ BG ซึง่ ราคาดังกล่าวสูงกว่ากรอบราคาเสนอซื ้อที่ผ้ สู นใจรายอื่นได้ แจ้ งแก่ตวั แทนในการขายสินทรัพย์
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ เห็นภาพการประมูลราคาสินทรั พย์ในครัง้ นี ้ ขอเชิญคุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขาย
ทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด (CBRE) นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการขายสินทรัพย์
คุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด ได้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการขายสินทรัพย์ สรุปดังนี ้
- CBRE ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริ ษัทฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการขายสินทรัพย์
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างซอยสุขมุ วิท 29 แต่เพียงผู้เดียว
- วิธีการขายสินทรัพย์ของ CBRE เลือกใช้ วิธีประมูลราคา (Formal Tender) โดยทาการเสนอซื ้อยื่นซองและปิ ดซอง
และไม่กาหนดราคาขายเบื ้องต้ น เพื่อที่ฟังเสียงตอบรับจากผู้ที่สนใจซื ้อ และความเป็ นไปได้ ในการซื ้อทรั พย์สิน วิธีประมูลราคา
เป็ นวิธีที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ คานึงถึงความโปร่ งใสในการขาย สร้ างวิธีการแข่งขันในตลาด แนะนาสินทรัพย์
ให้ กบั ผู้ที่สนใจซื ้อ ทาให้ ได้ เห็นบรรยากาศในการแข่งขัน และเป็ นวิธีที่ได้ รับมูลค่าการตอบรับจริงจากราคาตลาด
- ได้ กาหนดเอกสารการยื่นซอง โดยเอกสารการยื่นซองได้ จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษเนื่องจากมีนกั ลงทุนชาวต่างชาติ
ประกอบด้ วย หนังสือเชิญ เงื่อนไขในการเสนอซื ้อยื่นซอง ใบเสนอราคา ร่ างสัญญาจะซื ้อจะขาย และเอกสารที่ผ้ เู สนอซื ้อต้ อง
นามาประกอบในการยื่นซองประมูล เช่น ประวัติของบริ ษั ท ใบรับรองฐานะการเงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้ น และ CBRE
สามารถควบคุมการขายสินทรัพย์ได้ เนื่องจากเป็ นตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว และสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่สนใจ
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ซื ้อทุกราย แต่ไม่สามารถแจ้ งชื่อผู้ที่สนใจซื ้อได้ ราคาขายอยู่ระหว่างราคาเท่าใด แนะนาราคาขายและเงื่อนไขในการขายที่
เหมาะสม โดยพิจารณาสภาพและลักษณะของสินทรัพย์
- ทาการวิเคราะห์สภาพและลักษณะของสินทรัพย์ที่จะทาการขาย ทาเลที่ตั ้งของสินทรัพย์ตั ้งอยู่ที่ใด และบริ เวณ
พื ้นที่ใกล้ เคียงทาการซื ้อขายเป็ นจานวนเท่าใด สิ่งสาคัญ ที่ควรพิจารณาสินทรัพย์ ถ้ าเป็ นที่ดินสามารถนาไปพัฒนาอะไรได้
บ้ าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างอยู่ในเขตให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมตั ้งอยู่ในเขตพื ้นที่สีใด ที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 มีราคาข้ างเคียง
ล่าสุดในปี ใด ราคาซื ้อขายเป็ นจานวนเงินเท่าใด รูปร่ าง ขนาดของที่ดินใกล้ เคียงกับของบริษัทฯ เช่น บริ เวณที่ดินสุขมุ วิทซอย
21, 23 โดยมีราคาประเมินเฉลี่ยตั ้งแต่ 1,300,000-2,000,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งต้ องทาการวิเคราะห์ในแต่ละปี ว่ามูลค่า
ที่ดินเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเท่าใด
- จัด การและประสานงานกับ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ท าการตรวจสอบสิ น ทรั พ ย์ โดยผู้ซื อ้ ที่ มี ศัก ยภาพ จัด หาข้ อ มูลทาง
การตลาดเพื่อที่จะโน้ มน้ าวและต่อรองกับผู้ซื ้อที่มีศกั ยภาพเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ โดยที่ดินปากซอยสุขมุ วิท
29 มีพื ้นที่ 651 ตารางวา รูปร่างของที่ดินมีลกั ษณะไม่เท่ากัน ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis)มีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจานวน 63 ห้ อง มีพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ
- ได้ กาหนดวันยื่นราคาเสนอซื ้อ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวิเคราะห์ใบเสนอราคาซื ้อในแต่ละราย และให้
คาแนะนาว่าจะตัดสินใจขายผู้ยื่นซองรายใด เพื่อให้ มั่นใจว่าการเสนอขายจะประสบความสาเร็ จในราคาเสนอซื ้อสูงสุดที่
เป็ นไปได้
- ได้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์การขายสินทรัพย์ทงโดยการติ
ั้
ดต่อผู้ที่มีศกั ยภาพโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ CBRE และผ่านสื่อสังคม (Social Media) ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter
เป็ นต้ น
- ประกาศผลการประมูลที่ได้ รับการคัดเลือกโดยบริ ษัทฯ และผู้ประมูลได้ ตกลงที่จะลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขาย
เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 และในสัญญาจะซื ้อจะขายกาหนดว่าต้ องทาการซื ้อขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- จากการวิเคราะห์สภาพและลักษณะของสินทรัพย์เบื ้องต้ น ได้ พิจารณารูปร่างของที่ดินมีลกั ษณะไม่เท่ากัน รูปร่าง
ที่ดินที่แหว่งมีความยากในแง่การพัฒนา จะทาการก่อสร้ างไม่ได้ เต็มศักยภาพ ข้ อดีของที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 โรงแรมเรโทร
เอซิส มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ ผลตอบแทนไม่ค้ มุ กับมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุน กรณีที่นกั ลงทุนจะตัดสินใจซื ้อ
ความเป็ นไปได้ ในระยะสั ้นต้ องทาการปรับปรุ งโรงแรมเรโทรเอซิส และความเป็ นไปได้ ในระยะกลาง ถึงระยะยาว ต้ องทุบ
ก่อสร้ างใหม่ เนื่องจากสภาพโรงเรมเรโทรเอซิส มีสภาพค่อนข้ างเก่า และมีราคาห้ องพักเฉลี่ย 1,200 บาทต่อคืน ซึ่งเน้ นกลุ่ม
ลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด และกรณีที่ทุบก่อสร้ างใหม่มีประเด็น ข้ อกฎหมายเรื่ องระยะร่ นอาคาร โดยตั ้งอยู่ใน
เขตพื ้นที่สีน ้าตาล ที่ทาให้ สดั ส่วนการก่อสร้ างพื ้นที่อาคาร : พื ้นที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) ซึ่งมีค่า FAR 8:1 ได้ ไม่เต็มที่
ประกอบกับที่ดินของโรงแรมเรโทรเอซิสไม่ได้ ติดกับแปลงหัวมุม ทาให้ การพัฒนาในการก่อสร้ างอาคารใหม่ได้ เพียง 16 ชัน้
กรณีที่ผ้ สู นใจซื ้อที่ดินแปลงหัวมุมเพิ่ม จะก่อสร้ างอาคารใหม่ได้ 37 ชัน้ มีความต่างเบื ้องต้ นประมาณ 21 ชัน้ ความสามารถใน
การทารายได้ จึงมีความแตกต่างกันมาก
- ได้ ติดต่อสอบถามเจ้ าของที่ดินห้ องแถวทังหมดว่
้
ามีรายใดบ้ างที่สนใจขาย ปรากฎว่ามีผ้ สู นใจขายที่ดิน แปลงหัว
มุมถนนสุขุมวิทซอย 29 จานวน 3 ราย ซึ่งมีขนาดพื ้นที่ 20,15 และ 13 ตารางวาตามลาดับ ราคาเสนอขายเฉลี่ย 5,983,333
หน้ าที่ 11 จาก 24

บาทต่อตารางวา ราคาเสนอขายที่ดินห้ องแถวนันสู
้ งมาก จะทาให้ ต้นทุนของโครงการมีมลู ค่าสูง และมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่
สามารถซื ้อตึกแถวดังกล่าวได้
- จากข้ อจากัดของที่ดิน ดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่ง CBRE เคยได้ เจรจากับบริ ษัทฯ ว่า หากบริ ษัทฯ ตัดสินใจนาที่ดินไป
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย บริษัทฯ ต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับสภาวะตลาดของคอนโดมิเนียม
ในปั จจุบนั มีแนวโน้ มชะลอตัวลง รวมถึงปริ มาณอาคารชุดค้ างขายที่มีเหลืออยู่นาออกมาขายในราคาพิเศษ และปี ที่ผ่านมา
สถาบันการเงินมีข้อจากัดมากขึ ้นในการให้ สินเชื่อในการพัฒนาโครงการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีผ้ แู สดงความสนใจในทรัพย์สินจานวน 4 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้ แจ้ งกรอบราคาเสนอซื ้อ
เบือ้ งต้ นของตนให้ CBRE ทราบโดยมิได้ ยื่นข้ อเสนอราคาซื ้ออย่างเป็ นทางการ โดย VMSD เป็ นผู้เสนอซือ้ สินทรั พย์ที่ยื่ น
ข้ อเสนอซื ้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผู้เดียวในราคาเสนอซื ้อ 1,329,000,000 บาท สาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG
จานวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกสองรายของ BG ซึง่ ราคาดังกล่าวสูงกว่ากรอบราคาเสนอซื ้อที่ผ้ ูสนใจ
รายอื่นได้ แจ้ งแก่ CBRE ซึง่ มีราคาอยู่ระหว่าง 900-1,100 ล้ านบาท
ดังนัน้ CBRE ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าจากการที่ได้ ทาการตลาดเป็ นระยะเวลาพอสมควร งานขายสินทรัพย์
ของ BG มีความยากในการขายสินทรัพย์ ด้ วยข้ อจากัดของสินทรัพย์เอง กรณีมีผ้ ูสนใจซื ้อได้ เสนอซื ้อราคาตารางละ 2.04
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นราคาที่เหมาะสม และเสนอแนะให้ บริษัทฯ ทาการขายสินทรัพย์ และ VMSD ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการประมูล
ราคาได้ ครบและถูกต้ อง และมีความเห็นว่า VMSD สามารถรับโอนกิจการ และดาเนินการปิ ดการขายสินทรัพย์ได้ สาเร็จ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ ได้ ทาการเลือกตัวแทนในการ
ขายทรัพย์สินกี่ราย และขอทราบเหตุผลที่เลือก CBRE เป็ นตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เนื่องจากบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้ เลือ กบริ ษัทผู้ประเมินทรัพย์สิน และตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เป็ นคนละบริ ษัทกัน เพื่อป้องกันการ
ประเมินราคาทรัพย์สินผิดพลาด ทาให้ เกิดความเสียหายได้
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า CBRE ไม่ได้ ทาหน้ าที่เป็ น
ผู้ป ระเมิ น ทรั พ ย์ สิน โดย CBRE ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัวแทนในการขายทรั พ ย์ สิน โดยใช้ วิธีก ารประมูลราคา (Formal Tender)
ซึง่ สินทรัพย์ของ BG หากพิจารณาในรายงานการประชุม ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่
จะหยุดขยายธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ (Property) และให้ ม่งุ ขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) พร้ อมทังให้
้ หาโอกาส
ในการขายสินทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนของการขยายธุรกิจ Healthcare โดยมีทรัพย์สินที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อ รายได้ มีน้อยมากไม่ค้ มุ กับมูลค่าของทรัพย์สินเป็ นทรัพย์สินที่ควรหาโอกาสในการขายให้ เร็ วที่สดุ เช่น
ที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 ซึง่ ควรขายเป็ นลาดับแรก ทังนี
้ ้ ที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 เป็ นสินทรัพย์ของ BG ที่ได้ มาตอนที่บริษัทฯ
ได้ ทาการซื ้อกิจการกลุ่ม VB และเมื่อปี 2559 บริ ษัทฯ มีแผนที่จะดาเนินการทาคอนโดมิเนียม โดยในปี 2559 มีการประเมิน
ราคาขายโครงการไว้ ที่ 270,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี ้ ยัง มีทรัพย์สินที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการขายไปแล้ ว คือ ที่ดิน
ซอยสุขุมวิท 27 ซึ่งเป็ นที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็ จ ซึ่ง ฝ่ ายจัดการได้ พยายามขายทรัพย์สิน ซอย 29
ดังกล่าวให้ ได้ มลู ค่าและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เพื่อให้ บริษัทฯ ได้ ประโยชน์สงู สุดมาตั ้งแต่ปลายปี 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ้งให้ บริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่
ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินอิสระในการ
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ประเมินราคาของทรัพย์สินของ BG โดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด มิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ แต่อย่างใด และในการขายทรัพย์สินของ BG ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ เลือก บริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เป็ นผู้
ประเมินอิสระเพื่อทาหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ ทาการประเมินทรัพย์สินเมื่อตอนที่ได้ ซื ้อกิจการกลุ่ม VB
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างอยู่ในเขตให้ ใช้
บังคับผังเมืองรวม โดยตั ้งอยู่ในเขตพืน้ ที่สีนา้ ตาล เป็ นที่ดินประเภทอาศัยหนาแน่นมาก สามารถก่อสร้ างทาเป็ นโรงแรมได้
หรื อไม่อย่างไร
คุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างปากซอยสุขุมวิท 29 ตั ้งอยู่ในเขตพื ้นที่สีน ้าตาล สามารถก่อสร้ างทาเป็ นโรงแรมได้ นอกจากนี ้ พื ้นที่บริ เวณ
ใกล้ เคียงกับที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 ได้ ทาการก่อสร้ างโรงแรมเช่นกัน
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าที่ดินซอยสุขมุ วิท 27 ปั จจุบนั
ได้ ประกอบธุรกิจโรงแรม 5 ดาว มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จานวน 300 ห้ อง อาคารสูง 34 ชัน้ โดยบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการขายไปเมื่อปี 2560 ให้ กบั Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd. เป็ นแบรนด์ของประเทศสิงคโปร์ และขอยืนยัน
ว่าที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 สามารถก่อสร้ างทาเป็ นโรงแรมได้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หน้ า 35/91 หัวข้ อย่อย (9) ราคาประเมินของราชการ ที่ดินมูลค่า
148.89 ล้ านบาท ขอทราบเหตุผลราคาประเมินของราชการที่ได้ นามาใส่ในสารสนเทศดังกล่าว
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าราคาประเมินของราชการ
ที่ดินทังหมดมี
้
มลู ค่า 148.89 ล้ านบาท ซึ่งมีราคาประเมินเฉลี่ยจานวน 230,000 บาทต่อตารางวา บริ ษัทฯ นามาใช้ เป็ นฐาน
เพื่อเสียค่าธรรมเนียมโอน และกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการทราบว่าที่ราคาประเมินที่ดินต่าเนื่องจากที่ดินทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ ขายใน
ราคา 1,329 ล้ านบาท เป็ นที่ดินจานวน 9 แปลง ที่ดินที่ติดกับถนนสุขุมวิทซึ่งเป็ นตึกแถวจานวน 4 ห้ อง ซึ่งมีราคาประเมิน
จานวน 550,000 บาทต่อตารางวา และที่ดินด้ านหลังทีไ่ ม่ได้ ติดกับถนนสุขมุ วิท ราคาประมาณ 200,000 บาทต่อตารางวา
นอกจากนี ้ นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ เสนอต่อที่ประชุม
เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ต่ อ การจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ รายละเอี ย ดตาม
Presentation ที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี ้
1. ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
•
•
•

เป็ นการปรับโครงสร้ างทรัพย์สินในบริษัทให้ เหมาะสมตามนโยบายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ สามารถนาเงินที่ได้ จากการขายสินทรัพย์ เพื่อนาไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรื อนาไปชาระหนี ้ หรื อทา
การลงทุนอื่นที่ได้ รับผลตอบแทนดีกว่า
ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่มีผ้ เู ช่าสินทรัพย์ของ BG หรื ออัตราค่าเช่าที่จะได้ รับอาจลดลง
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•
•

ลดความเสี่ยงจากการได้ รับอัตราผลตอบแทนที่ต่าหากนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปพัฒนาโครงการ
ราคาจาหน่ายหุ้นสามัญของ BG ในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG

ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ - ไม่มีข้ อดีของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ราคาเสนอซื ้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงเป็ นราคาเสนอซื ้อจากการ
ประมูลราคาที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ แก่ผ้ ทู ี่มีศกั ยภาพในการเสนอซื ้อโดยทัว่ ไป ซึง่ ปฏิบตั ิกบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ไม่ มีข้อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการแข่งขันทางธุรกิจ และมีภาระค่าใช้ จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง
2. ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการและไม่ เข้ าทารายการ
ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการ ความเสี่ยงกรณีที่ VMSD ไม่สามารถหาเงินมาชาระค่าทรัพย์สิน
ความเสี่ยงของการไม่เข้ าทารายการ การจาหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้ าและเสียโอกาสในการนาเงินที่ได้ รับ
ไปทาการลงทุนหรื อชาระหนี ้
3. การประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญทัง้ หมดของ BG

*หมายเหตุ: วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็ นวิธีการเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบมูลค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ดาเนินธุรกิจโรงแรม
ที่เป็ นสินทรัพย์ของ BG ในปั จจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจ
ด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปั จจุบนั
4. ความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่ า
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
- ไม่สะท้ อนถึงมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี ้สิน
- ไม่ได้ คานึงถึงความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานในอนาคต
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2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
- ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้ สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สิน
- คานึงถึงมูลค่าจากการใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินของบริษัท
3. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
- เป็ นวิธีการเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบมูลค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ดาเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็ นสินทรัพย์ของ
BG ในปั จจุบนั ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัท
- มูลค่าที่ได้ จากวิธีคิดลดมีมลู ค่าต่ากว่าวิธีอื่น ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า การใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สินของบริ ษัทใน
ปั จจุบนั ยังไม่ใช่เป็ นการใช้ ประโยชน์สงู สุด
4. วิธีเปรี ยบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ไม่ได้ นาวิธีเปรี ยบเทียบกับ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
- ไม่มีบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรื อที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน
(ถือครองทรัพย์สินประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์เพื่อให้ เช่า) ที่สามารถใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจ
ของ BG ได้
- BG ไม่มีสภาพคล่องในการซื ้อ-ขาย อัตราส่วนทางการเงินที่จะนามาเปรี ยบเทียบจึงอาจไม่เหมาะสม
5. ความสมเหตุสมผลของการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นหลัก และจะหยุด
ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปั จจุบนั
• เงินทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ บริ ษัทสามารถนาไปใช้ ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ตามนโยบาย
ของบริษัทข้ างต้ น หรื อสามารถนาไปชาระหนี ้หรื อนาไปลงทุนอื่นๆที่มีโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้
• VMSD เป็ นผู้ที่ยื่นข้ อเสนอราคาซื ้อเพียงผู้เดียว และราคาที่ VMSD เสนอซื ้อ มีมล
ู ค่าสูงกว่าราคาที่ประเมินโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด)
•

6. ความเหมาะสมของการเข้ าทารายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาในการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BG ให้ แก่
VMSD ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคา 1,329 ล้ านบาท เป็ นราคาที่มีความเหมาะสม
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7. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
เงื่อนไขในการเข้ าทารายการจากสัญญาจะซื ้อขายหุ้นสามัญของ BG ระหว่าง VB (“ผู้จะขาย”) และ VMSD (“ผู้จะ
ซื ้อ”) ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 มีสาระสาคัญ ดังนี ้
•

1) เงื่อนไขการชาระ เป็ นดังนี ้
ชาระงวดที่ 1
หลักประกันการประมูลจานวน 10 ล้ านบาท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ชาระงวดที่ 2
เงินมัดจาในอัตราร้ อยละ 20 ของราคาซื ้อขายสินทรัพย์หกั ด้ วยหลักประกันสาหรับการ
ประมูล คิดเป็ นจานวน 255,800,000 บาท ในวันที่สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายนี ้มีผลบังคับใช้
ชาระงวดที่ 3
ชาระราคาซื ้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ คิดเป็ นจานวน 1,063,200,000 บาท ในวันทา
การซื ้อขายและโอนสินทรัพย์
โดยปั จจุบนั VMSD ได้ ทาการชาระหลักประกันการประมูล (งวดที่ 1) และเงินมัดจา (งวดที่ 2) ให้ แก่ VB แล้ ว
2) ผู้จะขายจะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้นให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ เท่านัน้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะต้ องจัดขึน้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2562
3) คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะทาการซื ้อขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
4) ในวันทาการซื ้อขายและโอนสินทรัพย์ ผู้จะซื ้อตกลงที่จะชาระราคาซื ้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือสาหรับการซื ้อ
หุ้นของ BG ให้ แก่ผ้ จู ะขาย
5) ผู้จะขายจะทาการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อ เมื่อได้ รับการชาระราคาซื ้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ
จากผู้จะซื ้อแล้ ว
6) ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทไม่อนุมตั ิวาระที่เกี่ยวข้ องกับการ
ซื ้อขายหุ้นของ BG ผู้จะขายตกลงที่จะทาการคืนหลักประกันการประมูลและเงินมัดจาโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้จะซื ้อภายใน 7 วัน หากผู้จะขายคืนภายหลังจากระยะเวลาที่กาหนดข้ างต้ น ผู้จะขายตกลงที่จะจ่ายดอกเบี ้ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
7) ผู้จะซื ้อและผู้จะขายจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและภาษีอากรที่เกิดขึ ้นจากสัญญาจะซื ้อจะขายนี ้ตามภาระหน้ าที่
ของแต่ละฝ่ าย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าว พบว่าเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปของ
การซื ้อขายทรัพย์สินผ่านการประมูล โดยมีเงื่อนไขให้ ผ้ ูจะซื ้อทาการชาระเงินหลักประกันการประมูล สาหรับผู้ที่ทาการยื่น
ราคาเสนอซื ้อสินทรัพย์ผ่านวิธีการประมูล และกาหนดให้ ผ้ จู ะซื ้อทาการชาระเงินมัดจาเมื่อทาสัญญาจะซื ้อจะขาย อีกทังยั
้ งมี
การระบุ เ งื่ อ นไขว่ า ผู้ จะขายจะมี ภ าระผู ก พั น ในการขายและโอนหุ้ น ให้ แก่ ผ้ ู จะซื อ้ เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ เท่านัน้ ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสมสาหรับบริ ษัท ฯ ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้ บริษัททารายการดังกล่ าว
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นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่บริ ษัทฯ
ได้ ซื ้อมาครัง้ แรก โดยที่ยงั ไม่ได้ ทาการประเมิน มีมลู ค่าเป็ นจานวนเท่าใด
นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าต้ นทุนของ
การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างโรงแรมเรโทรเอซิส ที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 เนื่องจากได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ตอนที่ได้ ซื ้อกิจการของกลุ่ม VB ในปี 2559 ได้ บนั ทึกบัญชีจานวน 1,106.70 ล้ านบาท
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าการประเมินมูลค่ายุตธรรมของหุ้นสามัญของ
BG วิ ธี มูล ค่ า ตามบัญ ชี (Book Value Approach) และวิ ธี ป รั บ ปรุ ง มูล ค่ า ตามบัญ ชี (Adjusted Book Value Approach)
มีความแตกต่างกันอย่างไร
นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าวิธีมลู ค่า
ตามบัญชี (Book Value Approach) เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีจากงบการเงินโดยตรง และไม่ได้ ทาการปรั บปรุ ง
รายการใดๆ สาหรับวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จะทาการเลือกหลักทรัพย์ขึ ้นมา และทา
การปรับปรุ งมูลค่าของสินทรัพย์นนั ้ เพื่อให้ สะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริ ษัทฯ ที่ใกล้ เคียงกับมูลค่าในปั จจุบันและ
สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริงมากที่สดุ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หน้ า 34/91 หัวข้ อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก),
(ข) และ (ค) ขอให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอธิบายเพิ่มเติม
นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ จากบริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่ า ใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หน้ า 34/91 หัวข้ อย่อย (5)
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข) และ (ค) เป็ น คาอธิ บายวิธีการเลือกใช้ ของผู้ประเมินอิสระ โดยใช้ วิธีหามูลค่า
คงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้ พิจารณาแล้ วว่าการดาเนินกิจการของ BG ในปั จจุบนั ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากตอนที่บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อกิจการกลุ่ม VB มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการเพื่อ
ขาย ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ มีนโยบายในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างปากซอยสุขุมวิท
29 ผู้ประเมินอิสระได้ ทาการประเมิน ตอนที่บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อมาครัง้ แรก ได้ บนั ทึกบัญชีจานวน 1,106.70 ล้ านบาท และปั จจุบนั
ราคาประเมินของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ มูลค่าจากวิธีปรั บปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
จานวน 1,194.03 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ ได้ ซื ้อมาเป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ ว เหตุใดราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างมีความแตกต่างไม่
มาก และบริษัทฯ ได้ ซื ้อราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างมีราคาแพงเกินไปหรื อไม่อย่างไร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ กรรมการอิสระ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าผู้ถือหุ้นอาจต้ องไปพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในตอนนัน้ ซึ่งเป็ นการซื ้อกิจการกลุ่ม VB มีทรัพย์สินเป็ นจานวนมาก หลายรายการ และขึน้ อยู่กับราคา หรื อผลตอบแทนที่
ให้ กับบุคคลที่บริ ษัทฯ ได้ ทาการซือ้ โดยบริ ษัทฯ ได้ เสนอให้ เป็ นหุ้น ราคาหุ้นสูงกว่าราคาตลาดมาก ซึ่ง ต้ องไปพิจารณา
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แพ็กเก็จทัง้ หมดจึงจะสามารถมองภาพเห็นได้ ว่าทรัพย์สินแต่ละรายการมีมลู ค่า เป็ นจานวนเท่าใด และบริ ษัทประเมินแจ้ ง
บริ ษัทฯ ว่าควรซื ้อที่ราคาเท่าใด ทัง้ นี ้ การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างปากซอยสุขุมวิท 29 บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตัดสินใจขาย
ทรัพย์สิน ด้ วยเหตุผลที่ว่า
1. บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วว่า เห็นว่า การพัฒนาที่ดินในธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ ไม่เหมาะสมสาหรั บบริ ษัทฯ โดย
บริ ษัทฯ มีนโยบายขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นหลัก และนาเงินมาเพื่อเป็ นทุน ในการพัฒนาธุรกิจ
การแพทย์จะสร้ างผลตอบแทนที่ดีกว่าการพัฒนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่บริษัทฯ ขายได้ ณ ปั จจุบนั เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ ไว้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าตามเอกสารแนบ 1 ข้ อมูลบริ ษัทฯ
หน้ า 44/91 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ มีแผนที่จะดาเนินการอย่างไร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าบริ ษัทฯ มีแผนที่จะทยอยขายที่ดินในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และในการขายทรัพย์สินบริ ษัทฯ ไม่สามารถกาหนดได้ ว่าจะทาการขายทรัพย์สินรายการใดได้ ก่อน
โดยจะทาการขายทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดรายได้ น้อยที่สดุ ออกไปก่อน และทรัพย์สินรายการใดที่สามารถทา EBITDA ที่เหมาะสม
ก็จะพิจารณาเก็บไว้ อีกทังการขยายธุ
้
รกิจโรงพยาบาลต้ องพิจารณาช่วงเวลา และโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทในเครื อที่
ยังคงเหลืออยู่ ประกอบด้ วย (1) บจก.วี อินเทลลิเจ้ นซ์ (2) บจก.วี 33 (3) บจก.วี เรสซิเดนซ์ (4) บจก.บ้ านฉาง บิสสิเนส
ดิสทริ คท์ และ (5) บจก.อุดร บิสสิเนส ดิสทริ คท์ ขอทราบผลการดาเนินงาน และในอนาคตมีโอกาสเติบโตด้ านรายได้ และผล
กาไรอย่างไร
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง กล่าวว่าในการพิจารณาวาระนี ้ เป็ นเรื่ องการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ BG การทีข่ ายแล้ วมีกาไรหรื อขาดทุน ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา และตามที่ CBRE ได้ มารายงานผลการ
ประมูลจานวน 4 ราย มีรายใดบ้ างที่ให้ ราคาสูงกว่า 1,329 ล้ านบาท ซึ่งมี VMSD ได้ ซื ้อหุ้นของ BG ราคาเสนอซื ้อจานวน
1,329 ล้ านบาท โดย VMSD ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ และเมื่อพิจารณาขนาดรายการเป็ นรายการขนาดใหญ่
ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้ าทารายการดังกล่าว และตามที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ให้
ความเห็นต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในด้ านความเหมาะสมของราคานัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นชัดแล้ วว่าราคาในการเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นราคาที่มีความเหมาะสม จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น
คณะกรรมการบริษัท ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นว่าทรัพย์สินทีบ่ ริษัทฯ จะขาย และเงินที่บริษัทฯ ได้ จากการขายหุ้นนัน้ จะ
ทาผลประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ มากกว่า หรื อ น้ อยกว่าที่ได้ ขายที่ดินแปลงนี ไ้ ป และ CBRE ก็ได้ ยืนยันว่าที่ดินแปลงดังกล่าว
มีความยากในการขาย ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาวะตลาดปั จจุบนั อยู่ในช่วงถดถอย และอสังหาริมทรัพย์
รอการขายล้ นตลาด
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นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ม าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้ เสียจานวน 6 ราย ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริษทั ฯ ทารายการ 1) จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ มีขนาดรายการร้ อยละ 16.36 ตามข้ อกาหนด
ของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ 2) รายการ
ที่เกี่ยวโยง รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อบริการ มีขนาดรายการร้ อยละ 21.52 ซึง่ เป็ นรายการขนาดใหญ่ บริษัทฯ ต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว ดังนัน้ การพิจารณาตาม 1) และ 2) บริ ษัทฯ จึงขอนาเสนอที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ พร้ อมกันในคราวนี ้ แต่มิใช่เป็ นข้ อปฏิบัติ ที่จะต้ องทาทุกครัง้ ซึ่งบริ ษัทฯ จะดาเนินการ
ตามข้ อกาหนดของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริ ษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 2 มีทงหมด
ั้
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ราย เป็ น จ านวน 3,046,703,088 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 94.0315 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด และขอให้ ที่ ป ระชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ อ นุมัติ ก ารจ าหน่ า ยหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท กรุ ง เทพบริ ห าร จ ากัด
(“BG”) จานวน 9,985,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BG มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (“VB”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ แก่
บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“VMSD”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632
บาท คิดเป็ นราคาซื ้อขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้ วางมัดจาไว้ ให้ แก่ VB เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น
265,800,000 บาท และจะชาระราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือจานวน 1,063,199,733.83 บาท ให้ แก่ VB ด้ วยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค
หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ ตกลงกัน ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ไม่มีสิทธิออกเสียง
รวมทังสิ
้ ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

248,897,245
0
115,400
0
2,797,690,443
3,046,703,088

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9536
0.0000
0.0463
0.0000
0.0000

หน้ าที่ 19 จาก 24

ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุมในวาระนี ้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญให้ นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์
วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้ ามาในห้ องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. ตามที่ได้ ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น เมื่อเดือนเมษายน 2562 ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ า 14/91
ซึ่งนายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Healthcare ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า “บริ ษัทฯ สามารถเติบโต
ได้ จากโรงพยาบาลที่เปิ ดดาเนินการอยู่แล้ ว ประมาณร้ อยละ 12-15 ต่อปี และจากการเข้ าซื ้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีกใน
อนาคต ทาให้ ภาพรวมการเติบโตของรายได้ บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ต่อปี ” ซึง่ เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
2. เคยได้ ขอสนับสนุนให้ บริ ษัท ฯ เปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ฯ และผู้ถือหุ้น เป็ นธุรกิจสุขภาพ
(Health Care) เนื่องจากนายแพทย์ พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่ง มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพ เป็ นผู้ที่
ขับเคลื่อนให้ ธุรกิจสุขภาพเติบโต โดยได้ เน้ นกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ปานกลางถื อว่าเป็ นฐานลูกค้ าขนาดใหญ่ อีกทัง้ มี
วิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจสุขภาพซึ่งได้ เลือกขยายโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เป็ นตลาดที่เกิดใหม่ และสิ่งที่นายแพทย์
พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ได้ คานึงถึง คือ บริ ษัทฯ ไม่ต้องการทากาไร (เงิน) เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ช่วยพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลใน
ต่ า งจัง หวัด ที่ ยังมี บ ริ การสาธารณสุขไม่ ดีเ ท่า ที่ค วร หรื อ มี โรงพยาบาลเอกชนไม่ เพี ยงพอ เพื่ อ ยกระดับ คุณภาพชีวิต ให้
ประชาชนได้ มีโอกาสใช้ บริการโรงพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน นอกจากนี ้ การลงทุนในธุรกิจสุขภาพ นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์
วิทยากร ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่าใจร้ อน โดยผู้ถือหุ้นได้ รอผลประกอบของบริ ษัทฯ มานานแล้ ว เมื่อพิจารณาผลประกอบการใน
ไตรมาสที่ 2/2562 ผลประกอบการยังขาดทุน และสอบถามว่าผลประกอบการของบริ ษัทฯ จะมีกาไรและ สามารถจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อใด
3. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของ BG จานวน 1,329 ล้ านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่
จะนาเงินไปลงทุนในเรื่ องใด และก่อให้ เกิดผลกาไร และสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้
นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ ตอบข้ อซักถามว่าในการทาธุรกิจโรงพยาบาล ต้ องใจเย็น
เนื่องจากโรงพยาบาลใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 1-2 ปี และมีค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง 5 ล้ านบาท และต้ องลงทุนในเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรแพทย์ ถึงจะดาเนินการได้ และเมื่อโรงพยาบาลเปิ ดดาเนินการแล้ ว ในการรักษาคนไข้ จึงต้ อง
ทาแบบค่อยเป็ นค่อยไป คนไข้ เข้ ามารักษาโรคไม่เหมือนกัน ราคาค่าบริ การไม่เท่ากัน ปั จจุบนั รัฐบาลมีแผนควบคุมค่าบริการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจกระทบต่อการปรับขึ ้นค่าบริ การ จึงทาให้ การลงทุนดังกล่าวต้ องใช้ เวลาในการ
เติบโตด้ านรายได้ และผลกาไร
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะดาเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริ ษัทฯ พิจารณาร่ วมลงทุนกับ
นักลงทุนประเทศญี่ปนุ่ โดยในประเทศไทยมีสดั ส่วนผู้สงู อายุที่ยงั คงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้สงู อายุจะมีจานวนเพิ่มขึ ้นอีก
30 ปี ข้างหน้ าร้ อยละ 180 หรื อ จานวนผู้สงู อายุทวั่ โลกจะเพิ่มขึ ้น 1,500 ล้ านคน จึงมีความต้ องการบริการด้ านสุขภาพเพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
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นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. โรงพยาบาลต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนและได้ เปิ ดดาเนินการแล้ ว รายได้ เป็ นไปตามเป้าที่ได้ ตั ้งไว้ หรื อไม่อย่างไร
หากพิจารณางบการเงินเป็ นรายไตรมาสจะมีผลประกอบการจะต้ องเป็ นบวกเมื่อใด
2. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ นอาคารโรงพยาบาล 59
เตียง ได้ มีการเปิ ดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งบริ ษัทฯ จะผลักดันให้ โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์ เป็ นต้ นแบบของโรงพยาบาลสาหรั บตลาดฐานกลาง และพยายามเพิ่มประสิทธิ ภาพในการลดต้ นทุน โดยใช้
ระบบงานดิจิตอล และการบริหารงานแบบ Share Services ช่วย ขอทราบความคืบหน้ า
3. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของ BG จานวน 1,329 ล้ านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่
จะนาเงินไปลงทุนในเรื่ องใด และมีอตั ราผลตอบแทนเป็ นจานวนเท่าใด
นายแพทย์ สุน ทร ศรี ท า ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร – Healthcare ได้ ต อบข้ อ ซัก ถามว่ า เมื่ อ ปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี
โรงพยาบาลที่ได้ เปิ ดดาเนินการแล้ ว จานวน 4 โรงพยาบาล อันประกอบด้ วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก (2)
โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร จังหวัดพิจิตร (3) โรงพยาบาลปากน ้าโพ และ (4) โรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ซือ้ กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 โรงพยาบาล ประกอบด้ วย (1) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (2)
โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ อุทัยธานี และปี 2562 ได้ ซื ้อกิจการและเปิ ด โรงพยาบาลใหม่ ประกอบด้ วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์ และ (2) โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน รวมมีโรงพยาบาลทัง้ สิน้ 8 โรงพยาบาล สาหรั บผลประกอบการสิน้ ปี 2561
ภาพรวมธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นสุข ภาพ (Health Care) มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 20.3 และปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ ตัง้ เป้ า ส าหรั บ
โรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้ เปิ ดใหม่มีรายได้ เติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 12-15 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ไตรมาส 1/2562 มีรายได้ เติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 โดยบริษัทฯ ได้ ซื ้อกิจการและได้ เปิ ดดาเนินงานของโรงพยาบาล 2
โรงพยาบาล ได้ แก่ โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีรายได้ รวมจานวน 10 กว่าล้ านบาท เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม
ไตรมาสที่ 2/2562 มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสุขภาพ ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงฤดูของโรค เปรี ยบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เกิดจากฤดูฝนมาถึงเร็ ว มีการระบาดของ
ไข้ หวัด และโรคอื่นๆ ทาให้ มีคนไข้ เด็กเข้ ามารักษาเป็ นจานวนมาก เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ฤดูฝนมาถึงช้ า ทาให้
อัตราการป่ วยของกลุ่มคนไข้ เด็กช้ าไป 1 เดือน ซึ่ง จะเห็นผลในเดือนต่อไป นอกจากนี ้ ได้ พิจารณา Admission rate ของ
โรงพยาบาลคู่แข่ง และโรงพยาบาลรัฐบาล ผล Admission rate ก็ลดลงเช่นกัน
2. ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ จากต้ นปี ที่เชื่อมั่นว่าภายหลังจากการเลือกตั ้งและจัดตั ้งรัฐบาลแล้ ว สภาวะ
เศรษฐกิจจะดีขึ ้น แต่ก็ยงั ไม่เป็ นไปตามที่คาด ต่อมาเดือนเมษายน ประสบเหตุการณ์ Trade War ทาให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ จ่ายเงิน
น้ อยลง จึงได้ มีการออกนโยบายทางการตลาดหลายอย่าง เพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยทีมการตลาดได้ จดั กิจกรรม ทาโปรโมชัน่
การทา Package เป็ นรายโรค กาหนดค่าใช้ จ่ายตายตัว และตามที่ได้ เคยตอบข้ อสอบถามผู้ถือหุ้นเมื่อปี ที่ผ่านมาว่าภาพรวม
การเติบโตของรายได้ บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ต่อปี นนั ้ ปั จจุบนั รายได้ ครึ่งปี แรก บริษัทฯ มีรายได้ ร้อยละ 10.8

หน้ าที่ 21 จาก 24

ไตรมาสที่ 3/2562 มีแผนเปิ ดโรงพยาบาลใหม่ คื อ โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ อุทัยธานี อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและ
ปรั บปรุ งโรงพยาบาล จากเดิมที่ ได้ กาหนดวันเปิ ดโรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม 2562 ต้ องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากมี
ประเด็นเรื่ องใบอนุญาต คาดว่าจะเปิ ดดาเนินงานโรงพยาบาลต้ นเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีอีกโรงพยาบาลอยู่ในขันตอน
้
การทา Due diligence ทาให้ รายได้ ของบริษัทฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าที่ได้ กาหนดไว้
โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึง่ เป็ นรายได้ หลักของบริษัทฯ จานวน 1,000 ล้ านบาทต่อปี สถานการณ์ในการเติบโตร้ อยละ
6-7 จากเดิมที่ได้ ตั ้งเป้าไว้ ร้อยละ 10 แม้ จะไม่เป็ นไปตามที่บริ ษัทฯ ตั ้งเป้าไว้ การทากาไรยังสามารถควบคุมให้ ใกล้ เคียงกับ
ไตรมาสผ่านมาได้ เนื่องจากมีผลกระทบจากการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล การตั ้งสารองค่าชดเชยสาหรับพนักงาน
เกษี ยณอายุ ซึ่งเป็ นรายการปรับปรุงที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวจากมติพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ ลกู จ้ างมี
สิทธิได้ รับค่าชดเชยจากเดิมไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 300 วัน เป็ น 400 วัน เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นทุกโรงพยาบาล
โรงพยาบาลปากน ้าโพ และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 ปั จจุบนั มีผลประกอบการที่ดีขึ ้น มี EBITDA เป็ นบวก ซึ่งทัง้ 2
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการบริหารจัดการ Depreciation โดยการโอนย้ ายทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ใช้ งานไปไว้ ที่โรงพยาบาล
เปิ ดใหม่ และปรับรายการเครื่ องมือแพทย์ ให้ มีระยะเวลาอัตรา Depreciation ที่ลดลง คาดว่าปี 2564 โรงพยาบาลจะมี NPAT
ที่เป็ นบวกได้
โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร มีรายได้ จานวน 200 ล้ านบาท อยู่ในขันตอนการออกแบบปรั
้
บปรุงอาคาร เพื่อให้ มีรูปแบบ
มาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครื อ อีกทังได้
้ ทาการ Set ระบบภายในหลายรายการแล้ ว ที่ผ่าน
มามี EBITDA ติดลบเล็กน้ อยประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน คาดว่าสิน้ ปี 2562 มี EBITDA ต้ องเป็ นบวก และปี 2563
EBITDA จะดีขึ ้น
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คาดว่าจะแล้ วเสร็จสิ ้นเดือนตุลาคม 2562
และมี แ ผนด าเนิ น การเปิ ด Grand Opening ในวัน ที่ 2 ธั น วาคม 2562 จึ ง ขอเชิ ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ า นมาร่ ว มงานดัง กล่ า ว
นอกจากนี ้ เดือนกันยายน 2562 โรงพยาบาลจะปิ ดให้ บริ การสาหรับผู้มาใช้ สิทธิตามโครงการบัตรทอง เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การก่อสร้ างทาให้ คนไข้ เข้ ามาใช้ บริการยังไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายได้ ของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ จะไม่น้อย
กว่าปี ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน ได้ รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการซื ้อที่ดินข้ างเคียง
เพิ่มเติม ออกแบบและก่อสร้ างอาคารใหม่ เพื่อเชื่อมกับอาคารเดิม ปั จจุบันได้ ทาการปรับปรุ งอาคารเดิม เพื่อให้ มีรูปแบบ
มาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครื อ
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลได้ ทาการเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายได้ เฉลี่ย
ใกล้ เคียงตามที่ได้ ตั ้งเป้าไว้ ซึ่งปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ ประมาณ 90 ล้ านบาท แต่โรงพยาบาลเปิ ดใหม่ยงั ขาดทุนไม่มาก
เฉพาะ EBITDA ขาดทุนประมาณ 200,000 บาท คาดว่าในปี 2563 EBITDA เป็ นบวกได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนการลงทุน ขยายธุร กิจสุขภาพ (Health Care) เพิ่มขึน้ ภายในปี 2562 – 2563 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรื่ องการลงทุนและการจัดตั ้งบริ ษัทย่อยใหม่ของบริ ษัทย่อย เริ่ มก่อสร้ างสิ ้นปี 2563 คาดว่าก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
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ภายในปี 2564 อีกทังยั
้ งมีอีกโรงพยาบาล อยู่ในขันตอนการท
้
า Due diligence มี EBITDA เป็ นบวกซึ่งเป็ นผลที่ดีต่อบริ ษัทฯ
และโรงพยาบาลที่ได้ ลงทุนใหม่ ภายใน 3-5 ปี โรงพยาบาลจึงจะมีกาไร จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีกาไรใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. จากงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2562 เป็ นต้ นไป บริ ษัทฯ จะขาดทุนน้ อยลง หรื อ ขาดทุนมากขึ ้น
หรื อ เริ่มมีกาไร
2. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของ BG จานวน 1,329 ล้ านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่
จะนาเงินไปลงทุนในเรื่ องใด และมีอตั ราผลตอบแทนเป็ นจานวนเท่าใด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความมัน่ ใจว่าการลงมติในวาระที่ 2
ถูกต้ อง และการที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ สนับสนุนบริษัทฯ ก็ย่อมหวังผลตอบแทนในอนาคต
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate ได้ ตอบข้ อซักถามข้ อ 2 ว่าจะนาเงินส่วนหนึ่ง (1,000
ล้ านบาท) ไปชาระตัว๋ เงินที่ค้างจ่ายจากการซื ้อกิจการของ Principal Healthcare (AMA เดิม) ซึง่ สอดคล้ องกับคาถามในข้ อ 1
และที่ผ่านมาได้ พิจารณางบกาไรขาดทุน ซึง่ มีค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยที่สงู และตามที่นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ได้ กล่าวไว้ ว่า EBITDA
ต้ องเป็ นบวก ดังนัน้ การปรับค่าเสื่อมราคา การลดภาระต้ นทุนทางการเงินลงไปได้ จะทาให้ รายได้ มีความใกล้ เคียงกับที่ได้ ตั ้ง
เป้าไว้ โดยบริษัทฯ จะพยายามบริหารโรงพยาบาลเดิมที่ยงั มีภาวะขาดทุน ให้ กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ การลงทุนในธุรกิจสุขภาพ บริษัทฯ จะต้ องพิจารณาจากกรณีการเลือกซื ้อกิจการโรงพยาบาลในจังหวัดที่
ไม่มีโรงพยาบาลก็ต้องสร้ างโรงพยาบาลขึน้ ใหม่ อาจใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 3-5 ปี ส่วนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลอยู่แล้ ว อาจ
เจรจาขอซื ้อในราคาที่ไม่แพง ฝ่ ายจัดการจะทาการเลือกวิธีการลงทุนในโรงพยาบาลให้ มีความสมดุลระหว่างการซื ้อกิจการ
โรงพยาบาลเดิมซึ่งมีผลกาไรอยู่แล้ ว เพื่อ ให้ ผลตอบแทนแก่บริ ษัทฯ ทันที กับการเลือกซื ้อที่ดินเปล่าที่เป็ น Green Field เพื่อ
สร้ างขึ ้นเป็ นโรงพยาบาลใหม่ โดยมีราคาไม่แพงมาก
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง กล่าวเสริ มว่าไม่ต้องการให้ บริ ษัทฯ ทากาไรเพียงอย่าง
เดียวตามที่นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ ตอบข้ อซักถามไว้ และการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
อย่าใจร้ อน ต้ องรอผลประกอบการว่า Trend เป็ นอย่างไร โดยผลประกอบของบริษัทฯ น่าจะดีขึ ้น ไม่ใช่แย่ลง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
มีความหวัง
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Healthcare ได้ ตอบข้ อซักถามว่าการทาธุรกิจโรงพยาบาลมีทงั ้
ปั จจัยภายนอก และภายใน ซึ่งปั จจัยภายใน คือเรื่ องประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพบริ การ การจัดการระบบงานให้ ดี การ
สรรหาบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง มีความมั่นใจว่าสามารถทาได้ ดีพอสมควร และการขยายธุรกิจโรงพยาบาล บริ ษัทฯ มี
แผนการดาเนินงานที่ชดั เจนอยู่แล้ ว ส่วนปั จจัยภายนอกบางเรื่ องเป็ นสิ่งที่บริษัทฯ ควบคุมไม่ได้ ซึง่ มีผลกระทบทาให้ บางเรื่ อง
ไม่เป็ นไปตามที่ได้ ตั ้ง Projection ไว้ หรื อ ตามงบประมาณที่ได้ ทาไว้ ซึ่งถ้ าพิจารณาตามเหตุและผลเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นกับทุก
บริ ษัทได้ ทาให้ ต้นปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ คาดการณ์ผิดพลาด เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ส่งผลการทบต่อ Demand ความสามารถการจ่ายเงินของลูกค้ า การเติบโตของรายได้ ของบริษัทฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าที่กาหนด
ไว้ และมีความมัน่ ใจในระยะยาวว่าการเติบโตของรายได้ บริ ษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ต่อปี และค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารงานแบบ Share Services ก็จะลดลง และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกาไรเพิ่มขึ ้น
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นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากไม่ได้ อยู่ในธุรกิจสุขภาพ
(Health Care) มาก่ อ น จึ ง ต้ อ งให้ ค วามมั่น ใจต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ผ่ า นมาได้ มี โ อกาสพบนัก ลงทุ น และหา Strategic partner
ภายหลังจากที่นกั ลงทุนได้ เข้ ามาดูงานด้ าน Operation แล้ ว ทุกรายยืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง และต้ องการที่จะ
ร่วมทุนกับบริษัท และขอให้ ความมัน่ ใจกับผู้ถือหุ้นว่า Business Model ของบริษัทฯ ได้ แก่
- เป็ นโรงพยาบาลที่กาหนดราคาค่ารักษาพยาบาลที่ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงได้
- มีนโยบายเป็ นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจังหวัดที่มีอยู่แล้ ว โดยการร่ วมทุน ซึ่งพิจารณา
โรงพยาบาลเก่าที่มีชื่อเสียงและเปิ ดให้ บริการมานานกว่า 10 ปี
- เน้ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลาง
- รับจ้ างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
- การใช้ เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน โดยให้ ความสาคัญทังด้
้ านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และเทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วย เช่น เครื่ องจ่ายยาอัตโนมัติ เครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เป็ นต้ น
- การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการโรงพยาบาล เพื่อสร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการโรงพยาบาลในเครื อข่ายให้
เชื่อมโยงกัน สนับสนุนให้ มีการแบ่งปั นทรัพยากรและการทางานร่วมกัน
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้วาระ
ต่างๆ ได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ ้นแล้ วเพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ภายหลังเสร็จสิ ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไปและบริ ษัท จะจัดทารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 รวมทัง้ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริ ษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทาให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับทราบผลการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องได้
ประธานฯ ได้ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่วมการประชุมใน
ครัง้ นี ้ ขณะนี ้การประชุมได้ ดาเนินการครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
ประธานกิตติมศักดิ์ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท และ ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)
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