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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 
ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 

เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

  

       
เร่ิมการประชุม เวลา 13.30 น. 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติแต่งตัง้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ด ารงต าแหน่ง
ประธานกิตติมศกัดิ์ และ นายจอห์น ลี โกะชนุ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 3,564,096,272.00 บาท (สามพนัห้าร้อยหกสิบส่ีล้านเก้าหมื่นหกพนัสอง
ร้อยเจ็ดสิบสองบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้อยส่ีสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 
3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ในการประชุมครัง้นี ้เป็นการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 
ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,347,898,683 (หน่ึงพนัสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพนัหกร้อยแปดสิบสามหุ้น) และ
มีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมจ านวน 82 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,688,801,950 (หนึ่งพนัหกร้อยแปดสิบแปด
ล้านแปดแสนหนึ่งพนัเก้าร้อยห้าสิบหุ้น) รวมทัง้หมด 109 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,036,700,633 หุ้น (สามพนัสามสิบ
หกล้านเจ็ดแสนหกร้อยสามสิบสามหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 93.7228 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
จ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) ซึง่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชมุ จึงขอ
เรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุม เปิดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ 

 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และตัวแทน           
ผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  และ
กล่าวเปิดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ หลงัจาก
นัน้ประธานกิตติมศกัดิ์ได้มอบหมายให้ นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช 
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินรายการ 

นายจอห์น ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และตวัแทนผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้ามาร่วมประชุม
ในครัง้นี ้และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) และหวงัว่าอนาคตของบริษัทฯ 
ด้วยความช่วยเหลือของผู้ บริหาร และภายใต้การแนะน าของนายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์                          
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ในขณะเดียวกันผู้ ถือหุ้นทุกท่านร่วมกันสร้างบริษัทฯ ให้รุ่งเรือง และประชาชนในประเทศไทยได้รับประโยชน์จากธุรกิจ
โรงพยาบาลที่บริษัทฯ เปิดให้บริการต่อไป เหตุผลในจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เนื่องจากเมื่อปี 2561 ตาม
นโยบายที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก 
และจะหยุดขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั และพร้อมที่จะ
ขายที่ดินรอการพฒันาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจบุนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็นแหล่งเงินทนุใน
การพฒันาธุรกิจการแพทย์ต่อไป 

ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช  เลขานกุารบริษัท  กล่าวแนะน าคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นีใ้ห้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระให้ที่ประชมุทราบ   

 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

  

 คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)   

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร       ประธานกิตติมศกัดิ ์
2. นายจอห์น ลี โกะชนุ          ประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์       กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.สาธิต  วิทยากร                     กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
5. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค    กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

     และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate 
8. นายแพทย์สนุทร ศรีทา               กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง         

      และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care 
9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร          กรรมการบริษัท 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีส่วนกลาง  
 

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด 

1. คณุศิต ตนัศิริ และ 
2. คณุรัชนี ชาติบญัชาชยั และ 
3. คณุณฐัธยาน์ วงษ์สระหลวง 
 

 



 

 

หน้าที่ 3 จาก 24 

ตัวแทนในการขายทรัพย์สนิ จากบริษัท ซบีีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. คณุกลุวดี สวา่งศรี และ 
2. คณุธนญัรัตน์ ผาตินาวิน 

 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธปิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ซึ่งจะท าหน้าที่
ดูแลควบคุมการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้อง  

นางสาวภทัริยา สินธาชีวะ  
 

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช  เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส และยตุิธรรม ได้เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเพื่อท าหน้าที่เป็นอาสาสมคัร และสกัขีพยานในการตรวจนบั
คะแนน ซึ่งมี นางสาวนพสร บัวประทุมพร ผู้ รับมอบฉันทะ จากนายปริญญา หงส์พิริยกุล และนางสาววรวีร์ รัตนวิภานนท์ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ จาก นางสาวกนกวรรณ อดุมกิจโกศล รับอาสาเป็นตวัแทนดงักล่าว 

 

ล าดับถัดไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ชีแ้จงและท าความเข้าใจให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตัิ
ส าหรับการประชมุ และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงันี ้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง 

- ส าหรับการลงมติในวาระท่ี 1 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

- ส าหรับวาระที่ 2  จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ 

    (1)  ดร.สาธิต วิทยากร 

    (2)  UBS AG HONG KONG BRANCH 

    (3)  นางสาวสาธิตา วิทยากร 

    (4)  พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
    (5)  นางสาวพลัลภา วิทยากร 

    (6)  นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 

- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเมื่อ
ได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าว และให้ยกมือขึน้ เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของ
ท่าน โดยมีตวัอย่างบตัรลงคะแนนตามที่ปรากฎบนหน้าจอ กรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเห็น
ด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ โดยมีตวัอย่างหน้าจอแสดงผลตามที่ปรากฎบนหน้าจอ 

- กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะท าการซกัถาม หรือ มีข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชมุ
ให้ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะดงักล่าว โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของ
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ตนเองว่าเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้
ท าการชีแ้จงในประเด็นต่างๆ ท่ีสอบถาม และบนัทึกไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อย่างถกูต้อง   

- ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการ
ลงทะเบียน บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้า
ร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบค าสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่         
ผู้มอบฉนัทะก าหนดไว้ 

- ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  
แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 

- จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมี           
ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาเพิ่มเติม 

- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการ
รวบรวมคะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป 

 

 ต่อจากนัน้ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท  ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่ง   
บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี ้รายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัท าขึน้แล้วเสร็จภายใน 14 
วันนับแต่วนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชมุดงักล่าว 
 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
3,240,008,752 บาท ขอทราบความคืบหน้า และมีการใช้สิทธิในการขายหรือไม่ เนื่องจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ   
บริษัทฯ มีจ านวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้อยส่ีสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ยังไม่ใช่ทุนจด
ทะเบียนทัง้สิน้ 3,564,096,272.00 บาท (สามพนัห้าร้อยหกสิบส่ีล้านเก้าหมื่นหกพนัสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท) และขอทราบว่า
ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้กบับคุคลใด 

  
นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าฝ่ายจดัการได้ด าเนินการตาม

มติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งได้มีการเจรจากับนักลงทุนที่มีความสามารถที่จะลงทุนเป็นจ านวนหลายราย    
ซึ่งยงัไม่สามารถเปิดเผยชื่อบุคคลที่จะได้รับการเสนอขายได้ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี ้โดยจะเปิดเผย
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สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป   นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบัน หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน กล่าวคือ สิน้สุดการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน     
ในเดือนเมษายน 2563 และจะด าเนินการตามขัน้ตอนเก่ียวกบัเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึง
การจดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เพื่อให้การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลส าเร็จ และขอยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แล้ว และผู้ ถือหุ้นเดิม มีโอกาสซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ในราคาที่ใกล้เคียง
กับราคาที่ได้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดหรือไม่ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาด าเนินการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (Warrant) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จึงขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ น าเร่ืองดงักล่าวไปพิจารณา
ต่อไป 

 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าเร่ืองการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ฝ่ายจัดการขอรับไว้น าไปพิจารณา โดยจะน าเสนอที่
ประชมุคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามล าดบัต่อไป 

 

นายจอห์น ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าเร่ืองการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญั (Warrant) ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีความสนใจนัน้ ดงันัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป 

 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้จดัประชมุเหลือระยะเวลาอีก 5 วนัสดุท้ายของเดือนเมษายน บริษัทฯ สามารถขยบัวนัประชมุให้เร็วขึน้ เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุมากขึน้ และสอบถามเพิ่มเติมว่าทีผ่่านมาบริษัทฯ ได้จดัส่งข้อมลูให้ผู้สอบบญัชีล่าช้า หรือ ผู้สอบ
บญัชีได้ตรวจสอบข้อมลูล่าช้า ท าให้จ าเป็นต้องจดัประชมุ 5 วนัสดุท้ายของเดือนเมษายน   

 

นายจอห์น ลี โกะชนุ ได้ตอบข้อสอบถามว่าการก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เร็วขึน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับ
เร่ืองไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้สอบบญัชีเร่งตรวจสอบข้อมลูให้เร็วขึน้ 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 1 มีทัง้หมด 120 
ราย เป็นจ านวน 3,043,352,333 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 93.9281 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียง ดงันี ้
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เห็นด้วย  จ านวน  3,043,352,333  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,043,352,333  เสียง 
 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยน
กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด       
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   

 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานุการบริษัท  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะเร่ิมการพิจารณาวาระที่ 2 นี ้
ขออนุญาตเรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการบริษัทผู้มีส่วน
ได้เสียออกจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระท่ี 2 

 

ล าดบัต่อไป นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชมุว่าทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมตัิและเห็นสมควรให้น าเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
(“หุ้น BG”) ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส             
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“VMSD”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดย ดร.สาธิต วิทยากร (“ดร.สาธิต”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วใน VMSD ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก่ VB เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 265,800,000 บาท และจะช าระราคาซือ้
ขายส่วนที่เหลือจ านวน 1,063,199,733.83 บาท ให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB 
จะได้ตกลงกัน โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนและการ
ขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนัต่อไป นอกจากนี ้
ภายหลงัจากที่ VMSD ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว VMSD ตกลงที่จะด าเนินการให้ BG ช าระเงินท่ี BG มีภาระผกูพนัท่ี
จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 
16,592,887.67 บาท ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องภายใน 90 วนัภายหลงัการรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น 
BG ด้วย รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชมุที่ส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 

โดยมีโครงสร้างการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ดงันี  ้
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สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย  
 

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย คือหุ้นสามัญของ BG ทัง้หมด รวมถึงภาระผูกพันทัง้หมดของ BG โดย BG มีรายละเอียด
ของลกัษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลกั ปรากฎตาม Presentation ประกอบการประชุมที่ได้น าเสนอในที่ประชุม 
สรุปดงันี ้ 

บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด หรือ BG ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแล้ว 998,600,000 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
9,986,000 หุ้ น (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท วี       
บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด หรือ VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINC ถือหุ้นจ านวน  9,985,998 หุ้น (เก้าล้านเก้าแสนแปด 
หมื่นห้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99  ปัจจบุนั BG ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน 9 แปลงพร้อมสิ่งปลกู
สร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ตัง้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท 29 รายละเอียดตาม Presentation ประกอบการประชุม ที่ได้
น าเสนอในที่ประชมุ สรุปดงันี ้

ทรัพย์สินของ BG ได้แก่ ที่ดินจ านวน 9 แปลงติดกนั เนือ้ที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (651 ตารางวา) พร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างประเภทอาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั สระว่ายน า้ อาคารพาณิชย์สงู 
3 ชัน้ จ านวน 1 คหูา และอาคารพาณิชย์สงู 2 ชัน้ จ านวน 3 คหูา โดยอาคารพาณิชย์ทัง้ 4 คหูา ตัง้อยู่ติดถนนสขุมุวิท ด้านล่าง 
2 คหูา เจาะเปิดเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก และส่วนต้อนรับส าหรับโรงแรม และอีก 2 คหูา ให้เช่าเป็นร้านสะดวกซือ้   

การใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั 

1.  ให้บคุคลที่มีความเก่ียวโยงเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis) พืน้ท่ี 2,050 ตารางเมตร 
2.  ให้บคุคลภายนอกที่ไม่มีความเก่ียวข้องเช่าเพื่อประกอบธุรกิจร้านสะดวกซือ้  
3.  ให้บคุคลที่มีความเก่ียวโยงเช่าพืน้ท่ี 100 ตารางเมตร 
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โดย BG  ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทัง้นี ้
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมดงักล่าวสามารถท าการโอนให้ผู้อื่นได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการขอโอนและการอนญุาตให้รับโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

 

มลูค่าของที่ดินที่ตัง้ทรัพย์สินของ BG เป็นดงันี ้

 
 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
1.  เป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้ย้ายหมวด

ธุรกิจจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจการแพทย์ อนัเป็นธุรกิจหลกัในปัจจุบนั 
2.  น าเงินท่ีได้จากการขายสินทรัพย์ไปลงทนุขยายธุรกิจการแพทย์ หรือน าไปช าระหนี ้เพื่อลดภาระหนีสิ้น 
3.  ลดความเส่ียงจากการที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน โดยน าไปพัฒนาโครงการตามรูปแบบเดิม คือเป็น

คอนโดมิเนียมเพื่อขาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะตลาดปัจจุบนัอยู่ในช่วงถดถอย และอสงัหาริมทรัพย์รอการ
ขายล้นตลาด 

 

ประเภทและขนาดของรายการ 
 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  การเข้าท ารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั”) โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตาม  Presentation     
ทีไ่ด้น าเสนอในที่ประชมุ 

จากการค านวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน       
ที่มีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 
แล้วพบว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเมื่อค านวณรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ     
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  โดยบริษัทฯ ไม่มี
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้การเข้าท า
รายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 15 
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หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

 

รายการที่เก่ียวโยงกัน  เนื่องด้วย VMSD มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต ด ารงต าแหน่งเป็น       
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ด้วย VMSD จึงถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้การเข้าท า
รายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ขนาดรายการ ตาม Presentation ที่ได้น าเสนอในที่ประชมุ 

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้ นในครัง้นีภ้ายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน            
โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่า       
มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 21.25 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึง่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เก่ียวโยงกันที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท า
รายการนี ้ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จดัท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
อนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์อนัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อผู้ ถือหุ้น 

แม้ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นของ BG ในครัง้นีจ้ะเข้าข่ายรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 2 ซึง่บริษัทมีหน้าที่
เพียงเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ และส่งสารสนเทศการท ารายการให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แต่เนื่องจากการเข้าท ารายการ  
ในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่จดัท าสารสนเทศเก่ียวกับการท ารายการเก่ียวโยง พร้อม
ทัง้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติตามเกณฑ์การท า
รายการเก่ียวโยงกนัอยู่แล้ว  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
เปิดเผยข้อมลูเช่นเดียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์ที่มีนยัสาคญั พร้อมกบัการพิจารณาอนมุตัิรายการเก่ียวโยงกนัในครัง้นีด้้วย 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาการเข้าท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ที่มีนยัส าคญั หรือการเข้าท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัในอนาคต บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยหากจะมีการด าเนินการประการ
ใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครัง้ไป 

 

อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น BG ในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขที่ส าคญัตามที่ระบใุนสญัญาจะ
ซือ้ขายหุ้นระหว่าง VB และ VMSD เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ส าหรับเข้าท าธุรกรรมดงักล่าว โดยการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD จะเกิดขึน้เมื่อ VB ได้รับการช าระ
ราคาซือ้ขายส่วนท่ีเหลือข้างต้นจาก VMSD แล้ว และในเบือ้งต้นคาดว่าหากธุรกรรมข้างต้นได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเข้าท า
ธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 2)  
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ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ ข้อมูลเก่ียวกับ BG และสินทรัพย์หลักที่ BG             
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่ง
มาด้วยล าดบัที่ 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเก่ียวโยงกัน      
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3) 

 

วิธีการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
 

ส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นไปตามขัน้ตอนการประมลูสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซีบีอาร์อี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่
เพียงผู้ เดียว โดยวิธีประมลูราคา (Formal Tender) ของหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซอยสขุมุวิท 29
อันเป็นทรัพย์สินหลักของ BG ในการนี ้ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ดงักล่าวได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การขายสินทรัพย์    
ทัง้โดยการติดต่อผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เวปไซต์ และผ่าน
ส่ือสงัคมต่างๆ ในการประมลูสินทรัพย์ดงักล่าว ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่า มีผู้ แสดงความสนใจในทรัพย์สินหลาย
รายซึ่งส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอบราคาเสนอซือ้เบือ้งต้นของตนให้ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ยื่นข้อเสนอราคาซือ้
อย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้ เสนอซือ้สินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซือ้เป็นลายลักษณ์อักษรผู้ เดียวในราคาเสนอซือ้ 
1,329,000,000 บาท ส าหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG จ านวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอีก
สองรายของ BG ซึง่ราคาดงักล่าวสงูกว่ากรอบราคาเสนอซือ้ที่ผู้สนใจรายอื่นได้แจ้งแก่ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ 

 

ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นภาพการประมลูราคาสินทรัพย์ในครัง้นี ้ขอเชิญคุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขาย
ทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั (CBRE) น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการขายสินทรัพย์ 

 

คุณกุลวดี สว่างศรี ตวัแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการขายสินทรัพย์ สรุปดงันี ้

-  CBRE ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 ให้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซอยสขุมุวิท 29 แต่เพียงผู้ เดียว  

-  วิธีการขายสินทรัพย์ของ CBRE เลือกใช้วิธีประมลูราคา (Formal Tender) โดยท าการเสนอซือ้ยื่นซองและปิดซอง 
และไม่ก าหนดราคาขายเบือ้งต้น เพื่อท่ีฟังเสียงตอบรับจากผู้ที่สนใจซือ้ และความเป็นไปได้ในการซือ้ทรัพย์สิน วิธีประมลูราคา
เป็นวิธีที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ ค านึงถึงความโปร่งใสในการขาย สร้างวิธีการแข่งขนัในตลาด  แนะน าสินทรัพย์
ให้กบัผู้ที่สนใจซือ้ ท าให้ได้เห็นบรรยากาศในการแข่งขนั และเป็นวิธีที่ได้รับมลูค่าการตอบรับจริงจากราคาตลาด 

-  ได้ก าหนดเอกสารการยื่นซอง โดยเอกสารการยื่นซองได้จดัท าเป็นภาษาองักฤษเนื่องจากมีนกัลงทนุชาวต่างชาติ 
ประกอบด้วย หนงัสือเชิญ เงื่อนไขในการเสนอซือ้ยื่นซอง ใบเสนอราคา ร่างสญัญาจะซือ้จะขาย และเอกสารที่ผู้ เสนอซือ้ต้อง
น ามาประกอบในการยื่นซองประมลู เช่น ประวตัิของบริษัท ใบรับรองฐานะการเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นต้น และ CBRE 
สามารถควบคมุการขายสินทรัพย์ได้ เนื่องจากเป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียว และส่ือสารโดยตรงกบัผู้ที่สนใจ
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ซือ้ทุกราย แต่ไม่สามารถแจ้งชื่อผู้ที่สนใจซือ้ได้ ราคาขายอยู่ระหว่างราคาเท่าใด แนะน าราคาขายและเงื่อนไขในการขายที่
เหมาะสม โดยพิจารณาสภาพและลกัษณะของสินทรัพย์ 

-  ท าการวิเคราะห์สภาพและลกัษณะของสินทรัพย์ที่จะท าการขาย ท าเลที่ตัง้ของสินทรัพย์ตัง้อยู่ที่ใด และบริเวณ
พืน้ที่ใกล้เคียงท าการซือ้ขายเป็นจ านวนเท่าใด ส่ิงส าคญัที่ควรพิจารณาสินทรัพย์ ถ้าเป็นที่ดินสามารถน าไปพฒันาอะไรได้
บ้าง ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างอยู่ในเขตให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีใด ที่ดินปากซอยสขุุมวิท 29 มีราคาข้างเคียง
ล่าสดุในปีใด ราคาซือ้ขายเป็นจ านวนเงินเท่าใด รูปร่าง ขนาดของที่ดินใกล้เคียงกบัของบริษัทฯ เช่น บริเวณที่ดินสขุมุวิทซอย 
21, 23 โดยมีราคาประเมินเฉล่ียตัง้แต่ 1,300,000-2,000,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งต้องท าการวิเคราะห์ในแต่ละปีว่ามลูค่า
ที่ดินเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเท่าใด 

-  จัดการและประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสินทรัพย์โดยผู้ ซือ้ที่มีศักยภาพ จัดหาข้อมูลทาง
การตลาดเพื่อที่จะโน้มน้าวและต่อรองกบัผู้ซือ้ที่มีศกัยภาพเพื่อที่จะสนบัสนนุการตดัสินใจของผู้ซือ้ โดยที่ดินปากซอยสขุมุวิท 
29 มีพืน้ท่ี 651 ตารางวา รูปร่างของที่ดินมีลกัษณะไม่เท่ากนั ปัจจบุนัด าเนินธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis)มีใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจ านวน 63 ห้อง มีพืน้ท่ีให้เช่าเป็นร้านสะดวกซือ้  

-  ได้ก าหนดวนัยื่นราคาเสนอซือ้ คือ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวิเคราะห์ใบเสนอราคาซือ้ในแต่ละราย และให้
ค าแนะน าว่าจะตัดสินใจขายผู้ยื่นซองรายใด เพื่อให้มั่นใจว่าการเสนอขายจะประสบความส าเร็จในราคาเสนอซือ้สูงสุดที่
เป็นไปได้ 

-  ได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์การขายสินทรัพย์ทัง้โดยการติดต่อผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และการประชาสมัพันธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ CBRE และผ่านส่ือสงัคม (Social Media) ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter 
เป็นต้น  

-  ประกาศผลการประมลูที่ได้รับการคดัเลือกโดยบริษัทฯ และผู้ประมลูได้ตกลงที่จะลงนามในสญัญาจะซือ้จะขาย
เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 และในสญัญาจะซือ้จะขายก าหนดว่าต้องท าการซือ้ขายภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

-  จากการวิเคราะห์สภาพและลกัษณะของสินทรัพย์เบือ้งต้น ได้พิจารณารูปร่างของที่ดินมีลกัษณะไม่เท่ากนั รูปร่าง
ที่ดินท่ีแหว่งมีความยากในแง่การพฒันา จะท าการก่อสร้างไม่ได้เต็มศกัยภาพ ข้อดีของที่ดินปากซอยสขุมุวิท 29 โรงแรมเรโทร
เอซิส มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มกบัมลูค่าของทรัพย์สินที่ลงทนุ กรณีที่นกัลงทุนจะตดัสินใจซือ้
ความเป็นไปได้ในระยะสัน้ต้องท าการปรับปรุงโรงแรมเรโทรเอซิส และความเป็นไปได้ในระยะกลาง ถึงระยะยาว ต้องทุบ
ก่อสร้างใหม่ เนื่องจากสภาพโรงเรมเรโทรเอซิสมีสภาพค่อนข้างเก่า และมีราคาห้องพกัเฉล่ีย 1,200 บาทต่อคืน ซึ่งเน้นกลุ่ม
ลกูค้าประเภทนกัท่องเที่ยวแบบประหยดั และกรณีที่ทุบก่อสร้างใหม่มีประเด็นข้อกฎหมายเร่ืองระยะร่นอาคาร โดยตัง้อยู่ใน
เขตพืน้ที่สีน า้ตาล ที่ท าให้สดัส่วนการก่อสร้างพืน้ที่อาคาร : พืน้ที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) ซึ่งมีค่า FAR 8:1 ได้ไม่เต็มที่ 
ประกอบกับที่ดินของโรงแรมเรโทรเอซิสไม่ได้ติดกับแปลงหัวมมุ ท าให้การพัฒนาในการก่อสร้างอาคารใหม่ได้เพียง 16 ชัน้ 
กรณีที่ผู้สนใจซือ้ที่ดินแปลงหวัมมุเพิ่ม จะก่อสร้างอาคารใหม่ได้ 37 ชัน้ มีความต่างเบือ้งต้นประมาณ 21 ชัน้ ความสามารถใน
การท ารายได้จึงมีความแตกต่างกนัมาก  

-  ได้ติดต่อสอบถามเจ้าของที่ดินห้องแถวทัง้หมดว่ามีรายใดบ้างที่สนใจขาย ปรากฎว่ามีผู้สนใจขายที่ดินแปลงหวั
มมุถนนสขุุมวิทซอย 29 จ านวน 3 ราย ซึ่งมีขนาดพืน้ที่ 20,15 และ 13 ตารางวาตามล าดบั ราคาเสนอขายเฉล่ีย 5,983,333 
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บาทต่อตารางวา ราคาเสนอขายที่ดินห้องแถวนัน้สงูมาก จะท าให้ต้นทนุของโครงการมีมลูค่าสงู และมีความเส่ียงที่อาจจะไม่
สามารถซือ้ตกึแถวดงักล่าวได้ 

-  จากข้อจ ากัดของที่ดินดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง CBRE เคยได้เจรจากับบริษัทฯ ว่าหากบริษัทฯ ตัดสินใจน าที่ดินไป
พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัสภาวะตลาดของคอนโดมิเนียม
ในปัจจุบนัมีแนวโน้มชะลอตวัลง รวมถึงปริมาณอาคารชุดค้างขายที่มีเหลืออยู่น าออกมาขายในราคาพิเศษ และปีที่ผ่านมา
สถาบนัการเงินมีข้อจ ากดัมากขึน้ในการให้สินเชื่อในการพฒันาโครงการ  

-  วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินจ านวน 4 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอบราคาเสนอซือ้
เบือ้งต้นของตนให้ CBRE ทราบโดยมิได้ยื่นข้อเสนอราคาซือ้อย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้ เสนอซือ้สินทรัพย์ที่ยื่น
ข้อเสนอซือ้เป็นลายลกัษณ์อกัษรผู้ เดียวในราคาเสนอซือ้ 1,329,000,000 บาท ส าหรับการได้มาซึง่หุ้นสามญัทัง้หมดของ BG 
จ านวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอีกสองรายของ BG ซึง่ราคาดงักล่าวสงูกว่ากรอบราคาเสนอซือ้ที่ผู้สนใจ
รายอื่นได้แจ้งแก่ CBRE ซึง่มีราคาอยู่ระหว่าง 900-1,100 ล้านบาท 

 

ดงันัน้ CBRE ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจากการที่ได้ท าการตลาดเป็นระยะเวลาพอสมควร งานขายสินทรัพย์
ของ BG มีความยากในการขายสินทรัพย์ ด้วยข้อจ ากัดของสินทรัพย์เอง กรณีมีผู้สนใจซือ้ได้เสนอซือ้ราคาตารางละ 2.04   
ล้านบาท ซึง่เป็นราคาที่เหมาะสม และเสนอแนะให้บริษัทฯ ท าการขายสินทรัพย์ และ VMSD ได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการประมลู
ราคาได้ครบและถกูต้อง และมีความเห็นว่า VMSD สามารถรับโอนกิจการ และด าเนินการปิดการขายสินทรัพย์ได้ส าเร็จ  

 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ท าการเลือกตวัแทนในการ
ขายทรัพย์สินก่ีราย และขอทราบเหตุผลที่เลือก CBRE เป็นตวัแทนในการขายทรัพย์สิน เนื่องจากบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้เลือกบริษัทผู้ประเมินทรัพย์สิน และตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เป็นคนละบริษัทกัน เพื่อป้องกันการ
ประเมินราคาทรัพย์สินผิดพลาด ท าให้เกิดความเสียหายได้ 

 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่า CBRE ไม่ได้ท าหน้าที่เป็น       
ผู้ ประเมินทรัพย์สิน โดย CBRE ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายทรัพย์สิน โดยใช้วิธีการประมูลราคา (Formal Tender)            
ซึง่สินทรัพย์ของ BG หากพิจารณาในรายงานการประชมุ ตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่
จะหยดุขยายธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ (Property) และให้มุ่งขยายธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพ (Healthcare) พร้อมทัง้ให้หาโอกาส
ในการขายสินทรัพย์ในกลุ่มของอสงัหาริมทรัพย์  เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนของการขยายธุรกิจ Healthcare โดยมีทรัพย์สินท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ หรือ รายได้มีน้อยมากไม่คุ้มกับมลูค่าของทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ควรหาโอกาสในการขายให้เร็วที่สดุ เช่น 
ที่ดินปากซอยสขุมุวิท 29 ซึง่ควรขายเป็นล าดบัแรก ทัง้นี ้ท่ีดินปากซอยสขุมุวิท 29 เป็นสินทรัพย์ของ BG ที่ได้มาตอนที่บริษัทฯ 
ได้ท าการซือ้กิจการกลุ่ม VB และเมื่อปี 2559 บริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการท าคอนโดมิเนียม โดยในปี 2559 มีการประเมิน
ราคาขายโครงการไว้ที่ 270,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี ้ยังมีทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายไปแล้ว คือ ที่ดิน
ซอยสุขุมวิท 27 ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งฝ่ายจัดการได้พยายามขายทรัพย์สินซอย 29
ดงักล่าวให้ได้มลูค่าและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สงูสดุมาตัง้แต่ปลายปี 2560 

  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินในตลาดทนุท่ี
ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินอิสระในการ
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ประเมินราคาของทรัพย์สินของ BG โดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากัด มิได้เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ แต่อย่างใด และในการขายทรัพย์สินของ BG ในครัง้นี ้บริษัทฯ จึงได้เลือก บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จ ากัด เป็นผู้
ประเมินอิสระเพื่อท าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ท าการประเมินทรัพย์สินเมื่อตอนท่ีได้ซือ้กิจการกลุ่ม VB  

 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและส่ิงปลกูสร้างอยู่ในเขตให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีน า้ตาล เป็นที่ดินประเภทอาศยัหนาแน่นมาก สามารถก่อสร้างท าเป็นโรงแรมได้
หรือไม่อย่างไร 

 

คณุกลุวดี สว่างศรี ตวัแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ตอบข้อสอบถามว่าที่ดิน
และส่ิงปลกูสร้างปากซอยสขุุมวิท 29 ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีน า้ตาล สามารถก่อสร้างท าเป็นโรงแรมได้ นอกจากนี ้พืน้ที่บริเวณ
ใกล้เคียงกบัท่ีดินปากซอยสขุมุวิท 29 ได้ท าการก่อสร้างโรงแรมเช่นกนั 

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าที่ดินซอยสขุมุวิท 27 ปัจจุบนั
ได้ประกอบธุรกิจโรงแรม 5 ดาว มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จ านวน 300 ห้อง อาคารสูง 34 ชัน้ โดยบริษัทฯ ได้
ด าเนินการขายไปเมื่อปี 2560 ให้กบั Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd. เป็นแบรนด์ของประเทศสิงคโปร์ และขอยืนยนั
ว่าที่ดินปากซอยสขุมุวิท 29 สามารถก่อสร้างท าเป็นโรงแรมได้ 

 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หน้า 35/91 หวัข้อย่อย (9) ราคาประเมินของราชการ ที่ดินมลูค่า 
148.89 ล้านบาท ขอทราบเหตผุลราคาประเมินของราชการที่ได้น ามาใส่ในสารสนเทศดงักล่าว 

 

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าราคาประเมินของราชการ 
ที่ดินทัง้หมดมีมลูค่า 148.89 ล้านบาท ซึ่งมีราคาประเมินเฉล่ียจ านวน 230,000 บาทต่อตารางวา บริษัทฯ น ามาใช้เป็นฐาน
เพื่อเสียค่าธรรมเนียมโอน และกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการทราบว่าที่ราคาประเมินท่ีดินต ่าเนื่องจากที่ดินทัง้หมดที่บริษัทฯ ขายใน
ราคา 1,329 ล้านบาท เป็นที่ดินจ านวน 9 แปลง ที่ดินที่ติดกับถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นตึกแถวจ านวน 4 ห้อง ซึ่งมีราคาประเมิน
จ านวน 550,000 บาทต่อตารางวา และที่ดินด้านหลงัทีไ่ม่ได้ติดกบัถนนสขุมุวิท ราคาประมาณ 200,000 บาทต่อตารางวา 

 

นอกจากนี ้นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั  ได้เสนอต่อท่ีประชุม
เพื่อให้ความเห็นต่อการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เ ก่ียวโย งกันต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ รายละเอียดตาม 
Presentation ที่ได้น าเสนอในที่ประชมุ สรุปดงันี ้

1.  ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

• เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
• บริษัทฯ สามารถน าเงินท่ีได้จากการขายสินทรัพย์ เพื่อน าไปลงทนุในธุรกิจการแพทย์ หรือน าไปช าระหนี ้หรือท า

การลงทนุอื่นที่ได้รับผลตอบแทนดีกว่า 
• ลดความเส่ียงจากการท่ีอาจจะไม่มีผู้ เช่าสินทรัพย์ของ BG หรืออตัราค่าเช่าที่จะได้รับอาจลดลง 
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• ลดความเส่ียงจากการได้รับอตัราผลตอบแทนที่ต ่าหากน าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปพฒันาโครงการ 
• ราคาจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในการเข้าท ารายการในครัง้นีส้งูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามัญของ BG 

 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ  - ไม่มี- 
 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  ราคาเสนอซือ้จากบุคคลที่เก่ียวโยงเป็นราคาเสนอซือ้จากการ
ประมลูราคาที่มีการประชาสมัพนัธ์ให้แก่ผู้ที่มีศกัยภาพในการเสนอซือ้โดยทัว่ไป ซึง่ปฏิบตัิกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัเช่นเดียวกับ
บคุคลภายนอก ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ไม่มีข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  การเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัอาจกอ่ให้เกดิความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และการแข่งขนัทางธุรกิจ และมีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง 

 

2.  ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 
 

ความเส่ียงของการเข้าท ารายการ  ความเส่ียงกรณีที่ VMSD ไม่สามารถหาเงินมาช าระค่าทรัพย์สิน 
 

ความเส่ียงของการไม่เข้าท ารายการ  การจ าหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการน าเงินที่ได้รับ
ไปท าการลงทนุหรือช าระหนี ้
 

3.  การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทัง้หมดของ BG 
 

 
 
*หมายเหต:ุ วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมลูค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ด าเนินธุรกิจโรงแรม

 ที่เป็นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจ
 ด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนา
 โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั 

 

4.  ความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า 

 1.  วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach)  
  -  ไม่สะท้อนถึงมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนีสิ้น 
  -  ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต 
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 2.  วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  
 -  ปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีให้สะท้อนมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 -  ค านึงถึงมลูค่าจากการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินของบริษัท 
 

3.  วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  
 -  เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมลูค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ด าเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็นสินทรัพย์ของ 

BG ในปัจจบุนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท 
 -  มลูค่าที่ได้จากวิธีคิดลดมีมลูค่าต ่ากว่าวิธีอื่น ซึง่สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของบริษัทใน

ปัจจบุนัยงัไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์สงูสดุ 
 

 4.  วิธีเปรียบเทียบกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach) ไม่ได้น าวิธีเปรียบเทียบกบั
บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัมาใช้ เนื่องจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้

-  ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่ด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนั 
(ถือครองทรัพย์สินประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์เพื่อให้เช่า) ที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ของ BG ได้ 

-  BG ไม่มีสภาพคล่องในการซือ้-ขาย อตัราส่วนทางการเงินท่ีจะน ามาเปรียบเทียบจึงอาจไม่เหมาะสม 
 

5.  ความสมเหตุสมผลของการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 

• เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยุด
ขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจบุนั 

• เงินทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทสามารถน าไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ตามนโยบาย
ของบริษัทข้างต้น หรือสามารถน าไปช าระหนีห้รือน าไปลงทนุอื่นๆที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ 

• VMSD เป็นผู้ที่ยื่นข้อเสนอราคาซือ้เพียงผู้ เดียว และราคาที่ VMSD เสนอซือ้ มีมลูค่าสงูกว่าราคาที่ประเมินโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน (บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั) 

 

6.  ความเหมาะสมของการเข้าท ารายการและความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

 
 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BG ให้แก่ 
VMSD ซึง่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัในราคา 1,329 ล้านบาท เป็นราคาที่มีความเหมาะสม 
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7.  ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
 

• เงื่อนไขในการเข้าท ารายการจากสญัญาจะซือ้ขายหุ้นสามญัของ BG ระหว่าง VB (“ผู้จะขาย”) และ VMSD (“ผู้จะ
ซือ้”) ลงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 มีสาระส าคญั ดงันี ้

 

1) เงื่อนไขการช าระ เป็นดงันี ้
  ช าระงวดที่ 1  หลกัประกนัการประมลูจ านวน 10 ล้านบาท ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
  ช าระงวดที่ 2  เงินมดัจ าในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซือ้ขายสินทรัพย์หกัด้วยหลกัประกนัส าหรับการ
    ประมลู คิดเป็นจ านวน 255,800,000 บาท ในวนัท่ีสญัญาจะซือ้จะขายนีม้ีผลบงัคบัใช้ 
  ช าระงวดที่ 3  ช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ คิดเป็นจ านวน 1,063,200,000 บาท ในวนัท า
    การซือ้ขายและโอนสินทรัพย์ 
 

        โดยปัจจบุนั VMSD ได้ท าการช าระหลกัประกนัการประมลู (งวดที่ 1) และเงินมดัจ า (งวดที่ 2) ให้แก่ VB แล้ว 
 

2)   ผู้จะขายจะมีภาระผูกพนัในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซือ้เมื่อได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะต้องจัดขึน้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 

3)   คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะท าการซือ้ขายภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 
4) ในวนัท าการซือ้ขายและโอนสินทรัพย์ ผู้จะซือ้ตกลงที่จะช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือส าหรับการซือ้

หุ้นของ BG ให้แก่ผู้จะขาย 
5)  ผู้จะขายจะท าการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ผู้จะซือ้ เมื่อได้รับการช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ

จากผู้จะซือ้แล้ว 
6) ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่อนมุตัิวาระที่เก่ียวข้องกับการ

ซือ้ขายหุ้นของ BG ผู้จะขายตกลงที่จะท าการคืนหลกัประกันการประมลูและเงินมดัจ าโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่    
ผู้จะซือ้ภายใน 7 วนั หากผู้จะขายคืนภายหลงัจากระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ผู้จะขายตกลงที่จะจ่ายดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

7) ผู้จะซือ้และผู้จะขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและภาษีอากรที่เกิดขึน้จากสญัญาจะซือ้จะขายนีต้ามภาระหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการดงักล่าว พบว่าเป็นเงื่อนไขทัว่ไปของ

การซือ้ขายทรัพย์สินผ่านการประมูล โดยมีเงื่อนไขให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินหลักประกันการประมลู ส าหรับผู้ที่ท าการยื่น
ราคาเสนอซือ้สินทรัพย์ผ่านวิธีการประมลู และก าหนดให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินมดัจ าเมื่อท าสญัญาจะซือ้จะขาย อีกทัง้ยงัมี
การระบุเงื่อนไขว่าผู้ จะขายจะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้ นให้แก่ผู้ จะซือ้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทท ารายการดังกล่าว 
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นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าราคาที่ดินและส่ิงปลกูสร้างที่บริษัทฯ 
ได้ซือ้มาครัง้แรก โดยที่ยงัไม่ได้ท าการประเมิน มีมลูค่าเป็นจ านวนเท่าใด 

 

นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั ได้ตอบข้อสอบถามว่าต้นทนุของ
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในส่วนที่ดินและส่ิงปลกูสร้างโรงแรมเรโทรเอซิส ที่ดินปากซอยสขุุมวิท 29 เนื่องจากได้มาซึ่งสินทรัพย์
ตอนที่ได้ซือ้กิจการของกลุ่ม VB ในปี 2559 ได้บนัทึกบญัชีจ านวน 1,106.70 ล้านบาท 

 

นายศิริวฒัน์  วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าการประเมินมลูค่ายตุธรรมของหุ้นสามญัของ 
BG วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)            
มีความแตกต่างกนัอย่างไร 

 

นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด ได้ตอบข้อสอบถามว่าวิธีมลูค่า
ตามบญัชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีจากงบการเงินโดยตรง และไม่ได้ท าการปรับปรุง
รายการใดๆ ส าหรับวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) จะท าการเลือกหลกัทรัพย์ขึน้มา และท า
การปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์นัน้ เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทฯ ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าในปัจจุบันและ
สะท้อนมลูค่าที่แท้จริงมากที่สดุ 

 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หน้า 34/91 หวัข้อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), 
(ข) และ (ค) ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอธิบายเพิ่มเติม 

 

นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด  ได้ตอบข้อสอบถามว่าใน
สารสนเทศเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หน้า 34/91 หวัข้อย่อย (5) 
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข) และ (ค) เป็นค าอธิบายวิธีการเลือกใช้ของผู้ ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีหามูลค่า
คงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้พิจารณาแล้วว่าการด าเนินกิจการของ BG ในปัจจุบนัไม่ได้ใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสดุ เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ได้ซือ้กิจการกลุ่ม VB มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการเพื่อ
ขาย ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีนโยบายในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยดุขยายธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย  

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและส่ิงปลกูสร้างปากซอยสุขุมวิท 
29 ผู้ประเมินอิสระได้ท าการประเมินตอนที่บริษัทฯ ได้ซือ้มาครัง้แรก ได้บนัทึกบญัชีจ านวน 1,106.70 ล้านบาท และปัจจุบนั
ราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มูลค่าจากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
จ านวน 1,194.03 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ซือ้มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว เหตใุดราคาที่ดินและส่ิงปลกูสร้างมีความแตกตา่งไม่
มาก และบริษัทฯ ได้ซือ้ราคาที่ดินและส่ิงปลกูสร้างมีราคาแพงเกินไปหรือไม่อย่างไร 

 

นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อสอบถามว่าผู้ ถือหุ้นอาจต้องไปพิจารณาเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้
ในตอนนัน้ ซึ่งเป็นการซือ้กิจการกลุ่ม VB มีทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก หลายรายการ และขึน้อยู่กับราคา หรือผลตอบแทนที่
ให้กับบุคคลที่บริษัทฯ ได้ท าการซือ้ โดยบริษัทฯ ได้เสนอให้เป็นหุ้น ราคาหุ้นสูงกว่าราคาตลาดมาก ซึ่งต้องไปพิจารณา       
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แพ็กเก็จทัง้หมดจึงจะสามารถมองภาพเห็นได้ว่าทรัพย์สินแต่ละรายการมีมลูค่าเป็นจ านวนเท่าใด และบริษัทประเมินแจ้ง
บริษัทฯ ว่าควรซือ้ที่ราคาเท่าใด ทัง้นี ้การขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างปากซอยสุขุมวิท 29 บริษัทฯ ได้พิจารณาตดัสินใจขาย
ทรัพย์สิน ด้วยเหตผุลที่ว่า 

1. บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเห็นว่าการพัฒนาที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมาะสมส าหรับบริษัทฯ โดย    
บริษัทฯ มีนโยบายขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และน าเงินมาเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาธุรกิจ
การแพทย์จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการพฒันาในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

2.  ราคาที่ดินและส่ิงปลกูสร้างที่บริษัทฯ ขายได้ ณ ปัจจุบนั เป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ และผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินให้ไว้ 

 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าตามเอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษัทฯ  
หน้า 44/91 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการอย่างไร 

 

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะทยอยขายที่ดินในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และในการขายทรัพย์สินบริษัทฯ ไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะท าการขายทรัพย์สินรายการใดได้ก่อน 
โดยจะท าการขายทรัพย์สินท่ีก่อให้เกดิรายได้น้อยที่สดุออกไปก่อน และทรัพย์สินรายการใดที่สามารถท า EBITDA ที่เหมาะสม
ก็จะพิจารณาเก็บไว้ อีกทัง้การขยายธุรกิจโรงพยาบาลต้องพิจารณาช่วงเวลา และโอกาสที่เหมาะสมในการลงทนุ  

 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทในเครือที่
ยังคงเหลืออยู่ ประกอบด้วย (1) บจก.วี อินเทลลิเจ้นซ์ (2) บจก.วี 33 (3) บจก.วี เรสซิเดนซ์ (4) บจก.บ้านฉาง บิสสิเนส 
ดิสทริคท์ และ (5) บจก.อุดร บิสสิเนส ดิสทริคท์ ขอทราบผลการด าเนินงาน และในอนาคตมีโอกาสเติบโตด้านรายได้และผล
ก าไรอย่างไร 

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าในการพิจารณาวาระนี ้เป็นเร่ืองการจ าหน่ายหุ้น
สามญัของ BG การทีข่ายแล้วมีก าไรหรือขาดทนุ ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา และตามที่ CBRE ได้มารายงานผลการ
ประมูลจ านวน 4 ราย มีรายใดบ้างที่ให้ราคาสูงกว่า 1,329 ล้านบาท ซึ่งมี VMSD ได้ซือ้หุ้นของ BG ราคาเสนอซือ้จ านวน 
1,329 ล้านบาท โดย VMSD ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ และเมื่อพิจารณาขนาดรายการเป็นรายการขนาดใหญ่     
ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว และตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้
ความเห็นต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั ในด้านความเหมาะสมของราคานัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นชดัแล้วว่าราคาในการเข้าท ารายการดงักล่าวเป็นราคาที่มีความเหมาะสม จากข้อเท็จจริงดงักล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นว่าทรัพย์สินทีบ่ริษัทฯ จะขาย และเงินท่ีบริษัทฯ ได้จากการขายหุ้นนัน้ จะ
ท าผลประโยชน์ให้กบับริษัทฯ ได้มากกว่า หรือ น้อยกว่าที่ได้ขายที่ดินแปลงนีไ้ป และ CBRE ก็ได้ยืนยนัว่าที่ดินแปลงดงักล่าว      
มีความยากในการขาย ซึง่เป็นท่ีทราบกนัดีว่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ภาวะตลาดปัจจบุนัอยู่ในช่วงถดถอย และอสงัหาริมทรัพย์
รอการขายล้นตลาด  

 



 

 

หน้าที่ 19 จาก 24 

นายจอห์น ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 
 

นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่ามติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีส่วนได้เสียจ านวน 6 ราย ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการพิจารณาในวาระนี ้ขอเสนอที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษทัฯ ท ารายการ 1) จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ มีขนาดรายการร้อยละ 16.36 ตามข้อก าหนด
ของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ไม่ต้องจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น และ 2) รายการ
ที่เก่ียวโยง รายการเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริการ มีขนาดรายการร้อยละ 21.52 ซึง่เป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทฯ ต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว ดงันัน้ การพิจารณาตาม 1) และ 2) บริษัทฯ จึงขอน าเสนอที่ประชมุ
วิสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิพร้อมกันในคราวนี ้แต่มิใช่เป็นข้อปฏิบัติ ที่จะต้องท าทุกครัง้ ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการ
ตามข้อก าหนดของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชมุวาระที่ 2 มีทัง้หมด 132 
ราย เป็นจ านวน 3,046,703,088 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 94.0315 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ าหน่ายหุ้ นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด 
(“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ 
BG มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่
บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“VMSD”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 
บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก ่VB เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
265,800,000 บาท และจะช าระราคาซือ้ขายส่วนท่ีเหลือจ านวน 1,063,199,733.83 บาท ให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค 
หรือวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ตกลงกนั ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นด้วย  จ านวน     248,897,245  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9536 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง จ านวน            115,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0463 
บตัรเสีย  จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                2,797,690,443  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวมทัง้สิน้ จ านวน  3,046,703,088  เสียง 
 



 

 

หน้าที่ 20 จาก 24 

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมในวาระนี ้นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ 
วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลบัเข้ามาในห้องประชมุ เพื่อพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป 

 
วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นซึง่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

นายศิริวฒัน์  วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดงันี ้

1.  ตามที่ได้ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เมื่อเดือนเมษายน 2562 ในรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น หน้า 14/91           
ซึ่งนายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า “บริษัทฯ สามารถเติบโต
ได้จากโรงพยาบาลที่เปิดด าเนินการอยู่แล้ว ประมาณร้อยละ 12-15 ต่อปี และจากการเข้าซือ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีกใน
อนาคต ท าให้ภาพรวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี” ซึง่เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ 

2.  เคยได้ขอสนับสนุนให้บริษัทฯ เปล่ียนแปลงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น เป็นธุรกิจสุขภาพ 
(Health Care) เน่ืองจากนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพ เป็นผู้ที่
ขับเคล่ือนให้ธุรกิจสุขภาพเติบโต โดยได้เน้นกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลางถือว่าเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ อีกทัง้มี
วิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจสุขภาพซึ่งได้เลือกขยายโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เป็นตลาดที่เกิดใหม่ และส่ิงที่นายแพทย์    
พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ได้ค านึงถึง คือ บริษัทฯ ไม่ต้องการท าก าไร (เงิน) เพียงอย่างเดียว แต่ยงัช่วยพฒันาธุรกิจโรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัดที่ยังมีบริการสาธารณสุขไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีโรงพยาบาลเอกชนไม่เพียงพอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการโรงพยาบาลที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน นอกจากนี ้การลงทนุในธุรกิจสขุภาพ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ 
วิทยากร ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นอย่าใจร้อน โดยผู้ ถือหุ้นได้รอผลประกอบของบริษัทฯ มานานแล้ว เมื่อพิจารณาผลประกอบการใน
ไตรมาสที่ 2/2562 ผลประกอบการยงัขาดทุน และสอบถามว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีก าไรและ สามารถจ่ายเงิน    
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้เมื่อใด  

3.  ขอทราบวตัถปุระสงค์การใช้เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นของ BG จ านวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่
จะน าเงินไปลงทนุในเร่ืองใด และก่อให้เกิดผลก าไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ 

 

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ตอบข้อซักถามว่าในการท าธุรกิจโรงพยาบาล ต้องใจเย็น 
เนื่องจากโรงพยาบาลใช้เวลาในการก่อสร้าง 1-2 ปี และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 5 ล้านบาท และต้องลงทุนในเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ บคุลากรแพทย์ ถึงจะด าเนินการได้ และเมื่อโรงพยาบาลเปิดด าเนินการแล้ว ในการรักษาคนไข้จึงต้อง
ท าแบบค่อยเป็นค่อยไป คนไข้เข้ามารักษาโรคไม่เหมือนกนั ราคาค่าบริการไม่เท่ากัน ปัจจุบนัรัฐบาลมีแผนควบคมุค่าบริการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจกระทบต่อการปรับขึน้ค่าบริการ จึงท าให้การลงทนุดงักล่าวต้องใช้เวลาในการ
เติบโตด้านรายได้และผลก าไร  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ พิจารณาร่วมลงทุนกับ   
นกัลงทุนประเทศญ่ีปุ่ น โดยในประเทศไทยมีสดัส่วนผู้สงูอายทุี่ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และผู้สงูอายจุะมีจ านวนเพิ่มขึน้อีก 
30 ปีข้างหน้าร้อยละ 180 หรือ จ านวนผู้สงูอายุทัว่โลกจะเพิ่มขึน้ 1,500 ล้านคน จึงมีความต้องการบริการด้านสขุภาพเพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญั  
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นายศิริวฒัน์  วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1.  โรงพยาบาลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนและได้เปิดด าเนินการแล้ว รายได้เป็นไปตามเป้าที่ได้ตัง้ไว้หรือไม่อย่างไร 
หากพิจารณางบการเงินเป็นรายไตรมาสจะมีผลประกอบการจะต้องเป็นบวกเมื่อใด 

2.  ในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ เป็นอาคารโรงพยาบาล 59 
เตียง ได้มีการเปิดตวัโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะผลักดันให้โรงพยาบาลพิษณุเวช 
อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลส าหรับตลาดฐานกลาง และพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน โดยใช้
ระบบงานดิจิตอล และการบริหารงานแบบ Share Services ช่วย ขอทราบความคืบหน้า 

3.  ขอทราบวตัถปุระสงค์การใช้เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นของ BG จ านวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนท่ี
จะน าเงินไปลงทนุในเร่ืองใด และมีอตัราผลตอบแทนเป็นจ านวนเท่าใด  

 

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซักถามว่าเมื่อปี 2560 บริษัทฯ มี
โรงพยาบาลที่ได้เปิดด าเนินการแล้ว จ านวน 4 โรงพยาบาล อนัประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณเุวช จงัหวดัพิษณุโลก (2) 
โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร จงัหวดัพิจิตร (3) โรงพยาบาลปากน า้โพ และ (4) โรงพยาบาลปากน า้โพ 2 จงัหวดันครสวรรค์ ต่อมา
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 โรงพยาบาล ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ (2) 
โรงพยาบาล พริน้ซ์ อุทัยธานี และปี 2562 ได้ซือ้กิจการและเปิดโรงพยาบาลใหม่ ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช 
อุตรดิตถ์ และ (2) โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน รวมมีโรงพยาบาลทัง้สิน้ 8 โรงพยาบาล ส าหรับผลประกอบการสิน้ปี 2561 
ภาพรวมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.3 และปี 2562 บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าส าหรับ
โรงพยาบาลทกุแห่งที่ได้เปิดใหม่มีรายได้เติบโตเฉล่ียร้อยละ 12-15 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ไตรมาส 1/2562 มีรายได้เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 โดยบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการและได้เปิดด าเนินงานของโรงพยาบาล 2 
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2562 ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีรายได้รวมจ านวน 10 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกบัโรงพยาบาลท่ีมีอยู่เดิม 

 

ไตรมาสที่ 2/2562 มีเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสขุภาพ ดงันี ้

1.  การเปล่ียนแปลงฤดูของโรค เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เกิดจากฤดูฝนมาถึงเร็ว มีการระบาดของ
ไข้หวดั และโรคอื่นๆ ท าให้มีคนไข้เด็กเข้ามารักษาเป็นจ านวนมาก เมื่อเทียบกบัเดือนพฤษภาคม 2562 ฤดูฝนมาถึงช้า ท าให้
อัตราการป่วยของกลุ่มคนไข้เด็กช้าไป 1 เดือน ซึ่งจะเห็นผลในเดือนต่อไป นอกจากนี ้ได้พิจารณา Admission rate ของ
โรงพยาบาลคู่แข่ง และโรงพยาบาลรัฐบาล ผล Admission rate ก็ลดลงเช่นกนั 

2.  ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ จากต้นปีที่เชื่อมั่นว่าภายหลังจากการเลือกตัง้และจัดตัง้รัฐบาลแล้ว สภาวะ
เศรษฐกิจจะดีขึน้ แต่ก็ยงัไม่เป็นไปตามที่คาด ต่อมาเดือนเมษายน ประสบเหตุการณ์ Trade War ท าให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเงิน
น้อยลง จึงได้มีการออกนโยบายทางการตลาดหลายอยา่ง เพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยทีมการตลาดได้จดักจิกรรม ท าโปรโมชัน่ 
การท า Package เป็นรายโรค ก าหนดค่าใช้จ่ายตายตวั และตามที่ได้เคยตอบข้อสอบถามผู้ ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาว่าภาพรวม
การเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปีนัน้ ปัจจบุนัรายได้คร่ึงปีแรก บริษัทฯ มีรายได้ร้อยละ 10.8  
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ไตรมาสที่ 3/2562  มีแผนเปิดโรงพยาบาลใหม่ คือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงโรงพยาบาล จากเดิมที่ได้ก าหนดวันเปิดโรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม 2562 ต้องเล่ือนออกไปก่อน เนื่องจากมี
ประเด็นเร่ืองใบอนญุาต คาดว่าจะเปิดด าเนินงานโรงพยาบาลต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีอีกโรงพยาบาลอยู่ในขัน้ตอน
การท า Due diligence ท าให้รายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่ได้ก าหนดไว้ 

 

โรงพยาบาลพิษณเุวช ซึง่เป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ จ านวน 1,000 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์ในการเติบโตร้อยละ 
6-7 จากเดิมที่ได้ตัง้เป้าไว้ร้อยละ 10 แม้จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ตัง้เป้าไว้ การท าก าไรยงัสามารถควบคุมให้ใกล้เคียงกับ
ไตรมาสผ่านมาได้ เนื่องจากมีผลกระทบจากการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล การตัง้ส ารองค่าชดเชยส าหรับพนกังาน
เกษียณอายุ ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากมติพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ลกูจ้างมี
สิทธิได้รับค่าชดเชยจากเดิมไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 300 วนั เป็น 400 วนั เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทกุโรงพยาบาล 

 

โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ปัจจุบนัมีผลประกอบการที่ดีขึน้ มี EBITDA เป็นบวก ซึ่งทัง้ 2 
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการบริหารจดัการ Depreciation โดยการโอนย้ายทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ใช้งานไปไว้ที่โรงพยาบาล
เปิดใหม่ และปรับรายการเคร่ืองมือแพทย์ ให้มีระยะเวลาอตัรา Depreciation ที่ลดลง คาดว่าปี 2564 โรงพยาบาลจะมี NPAT 
ที่เป็นบวกได้ 

 

โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร มีรายได้จ านวน 200 ล้านบาท อยู่ในขัน้ตอนการออกแบบปรับปรุงอาคาร เพื่อให้มีรูปแบบ
มาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกบัโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ อีกทัง้ได้ท าการ Set ระบบภายในหลายรายการแล้ว ที่ผ่าน
มามี EBITDA ติดลบเล็กน้อยประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน คาดว่าสิน้ปี 2562 มี EBITDA ต้องเป็นบวก และปี 2563 
EBITDA จะดีขึน้ 

 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จสิน้เดือนตลุาคม 2562 
และมีแผนด าเนินการเปิด Grand Opening ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้ ถือหุ้ นทุกท่านมาร่วมงานดังกล่าว 
นอกจากนี ้เดือนกันยายน 2562 โรงพยาบาลจะปิดให้บริการส าหรับผู้มาใช้สิทธิตามโครงการบตัรทอง เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างท าให้คนไข้เข้ามาใช้บริการยงัไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามยืนยนัว่ารายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมูิ จะไม่น้อย
กว่าปีที่ผ่านมา 

 

โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน  ได้รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562  โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการซือ้ที่ดินข้างเคียง
เพิ่มเติม ออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อเชื่อมกับอาคารเดิม ปัจจุบันได้ท าการปรับปรุงอาคารเดิม เพื่อให้มีรูปแบบ
มาตรฐานในการบริการแบบเดียวกนักบัโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ  

 

โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ โรงพยาบาลได้ท าการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2562 รายได้เฉล่ีย
ใกล้เคียงตามที่ได้ตัง้เป้าไว้ ซึ่งปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 90 ล้านบาท แต่โรงพยาบาลเปิดใหม่ยงัขาดทุนไม่มาก
เฉพาะ EBITDA ขาดทนุประมาณ 200,000 บาท คาดว่าในปี 2563 EBITDA เป็นบวกได้   

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เพิ่มขึน้ภายในปี 2562 – 2563 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเร่ืองการลงทุนและการจัดตัง้บริษัทย่อยใหม่ของบริษัทย่อย เร่ิมก่อสร้างสิน้ปี 2563 คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ
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ภายในปี 2564 อีกทัง้ยงัมีอีกโรงพยาบาล อยู่ในขัน้ตอนการท า Due diligence มี EBITDA เป็นบวกซึ่งเป็นผลที่ดีต่อบริษัทฯ 
และโรงพยาบาลที่ได้ลงทุนใหม่ภายใน 3-5 ปี โรงพยาบาลจึงจะมีก าไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีก าไรใน
ช่วงเวลาดงักล่าว 

 

นายศิริวฒัน์  วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1.  จากงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะขาดทนุน้อยลง หรือ ขาดทนุมากขึน้ 
หรือ เร่ิมมีก าไร 

2.  ขอทราบวตัถปุระสงค์การใช้เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นของ BG จ านวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนท่ี
จะน าเงินไปลงทุนในเร่ืองใด และมีอตัราผลตอบแทนเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจว่าการลงมติในวาระที่ 2 
ถกูต้อง และการท่ีผู้ ถือหุ้นได้สนบัสนนุบริษัทฯ ก็ย่อมหวงัผลตอบแทนในอนาคต 

 

นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อซกัถามข้อ 2 ว่าจะน าเงินส่วนหนึ่ง (1,000 
ล้านบาท) ไปช าระตัว๋เงินท่ีค้างจ่ายจากการซือ้กิจการของ Principal Healthcare (AMA เดิม) ซึง่สอดคล้องกบัค าถามในข้อ 1 
และที่ผ่านมาได้พิจารณางบก าไรขาดทนุ ซึง่มีค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ที่สงู และตามที่นายแพทย์สนุทร ศรีทา ได้กล่าวไว้ว่า EBITDA 
ต้องเป็นบวก ดงันัน้ การปรับค่าเส่ือมราคา การลดภาระต้นทนุทางการเงินลงไปได้ จะท าให้รายได้มีความใกล้เคียงกบัท่ีได้ตัง้
เป้าไว้ โดยบริษัทฯ จะพยายามบริหารโรงพยาบาลเดิมที่ยงัมีภาวะขาดทนุ ให้กลบัมามีผลประกอบการท่ีดีขึน้  

นอกจากนี ้การลงทนุในธุรกิจสขุภาพ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจากกรณีการเลือกซือ้กิจการโรงพยาบาลในจงัหวดัที่
ไม่มีโรงพยาบาลก็ต้องสร้างโรงพยาบาลขึน้ใหม่ อาจใช้เวลาในการก่อสร้าง 3-5 ปี ส่วนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลอยู่แล้วอาจ
เจรจาขอซือ้ในราคาที่ไม่แพง ฝ่ายจดัการจะท าการเลือกวิธีการลงทุนในโรงพยาบาลให้มีความสมดุลระหว่างการซือ้กิจการ
โรงพยาบาลเดิมซึ่งมีผลก าไรอยู่แล้ว เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัทฯ ทนัที กับการเลือกซือ้ที่ดินเปล่าที่เป็น Green Field เพื่อ
สร้างขึน้เป็นโรงพยาบาลใหม่  โดยมีราคาไม่แพงมาก  

 

นายศิริวฒัน์  วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวเสริมว่าไม่ต้องการให้บริษัทฯ ท าก าไรเพียงอย่าง
เดียวตามท่ีนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ์ ได้ตอบข้อซกัถามไว้ และการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
อย่าใจร้อน ต้องรอผลประกอบการว่า Trend เป็นอย่างไร โดยผลประกอบของบริษัทฯ น่าจะดีขึน้ ไม่ใช่แย่ลง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้
มีความหวงั 

 

นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซกัถามว่าการท าธุรกิจโรงพยาบาลมีทัง้
ปัจจยัภายนอก และภายใน ซึ่งปัจจยัภายใน คือเร่ืองประสิทธิภาพ การพฒันาคณุภาพบริการ การจดัการระบบงานให้ดี การ
สรรหาบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความมั่นใจว่าสามารถท าได้ดีพอสมควร และการขยายธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มี
แผนการด าเนินงานท่ีชดัเจนอยู่แล้ว ส่วนปัจจยัภายนอกบางเร่ืองเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ควบคมุไม่ได้ ซึง่มีผลกระทบท าให้บางเร่ือง
ไม่เป็นไปตามที่ได้ตัง้ Projection ไว้ หรือ ตามงบประมาณที่ได้ท าไว้ ซึ่งถ้าพิจารณาตามเหตุและผลเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้กับทุก
บริษัทได้ ท าให้ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้คาดการณ์ผิดพลาด เกิดจากมีการเปล่ียนแปลงหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ส่งผลการทบต่อ Demand ความสามารถการจ่ายเงินของลกูค้า การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด
ไว้ และมีความมัน่ใจในระยะยาวว่าการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานแบบ Share Services ก็จะลดลง และบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีก าไรเพิ่มขึน้ 
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นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากไม่ได้อยู่ในธุรกิจสขุภาพ 
(Health Care) มาก่อน จึงต้องให้ความมั่นใจต่อผู้ ถือหุ้ น ที่ผ่านมาได้มีโอกาสพบนักลงทุน และหา Strategic partner 
ภายหลงัจากที่นกัลงทนุได้เข้ามาดงูานด้าน Operation แล้ว ทกุรายยืนยนัว่าบริษัทฯ ปฏิบตัิได้อย่างถกูต้อง และต้องการท่ีจะ
ร่วมทนุกบับริษัท และขอให้ความมัน่ใจกบัผู้ ถือหุ้นว่า Business Model ของบริษัทฯ ได้แก่   

-  เป็นโรงพยาบาลท่ีก าหนดราคาค่ารักษาพยาบาลท่ีลกูค้าสามารถเข้าถึงได้ 
-  มีนโยบายเป็นพนัธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจงัหวดัที่มีอยู่แล้ว โดยการร่วมทุน ซึ่งพิจารณา

โรงพยาบาลเก่าที่มีชื่อเสียงและเปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี  
-  เน้นกลุ่มลกูค้าที่มีรายได้ปานกลาง 
-  รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล  
-  การใช้เทคโนโลยีในการขบัเคลื่อน โดยให้ความส าคญัทัง้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมยั และเทคโนโลยี

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ ป่วย เช่น เคร่ืองจ่ายยาอตัโนมตัิ เคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยั เป็นต้น 
-  การพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงพยาบาล เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจดัการโรงพยาบาลในเครือข่ายให้

เชื่อมโยงกนั สนบัสนนุให้มีการแบ่งปันทรัพยากรและการท างานร่วมกนั  
 

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานกุารบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชมุว่าขณะนีว้าระ
ต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และระเบียบ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถัดไปและบริษัท จะจดัท ารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ
ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 รวมทัง้น าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่  www.principalcapital.co.th อันจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องได้  

 

 ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) ขอขอบพระคณุทา่นผู้ถือหุ้น ตวัแทนผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนทีเ่ก่ียวข้องทกุทา่น ที่เข้าร่วมการประชมุใน    
ครัง้นี ้ขณะนีก้ารประชมุได้ด าเนนิการครบถ้วนทกุวาระแล้ว จึงขอปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 
ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
  

ลงชื่อ                       ประธานกิตติมศกัดิ ์และ ประธานที่ประชมุ 
     (นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร) 

 
 

 ลงชื่อ                 เลขานกุารบริษัท และ ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 
       (นางสาวฤติมา จิระสรุเดช) 
 

http://www.principalcapital.co.th/

