
 
   หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 ประจ าปี 2563 
 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 วนัจนัทรท่ี์ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
  

 ณ หอ้งออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร ์ซมัเมอรเ์ซ็ท เอกมยั แบงค็อก  

 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ  

วฒันา กรุงเทพฯ 10110 
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10 กรกฎาคม 2563 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 และรายงานการพฒันาความยัง่ยืนประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code  
3. ประวตัิกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. สารสนเทศเกี่ยวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer 

: PBT) 
5. สารสนเทศเกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 
6. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) 
8.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
9.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
11. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
12. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
13. ข้อมลูกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
14. แผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 

2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง      
พระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ได้จัดขึน้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีส าเนา
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) ซึง่
ได้จัดท าขึน้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และน าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วนัที่ 18 กนัยายน 2562 แล้ว 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  บริษัทฯ ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ได้จดัขึน้ในวนัพฤหสับดี
ที่ 5 กันยายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”) 
รับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 
คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2)  
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2562 

 
คะแนนเสียงส าหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจ าปี
สิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ 
บริษัทฯ จึงได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.principalcapital.co.th) แล้ว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตัิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว 
 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน  ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ 
และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงิน
ส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอ่ืนๆ ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ซึ่งเม่ือพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุจ านวน 253,121,907 บาท  
 
ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2562 และปี 2561 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
1. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (253,121,907) (33,412,986) 
2. จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 3,462,336,820 3,240,087,520 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น - - 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ - - 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ - - 

 

http://www.principalcapital.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตัิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงด
การจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  

 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดว่า ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนัน้ และ
กรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ โดยในครัง้นี ้มีกรรมการบริษัทฯ จ านวน 3 
ท่าน ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ดงันี ้
1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร กรรมการ และ ประธานกิตติมศกัดิ์ 
2. นายจอห์น ลี โกะชนุ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทนุ 
ในการนี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าใน
ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 
 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้
1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร กรรมการ และ ประธานกิตติมศกัดิ ์
2. นายจอห์น ลี โกะชนุ  กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทนุ 
 
โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของบุคคลข้างต้นทัง้ 3 ท่านแล้ว
พบว่า เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้ อีกทัง้ยังเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเม่ือได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมทัง้วยัวฒิุและคณุวฒิุ ตลอดจนประสบการณ์ในการท างานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทัง้การบริหารจดัการ 
การเงิน และกฎหมาย จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทัง้สามท่านที่เสนอนีจ้ะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
ข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักรรมการทัง้สามท่านข้างต้นในประวตัิกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 

 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ว่า บ าเหน็จกรรมการ 
และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะก าหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 อย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา 
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ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ จึงไ ด้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1.1 วงเงินค่าบ าเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ส าหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ปี 2563 (คงเดิมเท่ากบัปี 2561 ซึง่บนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2562) 

1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers 
Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรับปี 2563 ค่าเบีย้ประกันภัย 504,000 บาท ทุน
ประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 (ค่าเบีย้ประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน 
400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จากการ
ขยายกิจการโรงพยาบาล 

1.3 ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เบีย้ประชมุท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชมุ 1 
ครัง้ (คงเดิมเท่ากบัปี 2562) 

1.4 ประธานกิตติมศกัดิ์ เป็นต าแหน่งซึ่งได้แต่งตัง้เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 ขอเสนอเบีย้ประชุม 15,000 บาท ต่อการ
ประชมุ 1 ครัง้ เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงพยาบาล 
ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.5 กรรมการบริษัท จะได้รับเบีย้ประชมุท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากบัปี 2562) 
1.6  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบีย้ประชุมเพิ่มเติมจากเบีย้ประชุมตามข้อ 1.3 และข้อ 1.5 ท่านละ 5,000 

บาท ต่อการประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากบัปี 2562) 
1.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร) จะได้รับเบีย้ประชุมท่านละ 5,000 บาท ต่อการ

ประชมุ 1 ครัง้ 
1.8 กรรมการบริหารไม่ขอรับค่าเบีย้ประชมุ 
1.9 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี ของกรรมการบริษัท และ

กรรมการบริษัทย่อยที่  PRINC ถือหุ้ น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน 
2.1 ให้ส่วนลด 50% ส าหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการ

บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู  
2.2 ให้ส่วนลด 30% ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทกุรายการของคู่สมรส บตุรและบพุการีของกรรมการบริษัท 

ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู 
 
โดยได้ก าหนดค่าเบีย้ประชมุ ส าหรับปี 2563 ดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง 

ประธาน 
กิตติมศักด์ิ 

ประธาน
คณะ 

กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธาน
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
บริหาร 

ประธาน
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

ประชุม
คณะกรรมการ 15,000 15,000 10,000 15,000 10,000  - - - - 

  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 - - - - 

  ประชุมคณะกรรมการบริหาร - - - - 

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร - - 5,000 5,000 

 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 9 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครัง้ 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในบางครัง้ มีสาเหตุเนื่องจากลาประชุม โดยได้จ่ายค่าเบีย้ประชุมให้กับ
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 915,000 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร
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จ านวน 12 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 4 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทกุท่านสละสิทธ์ิไม่ขอรับค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดของปี 2562 และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินค่าบ าเหน็จให้กรรมการเป็นจ านวน
เงิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 3,915,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง 

(หน่วย : บาท) 
รายช่ือกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าบ าเหน็จกรรมการ รวมทัง้สิน้

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 135,000 450,000 585,000 
2. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ 165,000 450,000 615,000 
3. ดร.สาธิต วิทยากร 90,000 300,000 390,000 
4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 100,000 300,000 400,000 
5. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 85,000 300,000 385,000 
6. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 90,000 300,000 390,000 
7. นายแพทย์สนุทร ศรีทา 90,000 300,000 390,000 
8. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ * - 300,000 300,000 
9. นางสาวภทัรพร จารุพฒัน์ * - 300,000 300,000 
10. นายจอห์น ลี โกะชนุ 80,000 - 80,000 
11. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 80,000 - 80,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 915,000 3,000,000 3,915,000 
หมายเหตุ:  * ค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนส าหรับกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน

1.1 วงเงินค่าบ าเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ส าหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ปี 2563 (คงเดิมเท่ากบัปี 2561 ซึง่บนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2562)    

1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers 
Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรับปี 2563 ค่าเบีย้ประกันภัย 504,000 บาท ทุน
ประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 (ค่าเบีย้ประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน 
400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จากการ
ขยายกิจการโรงพยาบาล 

1.3 ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เบีย้ประชมุท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชมุ 1 
ครัง้ (คงเดิมเท่ากบัปี 2562) 

1.4 ประธานกิตติมศกัดิ์ เป็นต าแหน่งซึ่งได้แต่งตัง้เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 จะได้รับเบีย้ประชุม 15,000 บาท ต่อการ
ประชมุ 1 ครัง้ เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงพยาบาล 
ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.5 กรรมการบริษัท จะได้รับเบีย้ประชมุท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากบัปี 2562) 
1.6 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบีย้ประชุมเพิ่มเติมจากเบีย้ประชุมตามข้อ 1.3 และข้อ 1.5 ท่านละ 5,000 

บาท ต่อการประชมุ 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากบัปี 2562) 
1.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร) จะได้รับเบีย้ประชุมท่านละ 5,000 บาท ต่อการ

ประชมุ 1 ครัง้ 
1.8 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปี ของกรรมการบริษัท และ

กรรมการบริษัทย่อยที่  PRINC ถือหุ้ น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู 
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2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน 
2.1 ให้ส่วนลด 50% ส าหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการ

บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู  
2.2 ให้ส่วนลด 30% ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทกุรายการของคู่สมรส บตุรและบพุการีของกรรมการบริษัท 

ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู 
 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า ให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
หน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดย
ค านึงถึงบทบญัญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจ านวน 19 แห่ง ประจ าปี 2563 ต่อไป  เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตัิเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจ านวน 19 แห่ง ประจ าปี 2563 พร้อมทัง้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 (โดยปัจจบุนั   

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ านวน 19 แห่ง)  
นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3760  หรือ 
นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4298  หรือ 
นางสาวสินสิริ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 7352 
ซึ่งบุคคลดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์            
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  
3,350,000 บาท (ทัง้นี ้ในปี 2562 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท และของบริษัท
ย่อยอีก 19 แห่งคิดเป็นเงินจ านวน 11,410,000 บาท)  

 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี รอบปีบญัชี 2563  
(ปีที่เสนอ) 

รอบปีบญัชี 2562 เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ) 

ค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทฯ 3,350,000 3,350,000 คงเดิมเท่ากบัปี 2562 
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หมายเหต:ุ   1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.75/2561 เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ก าหนดให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบติัหน้าท่ีสอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไม่วา่จะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั   

2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 รวม
ระยะเวลาท่ีเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 ปี  

3.  นายไพบลู ตนักลู เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทัง้นีไ้ม่เคย
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

4.  นางสาวสินสิริ ทังสมบติั ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทัง้นีไ้ม่
เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีเ้พื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารการด าเนิน
ธุรกิจแต่ละประเภทให้ชัดเจน และเพื่อสร้างธุรกิจที่ยัง่ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลกัการและเหตผุลดงัต่อไปนี ้
1. เพ่ือให้เกิดความชดัเจน และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจในหลายส่วนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทนุ การปรับโครงสร้างกิจการโดย
โอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมแมริออทมายงับริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด เพื่อให้
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ภายใต้ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่จะท าให้การจดัโครงสร้าง
ทางธุรกิจบริษัทฯ ชดัเจนมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้การปรับโครงสร้างกิจการดงักล่าวยงัท าให้สามารถแบ่งแยกและบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีกว่าในปัจจุบนั และสามารถบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก
การลงทนุในธุรกิจนัน้ๆ อีกทัง้จะท าให้บริษัทสามารถจ ากดัความเสี่ยงในการท ารายการในอนาคตให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
ซึง่จะไม่กระทบต่อธุรกิจหลกัอ่ืนๆ ของบริษัทฯ 

2. เพ่ือโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ ร่วมลงทนุหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
การปรับโครงสร้างกิจการให้อยู่ในลกัษณะนีจ้ะท าให้บริษัทฯ มีความคล่องตวัและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ในการลงทุนขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และช่วยเพ่ิมโอกาสในการหาผู้
ร่วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน ที่มีความสนใจหรือความช านาญ
เฉพาะในธุรกิจบางประเภท โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจในการลงทนุ รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม 
การจัดโครงสร้างในลกัษณะนีจ้ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท ให้มี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทัง้ยังเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตวัมากยิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ สามารถใช้รายงานทาง
การเงินของกิจการที่แยกออกจากกนัอย่างชัดเจนเพื่อวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทัง้ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกิจการที่แยกออกจากกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
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1. อนุมตัิการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจด้าน
โรงพยาบาลเป็นหลกั โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า– กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) รวมถึง
ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว สญัญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจดงักล่าวทัง้หมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรับโอนกิจการดงักล่าว (“บริษัท
ย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะยื่นค าขอยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมลูค่าเพ่ิม และอากรแสตมป์ ส าหรับการโอนกิจการบางส่วนดงักล่าว 
ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่  516) พ.ศ. 
2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของ
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพ่ือยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองดงักล่าว 

โดยมูลค่าการโอนกิจการดงักล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบญัชี  (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) หรือ ราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้
ประเมินราคาอิสระ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  แล้วแต่
ประเภทของทรัพย์สินและหนีส้ินของกิจการที่โอน ณ วนัโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของกิจการที่โอนนัน้จะขึน้อยู่กับ
ช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดงักล่าว ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการดงักล่าวบริษัทฯ จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยจะมุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสขุภาพ อนัได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจดัการ
โรงพยาบาลเอกชนซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

ในเบือ้งต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี ้จะสามารถเร่ิมและด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 
ทัง้นี ้รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4) 

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดงักล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มี
นัยส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ. ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่
ส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด ซึง่บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิการ
ปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนี ้เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นเกี่ยวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้

ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคา
ซือ้ขายกิจการบางส่วน การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกบัมลูค่ากิจการที่โอน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชน
จ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพ่ือการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร  

(2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการ
ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตวั รวมทัง้ มีอ านาจในการพิจารณายกเลิก
แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั 

(3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง
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กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสาร
ดงักล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

(4) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จลลุ่วง  

2. อนมุตัิให้จดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ือรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (บริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือ
หุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยมีทุนจด
ทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 1,000,000 บาท 

3. อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่ างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7 ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพ่ือยกเว้น
รัษฎากร ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทผู้ โอนกิจการและบริษัทผู้ รับโอนกิจการต้องมี
คณุสมบตัิตามมาตรา 3 สตัต แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้ รับรองบญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน 
และเป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกนั 

 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยว

โยงกันของบริษัทฯ 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจจากการด าเนินธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (Property Development) เป็นการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะหยุดการ
ขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการใหม่ ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกบัสขุภาพนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
(โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการ) ได้มีมติอนมุตัิเห็นสมควรให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
การจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย”) ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร 
(“คุณสาธิตา”) ซึง่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 433,693,837.10 บาท (“ราคาซือ้ขาย”)  
1. ที่ดินจ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ พร้อมสิ่งปลกูสร้าง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเชียงใหม่ อนัมีบริษัท V33 จ ากดั (“V33”) ซึง่

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้ นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด  (“VB”) เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่
ทัง้หมดจ านวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ V33 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท และมลูค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 6 บาท โดยจ าหน่ายในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 176,955,771.44 บาท 
หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท ภายใต้เง่ือนไขเพ่ิมเติมว่า ภายหลงัจากที่คณุสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิใน
หุ้น V33 แล้ว คุณสาธิตา ตกลงที่จะด าเนินการให้ V33 ช าระเงินที่ V33 มีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ค้างช าระอยู่ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของ V33 ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาะผูกพนั
ดงักล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 53,500 บาท  

2. ที่ดินเปล่าจ านวน 4 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตัง้อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยจ าหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท  

3. ที่ดินจ านวน 2 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 10-0-00 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตัง้อยู่ที่จังหวัดสระบุรี อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยจ าหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ 

4. ที่ดินเปล่าจ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตัง้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี อันมีบริษัท อุดร  บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด 
(“UBD”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
ให้มีการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดงักล่าวโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 12,899,998 หุ้น หรือ
คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทแทน
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การจ าหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจ าหน่ายในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 
10.64929 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น UBD แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะ
ด าเนินการให้ UBD ช าระเงินที่ UBD มีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจ านวนที่
ค้างช าระอยู่ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของ UBD ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วนั
ภายหลังการรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้ นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 
301,952.06 บาท  

ทัง้นี ้การจ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้นถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นของ VB ระหว่างคณุสาธิตาและบริษัทฯ 
ฉบบัลงวนัที่ 8 กันยายน 2559 (“สัญญาซือ้ขายหุ้น VB”) และตามข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่สญัญาดงักล่าว ซึ่งตามข้อก าหนด
ของสัญญาซือ้ขายหุ้น VB นัน้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการใดๆ บนที่ดินข้างต้น   
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสิทธิในการขายคืนที่ดินดงักล่าวแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้หมดให้แก่คณุสาธิตาตามเงื่อนไข
ที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้สญัญา ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วนัที่ซือ้ขายหุ้น ซึ่งระยะเวลา 3 ปีดงักล่าวได้ครบก าหนดลงแล้ว และ
คู่สญัญาได้ตกลงขยายระยะเวลาใช้สิทธิดงักล่าวของบริษัทฯ (พร้อมทัง้ขยายอายุตัว๋สญัญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ได้ออก
ให้แก่คณุสาธิตาภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น VB) ออกไป จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในการนี ้คณุสาธิตาตกลงจะช าระราคา
ซือ้ขายให้แก่ VB ทัง้จ านวนในคราวเดียว ภายในวนัเดียวกับวนัที่มีการโอน และ/หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ซือ้
ขายให้กับคุณสาธิตา ด้วย (ก) วิธีการสลกัหลงัและส่งมอบตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวนทัง้สิน้ 4 ฉบบัที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้แก่คุณ
สาธิตาภายใต้สัญญาซือ้ขายหุ้น VB (“ตั๋ วสัญญาใช้เงิน”) มูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินรวมทัง้สิน้ 390,068,100 บาท พร้อม
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่ VB อนัมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับช าระเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่ VB แทนการ
ช าระราคาซือ้ขายด้วยเงินสด ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดในการช าระหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงิ น
ให้แก่คณุสาธิตา และสามารถน าเงินสดส่วนนัน้ไปเป็นทนุในการขยายธุรกิจด้านสขุภาพ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ต่อไป และ 
(ข) การช าระเป็นเงินสดในจ านวนรวมทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท ทัง้นี ้หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้ใช้สิทธิขายที่ดินคืนให้แก่
คณุสาธิตาภายในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องช าระคืนหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินซึง่จะครบก าหนดใช้เงินในวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปีให้แก่คณุสาธิตา ตามเง่ือนไขของตัว๋สญัญาใช้เงินและสญัญาซือ้ขายหุ้น 
VB โดยรายละเอียดเกี่ยวกบัสิทธิในการขายคืนที่ดินและการช าระคืนหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินข้างต้นได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึง่หุ้น VB โดยที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 แล้ว 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ าหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ขายให้แก่คณุสาธิตาในราคาซือ้ขายจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
กลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายทรัพย์สินในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้ต่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ส าหรับเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว โดยในเบือ้งต้นคาดว่าหากธุรกรรมข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าท า
รายการในครัง้นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นได้
จากสารสนเทศเกี่ยวกบัการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5) 

อนึ่ง ธุรกรรมการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ขายในครัง้นีมี้ข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดงันี ้

(ก) การเข้าท ารายการดงักล่าวถือเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมดของ VB ใน V33 และ UBD อันจะส่งผลให้ V33 และ 
UBD สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

(ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินท่ีมี
นัยส าคัญ”) ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือน สิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเม่ือค านวณขนาดรายการตาม
เกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 4.57 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย (โดยที่บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้า
ท ารายการนี ้การเข้าท ารายการดงักล่าว) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 15 ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงอยู่ใน
อ านาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือ
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จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป 

(ค) นอกจากนี ้การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิด เผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า 
“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วยคณุสาธิตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทัง้ทางตรง และทางอ้อมผ่าน 
UBS AG HONG KONG BRANCH และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าว
ภายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือน สิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563  แล้วพบว่า มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ซึง่มากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่บริษัทฯ มิได้มีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผย
สารสนเทศที่เกี่ยวกบัรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการ
เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัเพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว 

ด้วยข้อพิจารณาข้อ (ข) และข้อ (ค) ข้างต้น แม้ธุรกรรมการขายที่ดินในครัง้นีจ้ะเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
มูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอ านาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดท าและ
เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ตามที่ระบใุนข้อ (ข) ก็ตาม แต่เนื่องด้วยการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการที่เกี่ยว
โยงกนั พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือ
หุ้น และจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวตามที่ระบใุนข้อ (ค) ดงันี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 6/2563 จึงเห็นสมควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญัด้วย โดยให้บริษัทฯ จดัท าสารสนเทศเปิดเผยข้อมลูและด าเนินการ
ต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่มีนยัส าคญั อนัรวมถึงการจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์
เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยใน
การนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านั กงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์พร้อมกันกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมตัิ
การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดงักล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะได้จ าหน่ายไปเพิ่มเติมใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5) และ
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 6) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการ) เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบขุ้างต้น โดยพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจโรงพยาบาลอนัเป็นธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็นรายการที่มี
ความเหมาะสมและมีเงื่อนไขในการเข้าท ารายการที่สมเหตสุมผล และน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อนัดีแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเม่ือพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินซึง่จดัท าโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่
เป็นผู้ประเมินอิสระที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ท าการประเมินราคาที่ดินแล้ว พบว่าที่ดินดงักล่าวมิได้มีศกัยภาพหรือความเหมาะสม
เพียงพอที่จะสามารถน ามาพัฒนาเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์อันเป็นธุรกิจหลกัใน
ปัจจุบนัได้ อีกทัง้ จากการแต่งตัง้ให้บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้เอเจนซี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องกบั
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บริษัทฯ ให้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวยังพบว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัการขายที่ดินดงักล่าวท าได้
ค่อนข้างยากและอาจไม่ได้ราคาที่ดีเท่าที่ควร และการเสนอขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกเพื่อพิจารณาใช้ในการขยาย
ห้างก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนกั  

นอกจากนี ้การจ าหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ขายในครัง้นีเ้ป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิขายที่ดินคืนภายใต้
สญัญาซือ้ขายหุ้น VB ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 แล้ว และการจ าหน่ายที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่และ
ที่ดินจังหวดัอุดรธานีโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ V33 และ UBD ตามที่คุณสาธิตาได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการ
ขอซือ้หุ้นสามญัของ V33 และ UBD (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินหลกัเพียงอย่างเดียว คือ ที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ และที่ดนิ
จังหวดัอุดรธานี ตามล าดบั โดยมิได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนใด) แทนการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวโดยตรงให้แก่คุณสาธิตา น่าที่จะ
เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจากจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดท าและตรวจสอบบญัชี และ/
หรือ การเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ V33 และ UBD ในอนาคตต่อไป 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้พ่ิมเติมในสารสนเทศเกี่ยวกบัการ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5) 
 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร นางสาว
สาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรณ์ วิทยากร นางสาวพลัลภา วิทยากร Peak Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG 
KONG BRANCH ซึ่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 2,799,490,443 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
80.85 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไว้
แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไปในวาระที่ 11 นัน้ เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้ก าหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจาก
จ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้ต่อเม่ือหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น โดย
ปัจจุบนั บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 101,759,452 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามญัคงเหลือ
จากการออกหุ้นเพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และจะหมดอายุลงในวนัที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 นี ้บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่า ยของบริษัทฯ จ านวน 
101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามญัคงเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

พร้อมทัง้พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี ้
"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,462,336,820 บาท (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

ร้อยยี่สิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 3,462,336,820 หุ้น (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

ร้อยยี่สิบหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 

 
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
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 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามญั 3,462,336,820 หุ้น   (สามพนัสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัแปด

ร้อยยี่สิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ ไม่มี”  

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามท่ี
ระบุในวาระท่ี 10ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
346,233,682 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการท า M&A เพื่อเสริมสร้าง 
Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทุนและขยาย
กิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล พร้อมทัง้เป็นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทฯ อนัจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน  (Debt-to-Equity) และหนีส้ินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที่ต ่าอีกด้วย 

โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียน
ภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบใุนวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดบัที่ 7)  

พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี ้ 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,808,570,502 บาท (สามพนัแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 3,808,570,502 หุ้น   (สามพนัแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยสองหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามญั 3,808,570,502 หุ้น   (สามพนัแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยสองหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ ไม่มี”  

 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมตัิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้เนื่องด้วยวาระที่ 11 นีแ้ละวาระที่ 12 ตามที่จะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาต่อไปเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่มีความเกี่ยวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณา
อนุมตัิวาระดงักล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึง่
กนัและกนั โดยหากวาระที่ 11 นีไ้ม่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 12 อีกต่อไป 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 

346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิในวาระนี ้เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั พร้อม
ทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อให้เกิดการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกนั

หรือหลายคราวก็ได้ 
2. ก าหนดวตัถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และช าระเงิน 

ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 
3. เจรจา ตกลง เข้าท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทุน

ดงักล่าว รวมถึงการแก้ไขสญัญาและเอกสารดงักล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอ่ืนใด (หากมีหรือจ าเป็น) 

4. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
ดงักล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่า
ในประเทศหรือต่างประเทศ) และ 

5. ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงมอบหมายให้
บคุคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนั และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ต่อ
บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลใน
วงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7) 
 
ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ข้างต้น และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการ หรือก่อให้เกิด
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้นี ้เนื่องด้วยวาระที่ 11 ข้างต้นและวาระที่ 12 นีเ้ป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่
มีความเกี่ยวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระดงักล่าว ให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 
เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากวาระที่ 12 นีไ้ม่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 11 
ที่ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิกไปด้วย 

 
วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้เนื่องด้วยเร่ืองต่างๆ ซึง่จะได้เสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามวาระที่ 11 – 12 ข้างต้น เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบั
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดงันัน้ ในการพิจารณาอนุมตัิวาระต่างๆ ดงักล่าว ให้ที่
ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11- 12 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมตัิแล้วเป็นอนัยกเลิกหรือจะไม่มีการพิจารณาอีก
วาระหนึ่งเกี่ยวข้องต่อไป  
 
จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที่  10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่แสดงที่ตัง้สถานที่จัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 14 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 11.30 น. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารหรือ
หลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุ  

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกข้อมูล
และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะ โดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุจะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 
8 ส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่จดุลงทะเบียนก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจบุนั เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของเชือ้โรคดังกล่าวและเพื่อการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉนัทะและระบุชื่อ นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ 
ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้
กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับ
เอกสารดงักล่าวก่อนวนัจนัทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 จกัเป็นพระคณุยิ่ง  

 
 

                                                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

     (นายจอห์น ลี โกะชนุ) 
                                                                                                                                ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
หมายเหตุ   ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงคจ์ะรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ดงักล่าวได้ที่หมายเลข  
โทรศพัท์ 02-714-2173 และติดต่อขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 ได้ในวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 
 

 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน 2562 

ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 
เลขท่ี 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 

 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

       
เร่ิมการประชุม เวลา 13.30 น. 
 

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
5/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้อนมุตัิแต่งตัง้ นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ด ารงต าแหน่งประธานกิตติมศกัดิ์ และนายจอห์น 
ลี โกะชนุ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 3,564,096,272.00 บาท (สามพนัห้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าหม่ืนหกพนัสองร้อยเจ็ดสิบสอง
บาท) โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพนัสอง
ร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึง่ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพนัสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ด
พนัห้าร้อยยี่สิบหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ในการประชุมครัง้นี ้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้น 1,347,898,683 (หนึ่งพนัสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหม่ืนแปดพนัหกร้อยแปดสิบสามหุ้น) และมีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น
มาร่วมประชุมจ านวน 82 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 1,688,801,950 (หนึ่งพนัหกร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งพนัเก้าร้อยห้าสิบหุ้น) รวม
ทัง้หมด 109 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,036,700,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.7228 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนจ านวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญ 
นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ์ และประธานในที่ประชุมเปิดประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 อย่างเป็นทางการ เพื่อ
พิจารณาวาระต่างๆ 

นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ์ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และตวัแทนผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วม
ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  และกล่าวเปิดประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ หลังจากนัน้ประธานกิตติมศักดิ์ได้มอบหมายให้ นายจอห์น ลี      
โกะชนุ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินรายการ 

นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และตวัแทนผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในครัง้นี ้และ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกบับริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) และหวังว่าอนาคตของบริษัทฯ ด้วยความช่วยเหลือของผู้บริหาร 
และภายใต้การแนะน าของนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ์ ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมกันสร้างบริษัทฯ ให้รุ่งเรือง 
และประชาชนในประเทศไทยได้รับประโยชน์จากธุรกิจโรงพยาบาลที่บริษัทฯ เปิดให้บริการต่อไป เหตุผลในจัดประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 เนื่องจากเม่ือปี 2561 ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจ
โรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยดุขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย โดยจะไม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมจากปัจจบุนั และพร้อมที่
จะขายที่ดินรอการพัฒนาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบนัตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
ธุรกิจการแพทย์ต่อไป 

ก่อนที่จะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช  เลขานกุารบริษัท กล่าวแนะน าคณะกรรมการของบริษัท และ  
ผู้ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นีใ้ห้ที่ประชมุทราบ พร้อมทัง้แนะน าวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชมุทราบ   

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 คณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)   
1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์  วิทยากร        ประธานกิตติมศกัดิ ์
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2. นายจอห์น ลี โกะชนุ          ประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์       กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ดร.สาธิต  วิทยากร                     กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

5. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค    กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Corporate 

8. นายแพทย์สนุทร ศรีทา               กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง         
      และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - Health Care 

9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร          กรรมการบริษัท 

 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ   ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง  
 
ตัวแทนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด 

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

 
ตัวแทนในการขายทรัพย์สิน จากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด 
1. คณุกลุวดี สว่างศรี และ 
2. คณุธนญัรัตน์ ผาตินาวิน 
 
ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ซึ่งจะท าหน้าท่ีดูแลควบคุมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง  
นางสาวภทัริยา สินธาชีวะ  
 
นางสาวฤติมา จิระสรุเดช  เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าเพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 

และยุติธรรม ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อท าหน้าที่เป็นอาสาสมคัร และสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวนพสร บวัประ
ทุมพร ผู้ รับมอบฉันทะ จากนายปริญญา หงส์พิริยกุล และนางสาววรวีร์ รัตนวิภานนท์ ผู้ รับมอบฉันทะ จาก นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล 
รับอาสาเป็นตวัแทนดงักล่าว 

ล าดบัถดัไป นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงและท าความเข้าใจให้ผู้ถือห้นทราบถึงวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชุม 
และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดงันี ้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

- ส าหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

- ส าหรับวาระที่ 2  จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ 
    (1)  ดร.สาธิต วิทยากร 
    (2)  UBS AG HONG KONG BRANCH 
    (3)  นางสาวสาธิตา วทิยากร 
    (4)  พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี 
    (5)  นางสาวพลัลภา วิทยากร 
    (6)  นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 
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- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเม่ือได้ลงมติในใบ
ลงคะแนนในวาระดงักล่าว และให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยมีตัวอย่างบตัร
ลงคะแนนตามที่ปรากฎบนหน้าจอ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ โดย
บริษัทฯ จะท าการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ โดยมีตัวอย่างหน้าจอ
แสดงผลตามที่ปรากฎบนหน้าจอ 

- กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะท าการซกัถาม หรือ มีข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชมุให้ผู้ถือหุ้น หรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่าว โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งช่ือ-นามสกลุ ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ท าการชีแ้จงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และ
บนัทึกไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อย่างถกูต้อง   

- ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน บริษัทฯ จะ
นับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะ
ตรวจสอบค าสัง่ของผู้มอบฉนัทะและลงคะแนนเสียงให้ถกูต้องตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดไว้ 

- ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที่ระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  แก่เจ้าหน้าที่ 
ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 

- จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้ามาเพิ่มเติม 

- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เม่ือการรวบรวมคะแนน
เรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป 

 
 ต่อจากนัน้ นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท  ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 
 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว นอกจากนี ้รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดท าขึน้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น น าส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ส าเนารายงาน
การประชมุดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตัง้แต่วนัที่ 9 พฤษภาคม 2562  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชมุดงักล่าว 
 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วาระที่ 9 
พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 3,240,008,752 บาท ขอทราบความ
คืบหน้า และมีการใช้สิทธิในการขายหรือไม่ เนื่องจากทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ มีจ านวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพนัสองร้อย
สี่สิบล้านแปดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบบาท) ยงัไม่ใช่ทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 3,564,096,272.00 บาท (สามพนัห้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าหม่ืนหกพนั
สองร้อยเจ็ดสิบสองบาท) และขอทราบว่าขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้กบับคุคลใด 
 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าฝ่ายจัดการได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งได้มีการเจรจากับนักลงทุนที่มีความสามารถที่จะลงทุนเป็นจ านวนหลายราย ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอขายได้ ซึง่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี ้โดยจะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน 
กล่าวคือ สิน้สุดการเสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในเดือนเมษายน 2563 และจะด าเนินการตามขัน้ตอนเกี่ยวกับเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลส าเร็จ และขอยืนยนัว่าที่ผ่านมาได้ด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) แล้ว และผู้ถือหุ้นเดิม มีโอกาสซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาที่ได้เสนอขายให้แกบ่คุคล
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ในวงจ ากัดหรือไม่ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาด าเนินการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (Warrant) ให้แก่    
ผู้ถือหุ้นเดิม จึงขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ น าเร่ืองดงักล่าวไปพิจารณาต่อไป 
 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าเร่ืองการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้ นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ฝ่ายจัดการขอรับไว้น าไปพิจารณา โดยจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามล าดบัต่อไป 
 นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าเร่ืองการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
(Warrant) ซึง่ผู้ถือหุ้นมีความสนใจนัน้ ดงันัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป 
 นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัด
ประชุมเหลือระยะเวลาอีก 5 วนัสุดท้ายของเดือนเมษายน บริษัทฯ สามารถขยบัวนัประชุมให้เร็วขึน้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุ
มากขึน้ และสอบถามเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้ผู้ สอบบัญชีล่าช้า หรือ ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบข้อมูลล่าช้า ท าให้
จ าเป็นต้องจดัประชมุ 5 วนัสดุท้ายของเดือนเมษายน   
 นายจอห์น ลี โกะชุน ได้ตอบข้อสอบถามว่าการก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นให้เร็วขึน้ ผู้ บริหารขอ งบริษัทฯ จะรับเร่ืองไว้
พิจารณา และแจ้งให้ผู้สอบบญัชีเร่งตรวจสอบข้อมลูให้เร็วขึน้ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 1 มีทัง้หมด 120 ราย เป็นจ านวน 
3,043,352,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.9281 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
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 
 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด ท่ีถือโดยบริษัท วี บริลเล่ียนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ   

 
 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท  ได้แถลงต่อที่ประชมุว่าก่อนที่ที่ประชุมจะเร่ิมการพิจารณาวาระที่ 2 นี ้ขออนญุาตเรียน
เชิญนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการบริษัทผู้ มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นใน
ระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 
 ล าดบัต่อไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัที่ 25 มิถนุายน 2562 (“ท่ีประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนมุตัิและเห็นสมควรให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
การจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากดั (“BG”) จ านวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (“หุ้น BG”) ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“VMSD”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดย ดร.สาธิต 
วิทยากร (“ดร.สาธิต”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสด
ส่วนร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียนและช 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 าระราคาซือ้ขายส่วนที่เหลือ
จ านวน 1,063,199,733.83 บาท ให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่  VMSD และ VB จะได้ตกลงกัน โดยบริษัทฯ 
ประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีไ้ปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทาง
การแพทย์ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนัต่อไป นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ VMSD ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG แล้ว 
VMSD ตกลงที่จะด าเนินการให้ BG ช าระเงินที่ BG มีภาระผูกพันที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 
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มิถนุายน 2562 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,592,887.67 บาท ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วนัภายหลงั
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ด้วย รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชมุที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
 
 โดยมีโครงสร้างการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั ดงันี ้
 

 
 
 สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย  
 
 สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย คือหุ้นสามญัของ BG ทัง้หมด รวมถึงภาระผกูพนัทัง้หมดของ BG โดย BG มีรายละเอียดของลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลกั ปรากฎตาม Presentation ประกอบการประชมุที่ได้น าเสนอในที่ประชมุ สรุปดงันี ้ 
 บริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด หรือ BG ประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์มีทุนจดทะเบียนและทุน
ช าระแล้ว 998,600,000 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,986,000 หุ้น (เก้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืน
หกพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด หรือ VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
PRINC ถือหุ้นจ านวน  9,985,998 หุ้น (เก้าล้านเก้าแสนแปด หม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99  ปัจจุบนั BG ถือ
กรรมสิทธ์ิในที่ดินจ านวน 9 แปลงพร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ตัง้อยู่ที่ซอยสุขมุวิท 29 รายละเอียดตาม Presentation 
ประกอบการประชมุ ที่ได้น าเสนอในที่ประชมุ สรุปดงันี ้
 ทรัพย์สินของ BG ได้แก่ ที่ดินจ านวน 9 แปลงติดกัน เนือ้ที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (651 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทอาคารโรงแรมสงู 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั อาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั สระว่ายน า้ อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้ จ านวน 1 คหูา และ
อาคารพาณิชย์สูง 2 ชัน้ จ านวน 3 คูหา โดยอาคารพาณิชย์ทัง้ 4 คูหา ตัง้อยู่ติดถนนสขุมุวิท ด้านล่าง 2 คูหา เจาะเปิดเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก 
และส่วนต้อนรับส าหรับโรงแรม และอีก 2 คหูา ให้เช่าเป็นร้านสะดวกซือ้   
 การใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั 
 1.  ให้บคุคลที่มีความเกี่ยวโยงเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis) พืน้ที่ 2,050 ตารางเมตร 
 2.  ให้บคุคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจร้านสะดวกซือ้  
 3.  ให้บคุคลที่มีความเกี่ยวโยงเช่าพืน้ที่ 100 ตารางเมตร 
 โดย BG  ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทัง้นี ้ใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวสามารถท าการโอนให้ผู้ อ่ืนได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการ
อนญุาตให้รับโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
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 มลูค่าของที่ดินที่ตัง้ทรัพย์สินของ BG เป็นดงันี ้

 
 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1.  เป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธรุกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ซึง่ได้ย้ายหมวดธรุกิจจากธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจการแพทย์ อนัเป็นธุรกิจหลกัในปัจจบุนั 

2.  น าเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ไปลงทนุขยายธุรกิจการแพทย์ หรือน าไปช าระหนี ้เพ่ือลดภาระหนีส้ิน 
3.  ลดความเสี่ยงจากการที่ต้องลงทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สิน โดยน าไปพฒันาโครงการตามรูปแบบเดิม คือเป็นคอนโดมิเนียมเพ่ือขาย 

ซึง่เป็นที่ทราบกนัดีวา่ภาวะตลาดปัจจบุนัอยู่ในช่วงถดถอย และอสงัหาริมทรัพย์รอการขายล้นตลาด 
 ประเภทและขนาดของรายการ 
 รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  การเข้าท ารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั”) โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการ
ตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม Presentation ที่ได้น าเสนอในที่ประชมุ 
 จากการค านวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่มีนัยส าคญั โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่า การเข้าท ารายการ
ดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.36 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 
เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็น
รายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้ นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน  เนื่องด้วย VMSD มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และกรรมการของบริษัทฯ ด้วย VMSD จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการ ตาม Presentation ที่ได้น าเสนอในที่ประชมุ 
 เม่ือพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีภ้ายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่ามีขนาดรายการคดิเป็นร้อยละ 21.25 ของ
มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึง่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยว
โยงกันที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัเพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และ
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์อนัเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อผู้ถือหุ้น 
 แม้ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นของ BG ในครัง้นีจ้ะเข้าข่ายรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เพียงเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ และส่งสารสนเทศการท ารายการให้แก่ผู้ถือหุ้น  แต่เนื่องจากการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ เข้าข่ายเป็นการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่จดัท าสารสนเทศเกี่ยวกบัการท ารายการเกี่ยวโยง พร้อมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจดัประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิตามเกณฑ์การท ารายการเกี่ยวโยงกนัอยู่แล้ว 
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 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเปิดเผยข้อมูล
เช่นเดียวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ที่มีนยัสาคญั พร้อม
กบัการพิจารณาอนมุตัิรายการเกี่ยวโยงกนัในครัง้นีด้้วย 
 ทัง้นี ้ในการพิจารณาการเข้าท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคญั หรือการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันใน
อนาคตบริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากจะมีการด าเนินการประการใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะ
พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครัง้ไป 
 อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น BG ในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้ต่อเม่ือเงื่อนไขที่ส าคัญตามที่ระบุในสญัญาจะซือ้ขายหุ้น
ระหว่าง VB และ VMSD เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับเข้าท า
ธุรกรรมดงักล่าว โดยการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ VMSD จะเกิดขึน้เม่ือ VB ได้รับการช าระราคาซือ้ขายส่วนที่เหลือข้างต้นจาก VMSD 
แล้ว และในเบือ้งต้นคาดว่าหากธุรกรรมข้างต้นได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นการเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนตุ ลาคม 
2562 ทัง้นี ้โปรดพิจารณาข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเข้าท าธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเกี่ยวกบัการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) 
 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับ BG และสินทรัพย์หลกัที่ BG เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) และรายงาน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลเกี่ยวโยงกนั (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) 
 วิธีการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
 ส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นไปตามขัน้ตอนการประมูลสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียว โดยวิธีประมลูราคา 
(Formal Tender) ของหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซอยสขุมุวิท 29อนัเป็นทรัพย์สินหลกัของ BG ในการนี ้ตวัแทนใน
การขายสินทรัพย์ดงักล่าวได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์การขายสินทรัพย์ ทัง้โดยการติดต่อผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และการประชาสมัพนัธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เวปไซต์ และผ่านสื่อสงัคมต่างๆ ในการประมลูสินทรัพย์ดงักล่าว ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่ามี
ผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินหลายรายซึง่ส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอบราคาเสนอซือ้เบือ้งต้นของตนให้ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ยื่น
ข้อเสนอราคาซือ้อย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้ เสนอซือ้สินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซือ้เป็นลายลักษณ์อักษรผู้ เดียวในราคาเสนอซือ้ 
1,329,000,000 บาท ส าหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG จ านวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกสองรายของ BG 
ซึง่ราคาดงักล่าวสงูกว่ากรอบราคาเสนอซือ้ที่ผู้สนใจรายอื่นได้แจ้งแก่ตวัแทนในการขายสินทรัพย์ 
 ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพการประมลูราคาสินทรัพย์ในครัง้นี ้ขอเชิญคณุกลุวดี สว่างศรี ตวัแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท 
ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั (CBRE) น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกบัการด าเนินการขายสินทรัพย์ 
 คุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกบัการด าเนินการขายสินทรัพย์ สรุปดงันี ้
 -  CBRE ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 ให้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างซอยสขุมุวิท 29 แต่เพียงผู้ เดียว  
 -  วิธีการขายสินทรัพย์ของ CBRE เลือกใช้วิธีประมลูราคา (Formal Tender) โดยท าการเสนอซือ้ยื่นซองและปิดซอง และไม่ก าหนด
ราคาขายเบือ้งต้น เพ่ือที่ฟังเสียงตอบรับจากผู้ที่สนใจซือ้ และความเป็นไปได้ในการซือ้ทรัพย์สิน วิธีประมลูราคาเป็นวิธีที่ยอมรับในประเทศและ
ต่างประเทศ ค านึงถึงความโปร่งใสในการขาย สร้างวิธีการแข่งขันในตลาด แนะน าสินทรัพย์ให้กับผู้ที่สนใจซือ้ ท าให้ได้เห็นบรรยากาศในการ
แข่งขนั และเป็นวิธีที่ได้รับมลูค่าการตอบรับจริงจากราคาตลาด 
 -  ได้ก าหนดเอกสารการยื่นซอง โดยเอกสารการยื่นซองได้จัดท าเป็นภาษาองักฤษเนื่องจากมีนักลงทุนชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 
หนังสือเชิญ เงื่อนไขในการเสนอซือ้ยื่นซอง ใบเสนอราคา ร่างสญัญาจะซือ้จะขาย และเอกสารที่ผู้ เสนอซือ้ต้องน ามาประกอบในการยื่นซอง
ประมูล เช่น ประวตัิของบริษัท ใบรับรองฐานะการเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นต้น และ CBRE สามารถควบคุมการขายสินทรัพย์ได้ เนื่องจาก
เป็นตวัแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียว และสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่สนใจซือ้ทุกราย แต่ไม่สามารถแจ้งชื่อผู้ที่สนใจซือ้ได้ ราค าขายอยู่
ระหว่างราคาเท่าใด แนะน าราคาขายและเงื่อนไขในการขายที่เหมาะสม โดยพิจารณาสภาพและลกัษณะของสินทรัพย์ 
 -  ท าการวิเคราะห์สภาพและลกัษณะของสินทรัพย์ที่จะท าการขาย ท าเลที่ตัง้ของสินทรัพย์ตัง้อยู่ที่ใด และบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงท า
การซือ้ขายเป็นจ านวนเท่าใด สิ่งส าคญัที่ควรพิจารณาสินทรัพย์ ถ้าเป็นที่ดินสามารถน าไปพฒันาอะไรได้บ้าง ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างอยู่ในเขต
ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีใด ที่ดินปากซอยสขุมุวิท 29 มีราคาข้างเคียงล่าสดุในปีใด ราคาซือ้ขายเป็นจ านวนเงินเท่าใด รูปร่าง 
ขนาดของที่ดินใกล้เคียงกับของบริษัทฯ เช่น บริเวณที่ดินสขุมุวิทซอย 21, 23 โดยมีราคาประเมินเฉลี่ยตัง้แต่ 1,300,000 – 2,000,000 บาทต่อ
ตารางวา ซึง่ต้องท าการวิเคราะห์ในแต่ละปีว่ามลูค่าที่ดินเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเท่าใด 



23 

 

 -  จัดการและประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อท าการตรวจสอบสินทรัพย์โดยผู้ซือ้ที่มีศกัยภาพ จัดหาข้อมูลทางการตลาดเพื่อที่จะโน้ม
น้าวและต่อรองกับผู้ซือ้ที่มีศกัยภาพเพื่อที่จะสนับสนุนการตดัสินใจของผู้ซือ้ โดยที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 มีพืน้ที่ 651 ตารางวา รูปร่างของ
ที่ดินมีลักษณะไม่เท่ากัน ปัจจุบันด าเนินธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis)มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจ านวน 63 ห้อง       
มีพืน้ที่ให้เช่าเป็นร้านสะดวกซือ้  
 -  ได้ก าหนดวนัยื่นราคาเสนอซือ้ คือ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวิเคราะห์ใบเสนอราคาซือ้ในแต่ละราย และให้ค าแนะน าว่าจะ
ตดัสินใจขายผู้ยื่นซองรายใด เพื่อให้มัน่ใจว่าการเสนอขายจะประสบความส าเร็จในราคาเสนอซือ้สงูสดุที่เป็นไปได้ 
 -  ได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์การขายสินทรัพย์ทัง้โดยการติดต่อผู้ที่มีศกัยภาพโดยตรง และการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ CBRE และผ่านสื่อสงัคม (Social Media) ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น  
 -  ประกาศผลการประมูลที่ได้รับการคัดเลือกโดยบริษัทฯ และผู้ประมูลได้ตกลงที่จะลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายเม่ือวันที่ 14 
มิถนุายน 2562 และในสญัญาจะซือ้จะขายก าหนดว่าต้องท าการซือ้ขายภายในวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 
 -  จากการวิเคราะห์สภาพและลกัษณะของสินทรัพย์เบือ้งต้น ได้พิจารณารูปร่างของที่ดินมีลกัษณะไม่เท่ากัน รูปร่างที่ดินที่แหว่งมี
ความยากในแง่การพฒันา จะท าการก่อสร้างไม่ได้เต็มศกัยภาพ ข้อดีของที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 โรงแรมเรโทรเอซิส มีใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มกบัมลูค่าของทรัพย์สินที่ลงทนุ กรณีที่นกัลงทนุจะตดัสินใจซือ้ความเป็นไปได้ในระยะสัน้ต้องท าการปรับปรุง
โรงแรมเรโทรเอซิส และความเป็นไปได้ในระยะกลาง ถึงระยะยาว ต้องทุบก่อสร้างใหม่ เนื่องจากสภาพโรงเรมเรโทรเอซิสมีสภาพค่อนข้างเก่า 
และมีราคาห้องพักเฉลี่ย 1,200 บาทต่อคืน ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด และกรณีที่ทุบก่อสร้างใหม่มีประเด็นข้อ
กฎหมายเร่ืองระยะร่นอาคาร โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีน า้ตาล ที่ท าให้สดัส่วนการก่อสร้างพืน้ที่อาคาร : พืน้ที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) ซึง่มี
ค่า FAR 8:1 ได้ไม่เต็มที่ ประกอบกบัที่ดินของโรงแรมเรโทรเอซิสไม่ได้ติดกบัแปลงหวัมุม ท าให้การพฒันาในการก่อสร้างอาคารใหม่ได้เพียง 16 
ชัน้ กรณีที่ผู้สนใจซือ้ที่ดินแปลงหวัมุมเพิ่ม จะก่อสร้างอาคารใหม่ได้ 37 ชัน้ มีความต่างประมาณ 11 ชัน้ ความสามารถในการท ารายได้จึงมี
ความแตกต่างกนัมาก  
 -  ได้ติดต่อสอบถามเจ้าของที่ดินห้องแถวทัง้หมดว่ามีรายใดบ้างที่สนใจขาย ปรากฎว่ามีผู้สนใจขายที่ดินแปลงหวัมุมถนนสขุมุวิท
ซอย 29 จ านวน 3 ราย ซึ่งมีขนาดพืน้ที่ 20,15 และ 13 ตารางวาตามล าดบั ราคาเสนอขายเฉลี่ย 5,983,333 บาทต่อตารางวา ราคาเสนอขาย
ที่ดินห้องแถวนัน้สงูมาก จะท าให้ต้นทนุของโครงการมีมลูค่าสงู และมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถซือ้ตกึแถวดงักล่าวได้ 
 -  จากข้อจ ากัดของที่ดินดงักล่าวข้างต้น ซึ่ง CBRE เคยได้เจรจากับบริษัทฯ ว่าหากบริษัทฯ ตัดสินใจน าที่ดินไปพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมเพื่อขาย บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัสภาวะตลาดของคอนโดมิ เนียมในปัจจุบนัมีแนวโน้มชะลอตวัลง 
รวมถึงปริมาณอาคารชดุค้างขายที่มีเหลืออยู่น าออกมาขายในราคาพิเศษ และปีที่ผ่านมาสถาบนัการเงินมีข้อจ ากดัมากขึน้ในการให้สินเชื่อใน
การพฒันาโครงการ  
 -  วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินจ านวน 4 ราย ซึง่ส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอบราคาเสนอซือ้เบือ้งต้นของตน
ให้ CBRE ทราบโดยมิได้ยื่นข้อเสนอราคาซือ้อย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้ เสนอซือ้สินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซือ้เป็นลายลกัษณ์อกัษรผู้ เดยีว
ในราคาเสนอซือ้ 1,329,000,000 บาท ส าหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามญัทัง้หมดของ BG จ านวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก
สองรายของ BG ซึง่ราคาดงักล่าวสงูกว่ากรอบราคาเสนอซือ้ที่ผู้สนใจรายอื่นได้แจ้งแก่ CBRE ซึง่มีราคาอยู่ระหว่าง 900 – 1,100 ล้านบาท 
 ดงันัน้ CBRE ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจากการที่ได้ท าการตลาดเป็นระยะเวลาพอสมควร งานขายสินทรัพย์ของ BG มีความ
ยากในการขายสินทรัพย์ ด้วยข้อจ ากัดของสินทรัพย์เอง กรณีมีผู้สนใจซือ้ได้เสนอซือ้ราคาตารางละ 2.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม 
และเสนอแนะให้บริษัทฯ ท าการขายสินทรัพย์ และ VMSD ได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการประมลูราคาได้ครบและถกูต้อง และมีความเห็นว่า VMSD 
สามารถรับโอนกิจการ และด าเนินการปิดการขายสินทรัพย์ได้ส าเร็จ  
 นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ ได้ท าการเลือกตวัแทนในการขายทรัพย์สิน    
กี่ราย และขอทราบเหตผุลที่เลือก CBRE เป็นตวัแทนในการขายทรัพย์สิน เนื่องจากบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เลือกบริษัท     
ผู้ประเมินทรัพย์สิน และตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เป็นคนละบริษัทกัน เพื่อป้องกันการประเมินราคาทรัพย์สินผิดพลาด ท าให้เกิดความ
เสียหายได้ 
 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่า CBRE ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินทรัพย์สิน 
โดย CBRE ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายทรัพย์สิน โดยใช้วิธีการประมูลราคา (Formal Tender) ซึ่งสินทรัพย์ของ BG หากพิจารณาใน
รายงานการประชุม ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหยุดขยายธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ (Property) 
และให้มุ่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) พร้อมทัง้ให้หาโอกาสในการขายสินทรัพย์ในกลุ่มของอสงัหาริมทรัพย์  เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เงินทนุของการขยายธุรกิจ Healthcare โดยมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ รายได้มีน้อยมากไม่คุ้มกับมลูค่าของทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่
ควรหาโอกาสในการขายให้เร็วที่สดุ เช่น ที่ดินปากซอยสขุุมวิท 29 ซึ่งควรขายเป็นล าดบัแรก ทัง้นี ้ที่ดินปากซอยสขุมุวิท 29 เป็นสินทรัพย์ของ 
BG ที่ได้มาตอนที่บริษัทฯ ได้ท าการซือ้กิจการกลุ่ม VB และเม่ือปี 2559 บริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการท าคอนโดมิเนียม โดยในปี 2559 มีการ
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ประเมินราคาขายโครงการไว้ที่ 270,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี ้ยงัมีทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายไปแล้ว คือ ที่ดินซอยสขุมุวิท 
27 ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่ก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ ซึ่งฝ่ายจัดการได้พยายามขายทรัพย์สินซอย 29ดงักล่าวให้ได้มูลค่าและเงื่อนไขที่ดี
ที่สดุ เพ่ือให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สงูสดุมาตัง้แต่ปลายปี 2560 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาต
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของทรัพย์สิน
ของ BG โดยบริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากัด มิได้เป็นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสัมพนัธ์เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ แต่อย่างใด และในการขายทรัพย์สิน
ของ BG ในครัง้นี ้บริษัทฯ จึงได้เลือก บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั เป็นผู้ประเมินอิสระเพ่ือท าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ท าการประเมิน
ทรัพย์สินเม่ือตอนที่ได้ซือ้กิจการกลุ่ม VB  
 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างอยู่ในเขตให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม 
โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีน า้ตาล เป็นที่ดินประเภทอาศยัหนาแน่นมาก สามารถก่อสร้างท าเป็นโรงแรมได้หรือไม่อย่างไร 
 คุณกุลวดี สว่างศรี ตวัแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ตอบข้อสอบถามว่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างปากซอยสุขุมวิท 29 ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีน า้ตาล สามารถก่อสร้างท าเป็นโรงแรมได้ นอกจากนี ้พืน้ที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินปากซอย
สขุมุวิท 29 ได้ท าการก่อสร้างโรงแรมเช่นกนั 
 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าที่ดินซอยสขุมุวิท 27 ปัจจบุนัได้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม 5 ดาว มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จ านวน 300 ห้อง อาคารสูง 34 ชัน้ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายไปเม่ือปี 2560 ให้กับ 
Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd. เป็นแบรนด์ของประเทศสิงคโปร์ และขอยืนยนัว่าที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 สามารถก่อสร้างท าเป็น
โรงแรมได้ 
 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หน้า 35/91 หัวข้อย่อย (9) ราคาประเมินของราชการ ที่ดินมูลค่า 148.89 ล้านบาท ขอทราบ
เหตผุลการน าราคาประเมินของราชการมาบนัทึกไว้ในสารสนเทศ 
 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าราคาประเมินของราชการ ที่ดินทัง้หมดมี
มลูค่า 148.89 ล้านบาท ซึง่มีราคาประเมินจ านวน 230,000 บาทต่อตารางวา บริษัทฯ น ามาเป็นฐานเพื่อเสียค่าธรรมเนียมโอน และกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นต้องการทราบว่าที่ราคาประเมินที่ดินต ่าเนื่องจากที่ดินทัง้หมดที่บริษทัฯ ขายในราคา 1,329 ล้านบาท เป็นที่ดินจ านวน 9 แปลง ที่ดินที่ติดกบั
ถนนสขุมุวิทซึง่เป็นตกึแถวจ านวน 4 ห้อง ซึง่มีราคาประเมินจ านวน 550,000 บาทต่อตารางวา และที่ดินด้านหลงัที่ไม่ได้ติดกบัถนนสขุมุวิท 
 นอกจากนี ้นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั  ได้เสนอต่อที่ประชมุเพ่ือให้ความเห็น
ต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายละเอียดตาม Presentation ที่ได้น าเสนอในที่ประชุม สรุป
ดงันี ้
1.  ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

• เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
• บริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ เพ่ือน าไปลงทนุในธุรกิจการแพทย์ หรือน าไปช าระหนี ้หรือท าการลงทุนอ่ืน

ที่ได้รับผลตอบแทนดีกว่า 
• ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่มีผู้ เช่าสินทรัพย์ของ BG หรืออตัราค่าเช่าที่จะได้รับอาจลดลง 
• ลดความเสี่ยงจากการได้รับอตัราผลตอบแทนที่ต ่าหากน าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปพฒันาโครงการ 
• ราคาจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG ในการเข้าท ารายการในครัง้นีส้งูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญัของ BG 

 
ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ  - ไม่มี- 
 

 ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เกี่ยวโยงกัน  ราคาเสนอซือ้จากบุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นราคาเสนอซือ้จากการประมูลราคาที่มี
การประชาสมัพนัธ์ให้แก่ผู้ที่มีศกัยภาพในการเสนอซือ้โดยทัว่ไป ซึง่ปฏิบตัิกบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนัเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ไม่มีข้อดีของการท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 
ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  การเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และการแข่งขันทางธุรกิจ และมีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบตัิตามเกณฑ์รายการที่ เกี่ยว
โยง 
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2.  ความเส่ียงของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 
ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ  ความเสี่ยงกรณีที่ VMSD ไม่สามารถหาเงินมาช าระค่าทรัพย์สิน 
ความเสี่ยงของการไม่เข้าท ารายการ  การจ าหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการน าเงินที่ได้รับไปท าการลงทุน 

หรือช าระหนี ้
 
3.  การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทัง้หมดของ BG 
 

 
 
*หมายเหต:ุ วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมูลค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ด าเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็น

 สินทรัพย์ของ BG ในปัจจบุนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาล
 เป็นหลกั และจะหยดุขยาย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจาก
 ปัจจบุนั 

 
4.  ความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า 
 1.  วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach)  
  -  ไม่สะท้อนถึงมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนีส้ิน 
  -  ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต 
 2.  วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  

 -  ปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีให้สะท้อนมลูค่ายตุธิรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน 
 -  ค านึงถึงมลูค่าจากการใช้ประโยชน์สงูสดุของทรัพย์สินของบริษัท 
3.  วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

 -  เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมลูค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ด าเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจบุนั 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท 

 -  มลูค่าที่ได้จากวิธีคิดลดมีมลูค่าต ่ากว่าวธีิอ่ืน ซึง่สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของบริษัทในปัจจบุนัยงัไม่ใช่
เป็นการใช้ประโยชน์สงูสดุ 

 4.  วิธีเปรียบเทียบกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparable Approach) ไม่ได้น าวิธีเปรียบเทียบกบับริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัมาใช้ เนื่องจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้

-  ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่ด าเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน (ถือครอง
ทรัพย์สินประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์เพ่ือให้เช่า) ที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกบัธุรกิจของ BG ได้ 

-  BG ไม่มีสภาพคล่องในการซือ้-ขาย อตัราส่วนทางการเงินที่จะน ามาเปรียบเทียบจึงอาจไม่เหมาะสม 
 
5.  ความสมเหตุสมผลของการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 

• เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และจะหยดุ
ขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย โดยจะไม่พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมจากปัจจบุนั 

• เงินทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทสามารถน าไปใช้ในการลงทุนในธุ รกิจการแพทย์ตาม
นโยบายของบริษัทข้างต้น หรือสามารถน าไปช าระหนีห้รือน าไปลงทนุอ่ืนๆที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ 

• VMSD เป็นผู้ที่ยื่นข้อเสนอราคาซือ้เพียงผู้ เดียว และราคาที่ VMSD เสนอซือ้ มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน (บริษัท เยียร์ แอพไพรซลั จ ากดั) 
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6.  ความเหมาะสมของการเข้าท ารายการและความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 

 
 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุ้นสามญัของ BG ให้แก่ VMSD ซึง่เป็นบคุคล
ที่มีความเกี่ยวโยงกนัในราคา 1,329 ล้านบาท เป็นราคาที่มีความเหมาะสม 
 
7.  ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
 

• เงื่อนไขในการเข้าท ารายการจากสญัญาจะซือ้ขายหุ้นสามญัของ BG ระหว่าง VB (“ผู้จะซือ้”) และ VMSD (“ผู้จะขาย”) 
ลงวนัที่ 14 มิถนุายน 2562 มีสาระส าคญั ดงันี ้
1) เง่ือนไขการช าระ เป็นดงันี ้

  ช าระงวดที่ 1  หลกัประกนัการประมลูจ านวน 10 ล้านบาท ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 
  ช าระงวดที่ 2  เงินมดัจ าในอตัราร้อยละ 20 ของราคาซือ้ขายสินทรัพย์หกัด้วยหลกัประกนัส าหรับการประมลู คิด
    เป็นจ านวน 255,800,000 บาท ในวนัที่สญัญาจะซือ้จะขายนีมี้ผลบงัคบัใช้ 
  ช าระงวดที่ 3  ช าระราคาซือ้ขายสนิทรัพย์ส่วนที่เหลือ คิดเป็นจ านวน 1,063,200,000 บาท ในวนัท าการซือ้ขาย
    และโอนสินทรัพย์ 
 
        โดยปัจจบุนั VMSD ได้ท าการช าระหลกัประกนัการประมลู (งวดที่ 1) และเงินมดั (งวดที่ 2) ให้แก่ VB แล้ว 
 

2)   ผู้จะขายจะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซือ้เม่ือได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ ซึง่การประชมุดงักล่าวจะต้องจดัขึน้ภายในวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 

3)   คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะท าการซือ้ขายภายในวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 
4) ในวันท าการซือ้ขายและโอนสินทรัพย์ ผู้จะซือ้ตกลงที่จะช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือส าหรับการซือ้หุ้นของ BG 

ให้แก่ผู้จะขาย 
5)  ผู้จะขายจะท าการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น BG ให้แก่ผู้จะซือ้ เม่ือได้รับการช าระราคาซือ้ขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือจากผู้จะซือ้แล้ว 
6) ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่อนุมตัิวาระที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ขายหุ้นของ 

BG ผู้จะขายตกลงที่จะท าการคืนหลกัประกันการประมูลและเงินมดัจ าโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้จะซือ้ภายใน 7 วนั หากผู้จะ
ขายคืนภายหลงัจากระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ผู้จะขายตกลงที่จะจ่ายดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

7) ผู้จะซือ้และผู้จะขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและภาษีอากรที่เกิดขึน้จากสญัญาจะซือ้จะขายนีต้ามภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการดังกล่าว พบว่าเป็นเงื่อนไขทั่วไปของการซือ้ขาย
ทรัพย์สินผ่านการประมูล โดยมีเงื่อนไขให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินหลกัประกันการประมูล ส าหรับผู้ที่ท าการยื่นราคาเสนอซือ้สินทรัพย์ผ่าน
วิธีการประมลู และก าหนดให้ผู้จะซือ้ท าการช าระเงินมดัจ าเม่ือท าสญัญาจะซือ้จะขาย อีกทัง้ยงัมีการระบเุง่ือนไขว่าผู้จะขายจะมีภาระผกูพนัใน
การขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซือ้เม่ือได้รับการอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ ซึง่เป็นเง่ือนไข
ที่เหมาะสมส าหรับบริษัทฯ ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทท ารายการดังกล่าว 
 
 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าราคาที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่บริษัทฯ ได้ซือ้มาครัง้แรก 

โดยที่ยงัไม่ได้ท าการประเมิน มีมลูค่าเป็นจ านวนเท่าใด 
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 นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด ได้ตอบข้อสอบถามว่าต้นทุนของการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ในส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมเรโทรเอซิส ที่ดินปากซอยสขุมุวิท 29 เนื่องจากได้มาซึ่งสินทรัพย์ตอนที่ได้ซือ้กิจการของกลุ่ม VB 
ในปี 2559 ได้บนัทึกบญัชีจ านวน 1,106.70 ล้านบาท 

 นายศิริวฒัน์  วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ BG วิธีมูลค่า
ตามบญัชี (Book Value Approach) และวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) มีความแตกต่างกนัอย่างไร 
 นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั ได้ตอบข้อสอบถามว่าวิธีมลูค่าตามบญัชี (Book 
Value Approach) เป็นการประเมินจากมลูค่าตามบญัชีจากงบการเงินโดยตรง และไม่ได้ท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับวิธีปรับปรุงมลูค่า
ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) จะท าการเลือกสินทรัพย์หลกัของบริษัทนัน้ๆขึน้มา และท าการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์นัน้
ตามราคามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ดกังล่าว เพ่ือให้สะท้อนถึงมลูค่าหุ้นตามบญัชีของบริษัทฯ ที่ใกล้เคียงกบัมลูค่าในปัจจบุนัและสะท้อนมูล
ค่าที่แท้จริงมากที่สดุ 

 นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หน้า 34/91 หัวข้อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข) และ (ค) ขอให้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระอธิบายเพ่ิมเติม 

 นายศิต ตนัศิริ ตวัแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จ ากดั ได้ตอบข้อสอบถามว่าในสารสนเทศเกี่ยวกบัการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หน้า 34/91 หวัข้อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข) 
และ (ค) เป็นค าอธิบายวิธีการเลือกใช้ของผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้
พิจารณาแล้วว่าการด าเนินกิจการของ BG ในปัจจุบนัไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ได้ซือ้กิจการกลุ่ม 
VB มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโครงการเพื่อขาย ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ได้มีนโยบายในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็น
หลกั และจะหยดุขยายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  
 นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างปากซอยสุขมุวิท 29 ผู้ประเมิน
อิสระได้ท าการประเมินตอนที่บริษัทฯ ได้ซือ้มาครัง้แรก ได้บันทึกบญัชีจ านวน 1,106.70 ล้านบาท และปัจจุบันราคาประเมินของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ มลูค่าจากวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) จ านวน 1,194.03 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ซือ้มา
เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว เหตุใดราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความแตกต่างไม่มาก และบริษัทฯ ได้ซือ้ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาแพง
เกินไปหรือไม่อย่างไร 
 นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อสอบถามว่าผู้ถือหุ้นอาจต้องไปพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในตอนนัน้ ซึ่ง
เป็นการซือ้กิจการกลุ่ม VB มีทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก หลายรายการ และขึน้อยู่กบัราคา หรือผลตอบแทนที่ให้กบับคุคลที่บริษัทฯ ได้ท าการซือ้ 
โดยบริษัทฯ ได้เสนอให้เป็นหุ้น ราคาหุ้นสงูกว่าราคาตลาดมาก ซึง่ต้องไปพิจารณาแพ็กเก็จทัง้หมดจึงจะสามารถมองภาพเห็นได้ว่าทรัพย์สินแต่
ละรายการมีมูลค่าเป็นจ านวนเท่าใด และบริษัทประเมินแจ้งบริษัทฯ ว่าควรซือ้ที่ราคาเท่าใด ทัง้นี ้การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปากซอย
สขุมุวิท 29 บริษัทฯ ได้พิจารณาตดัสินใจขายทรัพย์สิน ด้วยเหตผุลที่ว่า 
 1. บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเห็นว่าการพฒันาที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมาะสมส าหรับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
ขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลกั และน าเงินมาเพื่อเป็นทนุในการพฒันาธุรกิจการแพทย์จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการ
พฒันาในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
 2.  ราคาที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่บริษัทฯ ขายได้ ณ ปัจจุบนั เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ     
ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินให้ไว้ 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่าตามเอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษัทฯ หน้า 44/91 
โครงสร้างการถือหุ้ นของกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีแผนที่จะ
ด าเนินการอย่างไร 
 นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะทยอยขายที่ดินในธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ และในการขายทรัพย์สินบริษัทฯ ไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะท าการขายทรัพย์สินรายการใดได้ก่อน โดยจะท าการขายทรัพย์สิน
ที่ก่อให้เกิดรายได้น้อยที่สดุออกไปก่อน และทรัพย์สินรายการใดที่สามารถท า EBITDA ที่เหมาะสมก็จะพิจารณาเก็บไว้ อีกทัง้การขยายธุรกิจ
โรงพยาบาลต้องพิจารณาช่วงเวลา และโอกาสที่เหมาะสมในการลงทนุ  
 นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทในเครือที่ยงัคงเหลืออยู่ 
ประกอบด้วย (1) บจก.อินเทลลิเจ้นซ์ (2) บจก.วี 33 (3) บจก.วี เรสซิเดนซ์ (4) บจก.บ้านฉาง บิสสิเนส ดิสทริคท์ และ (5) บจก.อุดร บิสสิเนส 
ดิสทริคท์ ขอทราบผลการด าเนินงาน และในอนาคตมีโอกาสเติบโตด้านรายได้และผลก าไรอย่างไร 
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 นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคณุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าในการพิจารณาวาระนี ้เป็นเร่ืองการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ BG 
การที่ขายแล้วมีก าไรหรือขาดทุน ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา และตามที่ CBRE ได้มารายงานผลการประมูลจ านวน 4 ราย มีราย
ใดบ้างที่ให้ราคาสงูกว่า 1,329 ล้านบาท ซึง่มี VMSD ได้ซือ้หุ้นของ BG ราคาเสนอซือ้จ านวน 1,329 ล้านบาท โดย VMSD ซึง่เป็นบคุคลที่เกี่ยว
โยงกนักบับริษัทฯ และเม่ือพิจารณาขนาดรายการเป็นรายการขนาดใหญ่ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการดังกล่าว และ
ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั ในด้านความเหมาะสมของราคานัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นชัดแล้วว่าราคาในการเข้าท ารายการดงักล่าวเป็นราคาที่มีความเหมาะสม จากข้อเท็จจริงดงักล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นว่าทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะขาย และเงินที่บริษัทฯ ได้จากการขายหุ้นนัน้ จะท าผลประโยชน์
ให้กบับริษัทฯ ได้มากกว่า หรือ น้อยกว่าที่ได้ขายที่ดินแปลงนีไ้ป และ CBRE ก็ได้ยืนยนัว่าที่ดินแปลงดงักล่าว มีความยากในการขาย ซึง่เป็นที่
ทราบกนัดีว่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ภาวะตลาดปัจจบุนัอยู่ในช่วงถดถอย และอสังหาริมทรัพย์รอการขายล้นตลาด  
 นายจอห์น ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม 

 นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่ามติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจ านวน 6 ราย 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการพิจารณาในวาระนี ้ขอเสนอที่ประชมุผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ท ารายการ 1) จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการร้อยละ 16.36 ตามข้อก าหนดของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ไม่ต้องจัดประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น และ 2) รายการที่เกี่ยวโยง รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือบริการ มีขนาดรายการร้อยละ 21.52 ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการ
ดงักล่าว ดงันัน้ การพิจารณาตาม 1) และ 2) บริษัทฯ จึงขอน าเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิพร้อมกันในคราวนี ้แต่มิใช่
เป็นข้อปฏิบตัิ ที่จะต้องท าทุกครัง้ ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการตามข้อก าหนดของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานกุารบริษัท ประกาศจ านวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 2 มีทัง้หมด 132 ราย เป็นจ านวน 

3,046,703,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.0315 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด และขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จ ากัด (“BG”) จ านวน 

9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(“VMSD”) ซึ่งเป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้ นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้วางมดัจ าไว้ให้แก่ VB เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 265,800,000 บาท และจะช าระราคาซือ้ขายส่วนที่เหลือ
จ านวน 1,063,199,733.83 บาท ให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ตกลงกัน 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 

 
 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุในวาระนี ้นางสาวฤติมา จิระสรุเดช เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต 
วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลบัเข้ามาในห้องประชมุ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป 
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วาระท่ี 3  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนซึ่งนอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายศิริวฒัน์  วรเวทวฒิุคณุ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมดงันี ้
 1.  ตามที่ได้ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือเดือนเมษายน 2562 ในรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หน้า 14/91 ซึ่งนายแพทย์สุนทร 
ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นว่า “บริษัทฯ สามารถเติบโตได้จากโรงพยาบาลที่เปิดด าเนินการ
อยู่แล้ว ประมาณร้อยละ 12-15 ต่อปี และจากการเข้าซือ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีกในอนาคต ท าให้ภาพรวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ 
น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี” ซึง่เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ 
 2.  เคยได้ขอสนับสนุนให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นธุรกิจสุขภาพ (Health Care) 
เนื่องจากนายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ์ ซึง่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจสขุภาพ เป็นผู้ที่ขบัเคลื่อนให้ธุรกิจสขุภาพเติบโต โดย
ได้เน้นกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลางถือว่าเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ อีกทัง้มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจสุขภาพซึ่งได้ เลือกขยาย
โรงพยาบาลในต่างจังหวดั เป็นตลาดที่เกิดใหม่ และสิ่งที่นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ได้ค านึงถึง คือ บริษัทฯ ไม่ต้องการท าก าไร (เงิน) เพียง
อย่างเดียว แต่ยงัช่วยพฒันาธุรกิจโรงพยาบาลในต่างจังหวดัที่ยงัมีบริการสาธารณสขุไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีโรงพยาบาลเอกชนไ ม่เพียงพอ เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการโรงพยาบาลที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน นอกจากนี ้การลงทุนในธุรกิจสขุภาพ นายแพทย์
พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอย่าใจร้อน โดยผู้ถือหุ้นได้รอผลประกอบของบริษัทฯ มานานแล้ว เม่ือพิจารณาผลประกอบการในไตรมาส
ที่ 2/2562 ผลประกอบการยงัขาดทนุ และสอบถามว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีก าไรและ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้ นได้เม่ือใด  
 3.  ขอทราบวตัถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นของ BG จ านวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่จะน าเงินไป
ลงทนุในเร่ืองใด และก่อให้เกิดผลก าไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ 
 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ตอบข้อซักถามว่าในการท าธุรกิจโรงพยาบาล ต้องใจเย็น เนื่องจาก
โรงพยาบาลใช้เวลาในการก่อสร้าง 1-2 ปี และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 5 ล้านบาท และต้องลงทุนในเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บุคลากรแพทย์ ถึงจะด าเนินการได้ และเม่ือโรงพยาบาลเปิดด าเนินการแล้ว ในการ รักษาคนไข้จึงต้องท าแบบค่อยเป็นค่อยไป คนไข้เข้ามา
รักษาโรคไม่เหมือนกัน ราคาค่าบริการไม่เท่ากัน ปัจจุบนัรัฐบาลมีแผนที่จะเก็บค่าบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจกระทบต่อการ
ปรับขึน้ค่าบริการ จึงท าให้การลงทนุดงักล่าวต้องใช้เวลาในการเติบโตด้านรายได้และผลก าไร  
 นอกจากนี ้ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการบริษัท มีแผนที่จะด าเนินโครงการดแูลผู้สงูอาย ุซึง่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ พิจารณาร่วม
ลงทุนกับนักลงทุนประเทศญ่ีปุ่ น โดยในประเทศไทยมีสดัส่วนผู้สูงอายุที่ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มขึน้อีก 30 ปี
ข้างหน้าร้อยละ 180 หรือ จ านวนผู้สงูอายทุัว่โลกจะเพิ่มขึน้ 1,500 ล้านคน จึงมีความต้องการบริการด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั  
 นายศิริวฒัน์  วรเวทวฒิุคณุ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้
 1.  โรงพยาบาลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทนุและได้เปิดด าเนินการแล้ว รายได้เป็นไปตามเป้าที่ได้ตัง้ไว้หรือไม่อย่างไร หากพิจารณางบ
การเงินเป็นรายไตรมาสจะมีผลประกอบการจะต้องเป็นบวกเม่ือใด 
 2.  ในรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ เป็นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง ได้มีการ
เปิดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะผลักดันให้โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบของ
โรงพยาบาลส าหรับตลาดฐานกลาง และพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทนุ โดยใช้ระบบงานดิจิตอล และการบริหารงานแบบ Share 
Services ช่วย ขอทราบความคืบหน้า 
 3.  ขอทราบวตัถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นของ BG จ านวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่จะน าเงินไป
ลงทนุในเร่ืองใด และมีอตัราผลตอบแทนเป็นจ านวนเท่าใด  
 นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซกัถามว่าเม่ือปี 2560 บริษัทฯ มีโรงพยาบาลที่ได้เปิด
ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 โรงพยาบาล อนัประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณเุวช จงัหวดัพิษณโุลก (2) โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร จงัหวดัพิจติร 
(3) โรงพยาบาลปากน า้โพ และ (4) โรงพยาบาลปากน า้โพ 2 จังหวดันครสวรรค์ ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 
โรงพยาบาล ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาล พริน้ซ์ อุทยัธานี และปี 2562 ได้ซือ้กิจการและเปิดโรงพยาบาล
ใหม่ ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และ (2) โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน รวมมีโรงพยาบาลทัง้สิน้ 8 โรงพยาบาล ส าหรับผล
ประกอบการสิน้ปี 2561 ภาพรวมธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Health Care) มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.3 และปี 2562 บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าส าหรับ
โรงพยาบาลทกุแห่งที่ได้เปิดใหม่มีรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12-15 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้



30 

 

 ไตรมาส 1/2562 มีรายได้เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 โดยบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการและได้เปิดด าเนินงานของโรงพยาบาล 2 โรงพยาบาล 
ได้แก่ โรงพยาบาลศิริเวช ล าพนู เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2562 และโรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2562 ซึง่เป็นโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก มีรายได้รวมจ านวน 10 กว่าล้านบาท เม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม 
 ไตรมาสที่ 2/2562 มีเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสขุภาพ ดงันี ้
 1.  การเปลี่ยนแปลงฤดูของโรค เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เกิดจากฤดูฝนมาถึงเร็ว มีการระบาดของไข้หวดั และโรค
อ่ืนๆ ท าให้มีคนไข้เด็กเข้ามารักษาเป็นจ านวนมาก เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ฤดูฝนมาถึงช้า ท าให้อตัราการป่วยของกลุ่มคนไข้เด็ก
ช้าไป 1 เดือน ซึ่งจะเห็นผลในเดือนต่อไป นอกจากนี ้ได้พิจารณา Admission rate ของโรงพยาบาลคู่แข่ง และโรงพยาบาลรัฐบาล ผล 
Admission rate ก็ลดลงเช่นกนั 
 2.  ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ จากต้นปีที่เชื่อมัน่ว่าภายหลงัจากการเลือกตัง้และจัดตัง้รัฐบาลแล้ว สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึน้ 
แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาด ต่อมาเดือนเมษายน ประสบเหตุการณ์ Trade War ท าให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินน้อยลง จึงได้มีการออกนโยบาย
ทางการตลาดหลายอย่าง เพ่ือกระตุ้นการบริโภค โดยทีมการตลาดได้จดักิจกรรม ท าโปรโมชัน่ การท า Package เป็นรายโรค ก าหนดค่าใช้จ่าย
ตายตวั และตามที่ได้เคยตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้นเม่ือปีที่ผ่านมาว่าภาพรวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี
นัน้ ปัจจบุนัรายได้คร่ึงปีแรก บริษัทฯ มีรายได้ 10.8 ล้านบาท  
 ไตรมาสที่ 3/2562  มีแผนเปิดโรงพยาบาลใหม่ คือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทยัธานี อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล 
จากเดิมที่ได้ก าหนดวันเปิดโรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม 2562 ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากมีประเด็นเร่ืองใบอนุญาต คาดว่าจะเปิด
ด าเนินงานโรงพยาบาลต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีอีกโรงพยาบาลอยู่ในขัน้ตอนการท า Due diligence ท าให้รายได้ของบริษัทฯ ไม่
เป็นไปตามเป้าที่ได้ก าหนดไว้ 
 โรงพยาบาลพษิณเุวช ซึง่เป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ จ านวน 1,000 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์ในการเติบโตร้อยละ 6-7 จากเดิมที่
ได้ตัง้เป้าไว้ร้อยละ 10 แม้จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ตัง้เป้าไว้ การท าก าไรยงัสามารถควบคุมให้ใกล้เคียงกับไตรมาสผ่านมาได้ เนื่องจากมี
ผลกระทบจากการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล การตัง้ส ารองค่าชดเชยส าหรับพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่ เกิดขึน้
เพียงครัง้เดียวจากมติพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ที่ให้ลกูจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากเดิมไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 300 
วนั เป็น 400 วนั เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทกุโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลปากน า้โพ และโรงพยาบาลปากน า้โพ 2 ปัจจบุนัมีผลประกอบการที่ดีขึน้ มี EBITDA เป็นบวก ซึง่ทัง้ 2 โรงพยาบาลอยู่
ระหว่างการบริหารจัดการ Depreciation โดยการโอนย้ายทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ใช้งานไปไว้ที่โรงพยาบาลเปิดใหม่ และปรับรายการ
เคร่ืองมือแพทย์ ให้มีระยะเวลาอตัรา Depreciation ที่ลดลง คาดว่าปี 2564 โรงพยาบาลจะมี NPAT ที่เป็นบวกได้ 
 โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร มีรายได้จ านวน 200 ล้านบาท อยู่ในขัน้ตอนการออกแบบปรับปรุงอาคาร เพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐานใน
การบริการแบบเดียวกันกบัโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในเครือ อีกทัง้ได้ท าการ Set ระบบภายในหลายรายการแล้ว ที่ผ่านมามี EBITDA ติดลบเล็กน้อย
ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน คาดว่าสิน้ปี 2562 มี EBITDA ต้องเป็นบวก และปี 2563 EBITDA จะดีขึน้ 
 โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จสิน้เดือนตุลาคม 2562 และมีแผน
ด าเนินการเปิด Grand Opening ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านมาร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี ้เดือนกันยายน 2562 
โรงพยาบาลจะปิดให้บริการส าหรับผู้มาใช้สิทธิตามโครงการบตัรทอง เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างท าให้คนไข้ เข้ามาใช้บริการยงัไม่เต็มที่ 
อย่างไรก็ตามยืนยนัว่ารายได้ของโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู จะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน  ได้รับโอนกิจการเม่ือเดือนมีนาคม 2562  โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการซือ้ที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบ
และก่อสร้างอาคารใหม่ เพือ่เช่ือมกบัอาคารเดิม ปัจจบุนัได้ท าการปรับปรุงอาคารเดิม เพ่ือให้มีรูปแบบมาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกับ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ ในเครือ  
 โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ โรงพยาบาลได้ท าการเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2562 รายได้เฉลี่ยใกล้เคียงตามที่
ได้ตัง้เป้าไว้ ซึ่งปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 90 ล้านบาท แต่โรงพยาบาลเปิดใหม่ยังขาดทนุไม่มากเฉพาะ EBITDA ขาดทุนประมาณ 
200,000 บาท คาดว่าในปี 2563 EBITDA เป็นบวกได้   
 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนการลงทนุขยายธุรกิจสขุภาพ (Health Care) เพ่ิมขึน้ภายในปี 2562 – 2563 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ โดยเม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการลงทุนและการจดัตัง้
บริษัทย่อยใหม่ของบริษัทย่อย เร่ิมก่อสร้างสิน้ปี 2563 คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 อีกทัง้ยงัมีอีกโรงพยาบาล อยู่ในขัน้ตอนการท า 
Due diligence มี EBITDA เป็นบวกซึ่งเป็นผลที่ดีต่อบริษัทฯ และโรงพยาบาลที่ได้ลงทุนใหม่ภายใน 3-5 ปี โรงพยาบาลจึงจะมีก าไร จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีก าไรในช่วงเวลาดงักล่าว 
 นายศิริวฒัน์  วรเวทวฒิุคณุ ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้
 1.  จากงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะขาดทนุน้อยลง หรือ ขาดทนุมากขึน้ หรือ เร่ิมมีก าไร 
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 2.  ขอทราบวตัถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นของ BG จ านวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่จะน าเงินไป
ลงทุนในเร่ืองใด และมีอตัราผลตอบแทนเป็นจ านวนเท่าใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมัน่ใจว่าการลงมติในวาระที่ 2 ถูกต้อง และการที่ผู้ถือหุ้นได้
สนบัสนนุบริษัทฯ ก็ย่อมหวงัผลตอบแทนในอนาคต 
 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อซกัถามข้อ 2 ว่าจะน าเงินส่วนหนึ่ง (1,000 ล้านบาท) ไป
ช าระตัว๋เงินที่ค้างจ่ายจากการซือ้กิจการของ Principal Healthcare (AMA เดิม) ซึ่งสอดคล้องกับค าถามในข้อ 1 และที่ผ่านมาได้พิจารณางบ
ก าไรขาดทุน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่สงู และตามที่นายแพทย์สุนทร ศรีทา ได้กล่าวไว้ว่า EBITDA ต้องเป็นบวก ดงันัน้ การปรับค่าเสื่อมราคา 
การลดภาระต้นทนุทางการเงินลงไปได้ จะท าให้รายได้มีความใกล้เคียงกบัที่ได้ตัง้เป้าไว้ โดยบริษัทฯ จะพยายามบริหารโรงพยาบาลเดิมที่ยังมี
ภาวะขาดทนุ ให้กลบัมามีผลประกอบการที่ดีขึน้  
 นอกจากนี ้การลงทนุในธุรกิจสขุภาพ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจากกรณีการเลือกซือ้กิจการโรงพยาบาลในจงัหวดัที่ไม่มีโรงพยาบาล
ก็ต้องสร้างโรงพยาบาลขึน้ใหม่ อาจใช้เวลาในการก่อสร้าง 3-5 ปี ส่วนจังหวดัที่มีโรงพยาบาลอยู่แล้วอาจเจรจาขอซือ้ในราคาที่ไม่แพง ฝ่าย
จัดการจะท าการเลือกวิธีการลงทุนในโรงพยาบาลให้มีความสมดุลระหว่างการซือ้กิจการโรงพยาบาลเดิมซึ่งมีผลก าไรอยู่แล้ว เพื่อให้
ผลตอบแทนแก่บริษัทฯ ทนัที กบัการเลือกซือ้ที่ดินเปล่าที่เป็น Green Field เพ่ือสร้างขึน้เป็นโรงพยาบาลใหม่  โดยมีราคาไม่แพงมาก  
 นายศิริวัฒน์  วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวเสริมว่าไม่ต้องการให้บริษัทฯ ท าก าไรเพียงอย่างเดียวตามที่
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ตอบข้อซักถามไว้ และการลงทุนในหุ้ นสามัญของบริษัทฯ อย่าใจร้อน ต้องรอผล
ประกอบการว่า Trend เป็นอย่างไร โดยผลประกอบของบริษัทฯ น่าจะดีขึน้ ไม่ใช่แย่ลง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีความหวงั 
 นายแพทย์สนุทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซกัถามว่าการท าธุรกิจโรงพยาบาลมีทัง้ปัจจัยภายนอก 
และภายใน ซึง่ปัจจยัภายใน คือเร่ืองประสิทธิภาพ การพฒันาคณุภาพบริการ การจดัการระบบงานให้ดี การสรรหาบคุลากรทางการแพทย์ ซึง่มี
ความมัน่ใจว่าสามารถท าได้ดีพอสมควร และการขยายธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนปัจจัยภายนอก
บางเร่ืองเป็นสิ่งที่   บริษัทฯ ควบคมุไม่ได้ ซึง่มีผลกระทบท าให้บางเร่ืองไม่เป็นไปตามที่ได้ตัง้ Projection ไว้ หรือ ตามงบประมาณที่ได้ท าไว้ ซึ่ง
ถ้าพิจารณาตามเหตุและผลเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้กับทุกบริษัทได้ ท าให้ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้คาดการณ์ผิดพลาด เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจส่งผลการทบต่อ Demand ความสามารถการจ่ายเงินของลกูค้า การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าที่ก าหนดไว้ และมีความมัน่ใจในระยะยาวว่าการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานแบบ Share Services ก็จะลดลง และบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีก าไรเพิ่มขึน้ 
 นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากไม่ได้อยู่ในธุรกิจสุขภาพ (Health Care) 
มาก่อน จึงต้องให้ความมัน่ใจต่อผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมาได้มีโอกาสพบนกัลงทุน และหา Strategic partner ภายหลงัจากที่นักลงทุนได้เข้ามาดงูาน
ด้าน Operation แล้ว ทุกรายยืนยนัว่าบริษัทฯ ปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง และต้องการที่จะร่วมทุนกับบริษัท และขอให้ความมัน่ใจกับผู้ถือหุ้นว่า 
Business Model ของบริษัทฯ ได้แก่   

-  เป็นโรงพยาบาลที่ก าหนดราคาค่ารักษาพยาบาลทีล่กูค้าสามารถเข้าถึงได้ 
-  มีนโยบายเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในตา่งจงัหวดัทีมี่อยู่แล้ว โดยการร่วมทนุ ซึง่พิจารณาโรงพยาบาลเก่า
ที่มีชื่อเสียงและเปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี  

-  เน้นกลุ่มลกูค้าที่มีรายได้ปานกลาง 
-  รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล  
-  การใช้เทคโนโลยีในการขบัเคลื่อน โดยให้ความส าคญัทัง้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมยั และเทคโนโลยใีนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ ป่วย เช่น เคร่ืองจ่ายยาอตัโนมตัิ เคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยั เป็นต้น 

-  การพฒันาระบบการบริหารจดัการโรงพยาบาล เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจดัการโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เช่ือมโยงกนั 
สนบัสนนุให้มีการแบ่งปันทรัพยากรและการท างานร่วมกนั  

 
ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก เลขานกุารบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชมุว่าขณะนีว้าระต่างๆ ได้รับการ

พิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการ
แจ้งมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถัดไปและ
บริษัท จะจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 รวมทัง้น าส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทที่  www.principalcapital.co.th อันจะท าให้     
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  

http://www.principalcapital.co.th/
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 ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตวัแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้ มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้ขณะนีก้ารประชุมได้
ด าเนินการครบถ้วนทกุวาระแล้ว จึงขอปิดการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 
ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
  
 

    ลงช่ือ....................................................................ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม 
                                                               นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร 

 
 

         ลงช่ือ...................................................................เลขานกุารบริษัท และผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 
                                  นางสาวฤติมา จิระสรุเดช 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3  
                 
ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 
                    
อาย ุ   87  ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการ และ ประธานกิตติมศกัดิ ์
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ  2 เมษายน 2556 ( 7 ปี ) 
ประวัติการศึกษา  แพทย์ศาสตร์บณัฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
   DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลยัมหิดล 
   Post Graduated Study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 
   The National Defense College. 
และประวัติการอบรม                    Director Accreditation Program 2005  (DAP 45/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   (IOD)  
ประวัติการท างาน 
ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั      ประธานกิตติมศกัดิ ์   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562  ประธานคณะกรรมการ  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. 2556 –  ปัจจบุนั    กรรมการ     บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2520 – 2550  กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่  บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
   คณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการที่ปรึกษา       
2534 – 2544  รองประธานคณะกรรมการ  บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
  
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ  บริษทั โรงพยาบาลพิษณพุฒันา จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ  บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ  บริษัท พิษณเุวช จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั                         ประธานกรรมการ  บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล 
  จ ากดั ผู้ถือหุ้น 99.998%                                  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาเป็น

ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท               ไม่มี  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ    บริษัท สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จ ากดั 
ใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา    
คุณสมบัติต้องห้าม                                              ไม่มีประวตัิกระท าความผดิอาญาในความผดิเกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
          ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
          รอบปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา       1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้  
         2. เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 2/2 ครัง้   
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2. นายจอห์น ลี โกะชุน 

 
อาย ุ   76  ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
วันเข้าด ารง  26 กุมภาพนัธ์ 2562 ( 1 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
ประวัติการศึกษา  Master of Public Health (MPH), Loma Linda University. 
   ปริญญาโท สาขา Philosophy MA.        สถาบนั Adventist University of the Philippines. 
   ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA.       สถาบนั Adventist University of the Philippines. 

  และประวัติการอบรม               Role of the Chairman Program 2018 (RCP 43/2018)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program 2002 (DCP 23/2002)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 St Lukes Medical Center, Quezon City, Philippines 1969 
 Loma Linda University Medical Center, Loma Linda CA, USA 1973 
ประวัติการท างาน 
ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ                 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท                   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2543 – 2550  กรรมการ      บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2543 – 2550  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2553  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2553  กรรมการบริหาร   บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2560 – 2562  ประธาน    บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั 
2552 – 2553  ประธาน    โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 
2552 – 2553  ประธาน    โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบรีุ 
2553 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ & Principal Consultant MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore) 
       Parkway Health, (now part of IHH Healthcare, listed in 
       Kuala Lumpur & Singapore.) 
2541 – 2543  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.  
2536 – 2541  ผู้จดัการทัว่ไป   Gleneagles International.  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาเป็น

ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท               ไม่มี  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ    ไม่มี 
ใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไม่มีประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบ
 ปีที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา      1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้  
         2. เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 2/2 ครัง้   
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3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร                 
 

อาย ุ   28 ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทนุ 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ์ 2562 ( 1 ปี ) 
ประวัติการศึกษา               ปริญญาตรี สาขา Hospitality Management with Real Estate Finance and Revenue Management. 
   สถาบนั Glion Institute of Higher Education, Switzerland. 
และประวัติการอบรม           Director Certification Program 2019 (DCP 273/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษัทไทย 
   (IOD) 
   Executive Development Program (EDP 2020)                                 
ประวัติการท างาน 
ม.ค. 2563 – ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการลงทนุ   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร   บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ    บริษัท วิวฏัฏะคลินิก จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ    บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ    บริษัท รัชดา บสิสิเนส ดีสตริค จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 
   ส่วนงานบริการ บริหารธุรกิจส่วนกลาง บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั 
2560 – 2561  Manager in Training   Four Seasons Thailand   
  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                           คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็น 
     ผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่งครบถ้วน
     ตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท            บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไม่มี 
ใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                          ไม่มีประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
     ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่
     ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา   1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้  
     2. เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 2/2 ครัง้   
     3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครัง้   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 

 
สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer : PBT) 

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 

กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ให้แก่บริษัทย่อย
ที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อใช้ในการประกอบการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้น ดงัต่อไปนี ้

 
1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ เพือ่ให้บรรลตุามนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจด้าน
โรงพยาบาลเป็นหลกั บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า– กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) รวมถึงทรัพย์สินและ
หนีส้ินทัง้หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดัง กล่าว
ทัง้หมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรับโอนกิจการดงักล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
(บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทย่อย
ดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะยื่นค าขอยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ส าหรับการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อ
ยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองดงักล่าว (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์ PBT”) 

โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 
(Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) หรือราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนีส้ินของกิจการที่โอน ณ 
วันโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT อย่างไรก็ดี มูลค่าของกิจการที่โอนนัน้จะขึน้อยู่กับช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดังกล่าว       
ในการนี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและ
หนีส้ินที่จะรับโอนมาจากบริษัท ณ วันโอนกิจการ ดังนัน้ บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษัท วี       
บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ือเพ่ิมทนุดงักล่าวทัง้จ านวน 

ประมาณการใช้ค่าใช้จ่ายอนัเกี่ยวกับการโอนกิจการดงักล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการโอน กิจการบางส่วน เป็นต้น เป็นเงินประมาณ 
9.7 ล้านบาท 

บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี ้จะสามารถเร่ิมและด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 ทัง้นี ้ภายหลงัการโอน
กิจการดงักล่าวบริษัทฯ จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยจะมุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจ
ด้านสขุภาพ อนัได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะยงัคงด าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และอาคารส านกังานให้เช่าแบบครบวงจรโดยผ่านบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ 
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2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 
 

โครงสร้างปัจจุบัน วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนการปรับโครงสร้าง) 
 

 
 
 

โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 
 

 
 

3. ข้อมูลของบริษัทย่อยท่ีจัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน 
 

ทุนจดทะเบียน : ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ทัง้นี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อย จะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มากกว่าทรัพย์สินและหนีส้ินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนัน้ บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพ่ือให้เป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (บริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100) จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวทัง้จ านวน 

ผู้ถือหุ้น : บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อยซึ่ งบริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้ นใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท 
ผู้บริหารของบริษัทอีก 2 ท่านจะถือหุ้นท่านละ 1 หุ้น 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือประกอบกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์    
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4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีเ้พ่ือให้บรรลตุามแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทให้ชดัเจน และ

เพื่อสร้างธุรกิจที่ยัง่ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ และการ
บริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลกัการและเหตผุลดงัต่อไปนี ้

 
4.1 เพื่อให้เกิดความชัดเจน และบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจในหลายส่วนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิ จ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทนุ การปรับโครงสร้างกิจการโดยโอนกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรมแมริออทมายงับริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด เพื่อให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ หมดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ภายใต้ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งจะท าให้การจัดโครงสร้างทางธุรกิจบริษัทฯ ชัดเจนมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้การปรับ
โครงสร้างกิจการดงักล่าวยงัท าให้สามารถแบ่งแยกและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีกว่าในปัจจบุนั และสามารถบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจนัน้ๆ อีกทัง้จะท าให้บริษัทสามารถจ ากัดความเสี่ยงในการท ารายการใน
อนาคตให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ซึง่จะไม่กระทบต่อธุรกิจหลกัอ่ืนๆ ของบริษัทฯ 

 
4.2 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

การปรับโครงสร้างกิจการให้อยู่ในลักษณะนีจ้ะท าให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ในการลงทุนขยายธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชนซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และช่วยเพ่ิมโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุหรือพนัธมิตรทาง
ธุรกิจรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นบคุคล นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงิน ที่มีความสนใจหรือความช านาญเฉพาะในธุรกิจบางประเภท โดยที่ไม่ต้องร่วม
ลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของ  
บริษัทฯ และเพิม่ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

 
4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม 

การจัดโครงสร้างในลักษณะนีจ้ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท  ให้มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทัง้ยงัเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้
การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตวัมากยิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ สามารถใช้รายงานทางการเงินของกิจการที่แยกออกจากกนัอย่างชดัเจน
เพ่ือวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทัง้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการที่แยกออกจากกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
5. ขัน้ตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ 
5.1 บริษัทฯ จะจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เพ่ืออนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการ

โอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ 
5.2 ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนตามรายละเอียดข้างต้น และ

จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป 
5.3 ในวันรับโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจโรงแรมแมริออท รวมถึงทรัพย์สินและ

หนีส้ินทัง้หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ดงักล่าวทัง้หมด ในราคาตามมูลค่าบญัชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี(Adjusted Book Value) หรือ
ราคายุติธรรมของ ทรัพย์สิน (Fair Value) หรือราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนีส้ิน ตามที่ได้หารือกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT และจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทย่อยให้ไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอน
ในวนัที่รับโอนกิจการ บางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกบักิจการที่โอนเพ่ิมเติมภายใต้หลกัเกณฑ์ PBT 

ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเร่ิมและด าเนินการเสร็จสิน้ ภายในปี 2563 
ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดย
จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลัก และบริษัทฯ จะยังคงด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารส านักงานให้เช่าแบบครบวงจรโดยผ่านบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ 
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นอกจากนี ้เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

1) ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุก
ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การ
ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกบัมลูค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพ่ือการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของกรมสรรพากร  

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การ
ด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทัง้ มีอ านาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั 

3) จดัท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการปรับโครงสร้าง
กิจการ ตลอดจนการจัดท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน 
รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

4) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จลลุ่วง  
 

6. การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 
การปรับโครงสร้างธุรกิจในครัง้นีจ้ะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนีส้ินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมแมริออท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและ

พนกังานจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มายงับริษัทย่อย บริษัทฯ จะยงัคงก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีก
ชัน้หนึ่ง โดยผู้บริหารหลกัของบริษัทย่อยจะยงัคงเป็นผู้บริหารชดุเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดงักล่าวในบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานของ บริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะและ
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้ผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นบุคคลที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้ นใหญ่เป็นผู้ เสนอแต่งตัง้ โดยบริษัทฯ จะยังคงการ
บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่
เกีย่วข้อง  

อนึ่ง บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงานในอนาคตของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ หากมีการเร่ิมด าเนินธุรกิจใหม่ หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

 
7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออทให้กับบริษัทย่อยในครัง้นี  ้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมทัง้หมด ฐานะการเงินและผ ลการ
ด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม
ก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการโอนธุรกิจเช่น ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น การ ปรับ
โครงสร้างกิจการครัง้นีจ้ึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

 
8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออทให้กบับริษัทย่อยในครัง้นี  ้ภายหลงัการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะ
เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดทางอ้อมในบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นในบริษัทฯ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้างกิจการครัง้นีจ้ึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออท ให้กับบริษัทย่อยในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อแบ่งแยก
สายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างธุรกิจ ที่ยัง่ยืน และ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนมุตัิแผนการโอน
กิจการดงักล่าว 

 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
-ไม่มี - 

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

 
-สาธิต วิทยากร- 

  
-วีระ ศรีชนะชยัโชค- 

ดร. สาธิต วิทยากร  นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 
กรรมการ  กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 

 
สารสนเทศเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของ 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PRINC”) ครัง้ที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
26 มิถุนายน 2563 (“ท่ีประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”) 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย”) ให้แก่นางสาวสาธิตา 
วิทยากร (“คุณสาธิตา”) ซึง่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ในราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 433,693,837.10 บาท (“ราคาซือ้ขาย”) 

(ก) ที่ดินจ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ พร้อมสิ่งปลกูสร้าง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเชียงใหม่ อนัมีบริษัท วี33 จ ากดั )“V33”) ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้ นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (“VB”) เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ (“ท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่”) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการ
จ าหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ V33 มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท และมลูค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 6 บาท แทนการจ าหน่ายที่ดินโดยตรง 
โดยจ าหน่ายในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 176,955,771.44 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท ภายใต้
เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น V33 แล้วคุณสาธิตาตกลงที่จะด าเนินการให้ V33 
ช าระเงินที่ V33 มีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ค้างช าระอยู่ ณ วนั
โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของ V33 ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วนัภายหลงัการรับโอน
กรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ภาะผกูพนัดงักล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 53,500 บาท 

(ข) ที่ดินเปล่า จ านวน 4 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตัง้อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ (“ท่ีดินจังหวัดอ่างทอง”) โดยจ าหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท 

(ค) ที่ดิน จ านวน 2 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 10-0-00 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตัง้อยู่ที่จังหวัดสระบุรี อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (“ท่ีดินจังหวัดสระบุรี”) โดยจ าหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ 

(ง) ที่ดินเปล่า จ านวน 1 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตัง้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี อันมีบริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด 
(“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้ นโดยทางอ้อมผ่าน VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ (“ท่ีดินจังหวัด
อุดรธานี”) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดงักล่าวโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่
ทัง้หมดจ านวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ UBD 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการจ าหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจ าหน่ายในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 137,375,860.42 บาท 
หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท ภายใต้เง่ือนไขว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น 
UBD แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะด าเนินการให้ UBD ช าระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ค้างช าระอยู่ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของ UBD ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วนัภายหลงัการรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพัน
ดงักล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 301,952.06 บาท 

โดยการเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  

VB ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯจะเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ซือ้ขายภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึน้ในวนัที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเบือ้งต้นคาดว่า หากธุรกรรมดงักล่าวได้รับมติ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือนกนัยายน 2563  

2. คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  

คู่สญัญาที่เกี่ยวข้อง  

ผู้ซือ้:  นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) 
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ผู้ขาย:  บริษัท วี บริลเลี่ยน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (“VB”)  

ความสมัพนัธ์ที่เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ  

คณุสาธิตาเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) 
เนื่องด้วยคุณสาธิตา (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่าน UBS AG HONG KONG BRANCH และพีค ดี
เวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 1,917,852,143 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55.39 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของบริษัทฯ (2) เป็นบตุรและบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) ของดร. สาธิต วิทยากร ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (3) เป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของตนดงัต่อไปนี ้ให้แก่คุณสาธิตา ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 433,693,837.10 บาท โดยคณุสาธิตาจะช าระราคาซือ้ขายดงักล่าวทัง้จ านวนใน
คราวเดียวภายในวันเดียวกับวนัที่ได้มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ซือ้ขายให้กับคุณสาธิตาเสร็จ
สมบรูณ์ 

(ก) ที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่ V33 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดงักล่าวโดย
ใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ V33 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 6 บาท แทนการจ าหน่าย
ที่ดินโดยตรง โดยจ าหน่ายในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 176,955,771.44 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลงัจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น V33 แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะด าเนินการให้ 
V33 ช าระเงินที่ V33 มีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ค้างช าระอยู่ ณ 
วนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของ V33 ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วนัภายหลงัการรับโอน
กรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 53,500 บาท  

(ข) ที่ดินจงัหวดัอ่างทอง ซึง่ VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยจ าหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท 

(ค) ที่ดินจงัหวดัสระบรีุ ซึง่ VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยจ าหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ 

(ง) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง UBD เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงนีโ้ดยใช้
วิธีการจ าหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ UBD มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทแทนการจ าหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจ าหน่ายในราคารวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท ภายใต้เง่ือนไขว่า ภายหลงัจากที่คุณ
สาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น UBD แล้ว คณุสาธิตาตกลงที่จะด าเนินการให้ UBD ช าระเงินที่ UBD มีภาระผกูพนัที่จะต้อง
ช าระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ค้างช าระอยู่ ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นของ UBD ให้แก่
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วนัภายหลงัการรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2563 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 301,952.06 บาท 

ทั ง้นี  ้ กา รจ าหน่ ายท รัพ ย์สิน ข้ า ง ต้นถื อ เ ป็นการใ ช้สิ ท ธิของบ ริษัทฯ  ภายใ ต้สัญ ญาซื อ้ขายหุ้ นของ  VB ระหว่ า ง 
คุณสาธิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 (“สัญญาซือ้ขายหุ้น VB”) และตามข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่สัญญา
ดงักล่าว ซึ่งตามข้อก าหนดของสญัญาซือ้ขายหุ้น VB นัน้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะพฒันาโครงการ
ใดๆ บนที่ดินข้างต้น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสิทธิในการขายที่ดินดงักล่าวแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้หมดคืนให้แก่คุณ
สาธิตา (“สิทธิขายท่ีดินคืน”) ตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกนัไว้ภายใต้สญัญา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการค านวณ
และการช าระราคาซือ้ขายตามที่ระบุในข้อ 5. และข้อ 6.) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วนัที่ซือ้ขายหุ้น ซึ่งระยะเวลา 3 ปีดงักล่าวได้
ครบก าหนดลงแล้ว และคู่สัญญาได้ตกลงขยายระยะเวลาใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ (พร้อมทัง้ขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงินที่
เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่คุณสาธิตาภายใต้สัญญาซือ้ขายหุ้น VB) ออกไป อนัเป็นผลให้ระยะเวลาการใช้สิทธิดงักล่าวและ
อายุของตัว๋สญัญาใช้เงินจะสิน้สุดลงในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในการนี ้คุณสาธิตาตกลงจะช าระราคาซือ้ขายให้แก่  VB ทัง้
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จ านวนในคราวเดียว ภายในวนัเดียวกับวนัที่มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ซือ้ขายให้กับคุณสาธิตา 
ด้วย (ก) วิธีการสลกัหลงัและส่งมอบตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวนทัง้สิน้ 4 ฉบบัที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้แก่คณุสาธิตาภายใต้สญัญาซือ้
ขายหุ้น VB (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน”) มลูค่าตามตัว๋สญัญาใช้เงินรวมทัง้สิน้ 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อ
ปี ให้แก่ VB อนัมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับช าระเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่ VB แทนการช าระราคาซือ้ขายด้วยเงินสด ซึ่งการ
ด าเนินการดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดในการช าระหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่คุณสาธิตา และสามารถน าเงินสด
ส่วนดังกล่าวเก็บไว้เป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป และ (ข) การช าระเป็นเงินสดใน
จ านวนรวมทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับเงินสดคงเหลือใน V33 หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่
ระบุในข้อ 6.) นอกจากนี ้คุณสาธิตายงัตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการโอนที่ดิน และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่เกิดขึน้จากการขายคืนทรัพย์สินที่ซือ้ขาย (ถ้ามี) 
แต่เพียงผู้ เดียวอีกด้วย ทัง้นี ้หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้ใช้สิทธิขายที่ดินคืนให้แก่คุณสาธิตาภายในเดือนธันวาคม 2563   
บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องช าระคืนหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินซึ่งจะครบก าหนดใช้เงินในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ 1.75 ต่อปีให้แก่คณุสาธิตาตามเง่ือนไขของตัว๋สญัญาใช้เงินและสญัญาซือ้ขายหุ้น VB 

ในเบือ้งต้นคาดว่า หากธุรกรรมข้างต้นได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะเสร็จสิน้ภายในเดือน
กนัยายน 2563 อนึ่ง การเข้าท ารายการดงักล่าวจะท าให้ V33 และ UBD สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย 

3.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

การเข้าท ารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญ”) โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดงันี ้

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ  

มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ  
(หน่วย: บาท) 

V33 UBD 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

สดัส่วนการขายหุ้น /1 ร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 

มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ  180,704,399 128,449,796 

มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  6,761,980,486 6,761,980,486 

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ 
ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

ร้อยละ 2.67 ร้อยละ 1.90 

ขนาดรายการรวม ร้อยละ 4.57 
/1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ค านวณเฉพาะในส่วนของการขายหุ้นของ V33 และ UBD เนื่องจากการขายที่ดิน

จงัหวดัอ่างทอง และที่ดินจงัหวดัสระบรีุ มิใช่การจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ 

 

2. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (หน่วย: บาท) 

 V33  UBD  ท่ีดินอ่างทอง  ท่ีดินสระบุรี  

มูลค่าการท ารายการ
รวม 

 176,955,771.44 137,375,860.42 87,274,038.28 32,088,166.97 
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มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน (หน่วย: บาท) 

 V33  UBD  ท่ีดินอ่างทอง  ท่ีดินสระบุรี  

ภาระผูกพันที่จะต้อง
ช าระแก่บริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อย 

 

53,500/1 301,952.06/2  - - 

สิ น ท รั พ ย์ ร ว ม ข อ ง
บริษัทฯ  

14,867,324,727 14,867,324,727 14,867,324,727 14,867,324,727 

ขนาดรายการตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง
ตอบแทน 

ร้อยละ 1.19 ร้อยละ 0.93 ร้อยละ 0.59   ร้อยละ 0.22 

ขนาดรายการรวม ร้อยละ 2.92 

/1 มลูค่าของรายการรวมถึง ภาระผกูพนัที่ V33 คงค้างกบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการจ าหน่าย
ไปซึ่งเงินลงทุนใน V33 อันเป็นผลให้ V33 สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 V33 มี
ภาระผกูพนัที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ (ภายหลงัจากการปรับรายการหกัลบกลบหนีร้ะหว่างเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้างช าระ
ที่ VB ต้องท าการช าระคืนให้แก่ V33 และเจ้าหนีค้่าหุ้นจากการลดทุนที่ V33 ต้องท าการช าระคืนให้แก่ VB เป็นจ านวน 
131,250,000 บาท เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2563) รวมทัง้สิ น้จ านวน 53,500 บาท อันเป็นค่าบริหารโครงการ รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ทัง้นี ้หากในวันโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น V33 นัน้ V33 มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะด าเนินการให้ V33 ช าระเงินจ านวนดังกล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วนัภายหลงัจากวนัที่คณุสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น V33 แล้ว 

/2 มูลค่าของรายการ รวมถึงภาระผูกพันที่ UBD คงค้างกับบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน UBD อัน
เป็นผลให้ UBD สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องช าระ
ให้แก่บริษัทย่อยรวมทัง้สิน้จ านวน 301,952.06 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจาก VB มลูค่า 300,000 บาท และดอกเบีย้คงค้างจาก
เงินกู้ยืมดงักล่าวจ านวน 1,952.06 บาท ทัง้นี ้หากในวนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น UBD นัน้ UBD มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะด าเนินการให้ UBD ช าระเงินจ านวนดังกล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 30 วนัภายหลงัจากวนัที่คณุสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น UBD แล้ว 

 

3. เกณฑ์ก าไรสุทธิ 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลงัของบริษัท มีผลขาดทนุสทุธิ 

 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน 

ไม่มีการออกหุ้นเพื่อช าระราคา 
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จากการค านวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยส าคัญ โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2563 แล้วพบว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเม่ือค านวณรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่
บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปอ่ืนใดที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี  ้เข้าข่ายเป็น
รายการที่มีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 15 ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงอยู่ในอ านาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดย  
บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคญัด้วย โดยให้บริษัทฯ จัดท าสารสนเทศเปิดเผย
ข้อมูลและด าเนินการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเร่ืองการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ อันรวมถึงการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิการ
เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้น  

 
3.2 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

เนื่องจากคุณสาธิตา (1) เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่าน UBS AG HONG KONG 
BRANCH และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 1,917,852,143 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 55.39 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ (2) เป็นบตุรและบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (Concert Party) 
ของดร. สาธิต วิทยากร ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (3) เป็นบคุคลที่กระท า
การร่วมกนั (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทีดี ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณุสาธิตาจึงถือเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกนั ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ  

มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ  หน่วย: บาท 

มลูค่ารายการขายหุ้น V33 176,955,771.44 

ภาระผกูพนัที่ V33 จะต้องช าระแก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย/1 53,500 

มลูค่ารายการขายหุ้น UBD 137,375,860.42 

ภาระผกูพนัที่ UBD จะต้องช าระแก่บริษัทย่อย/2 301,952.06 

มลูค่ารายการขายที่ดินจงัหวดัอ่างทอง 87,274,038.28 

มลูค่ารายการขายที่ดินจงัหวดัสระบรีุ 32,088,166.97 

มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 6,761,980,486.00 

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ร้อยละ 6.42 
 

/1 มูลค่าของรายการ รวมถึง ภาระผูกพันที่ V33 คงค้างกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงิน
ลงทนุใน V33 อนัเป็นผลให้ V33 สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 V33 มีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระ
ให้แก่บริษัทฯ รวมทัง้สิน้จ านวน 53,500 บาท อนัเป็นค่าบริหารโครงการ รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ทัง้นี ้หากในวนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น V33 นัน้ 
V33 มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะด าเนินการให้ V33 ช าระเงินจ านวนดงักล่าว
ทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันภายหลงัจากวันที่คณุสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น 
V33 แล้ว 
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/2 มลูค่าของรายการ รวมถึงภาระผกูพนัที่ UBD คงค้างกบับริษัทย่อย เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุใน UBD อนัเป็นผลให้ UBD 
สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทย่อยรวมทัง้สิน้
จ านวน 301,952.06 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจาก VB มลูค่า 300,000 บาท และดอกเบีย้คงค้างจากเงินกู้ยืมดงักล่าวจ านวน 1,952.06 บาท 
ทัง้นี ้หากในวนัโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น UBD นัน้ UBD มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คณุสาธิตาตกลงที่จะ
ด าเนินการให้ UBD ช าระเงินจ านวนดงักล่าวทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 30 วนัภายหลงัจากวนัที่คุณ
สาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น UBD แล้ว 

เม่ือพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีภ้ายใต้ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยค านวณ
จากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ประจ างวด 3 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่า มีขนาด
รายการคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ
ตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้า
ท ารายการนี ้ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จัดให้มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ ยวโยงกันเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัต่อผู้ถือหุ้น 

4. รายละเอียดของทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายไป 

4.1 บริษัท วี 33 จ ากัด (“V33”) 

(ก) ชื่อกิจการ : บริษัท วี 33 จ ากดั  

(ข) ที่ตัง้ : 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสขุมุวิท 63 แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

(ค) ก่อตัง้เม่ือ : 13 ตลุาคม 2557 

(ง) ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) โครงสร้างทนุ : ณ วนัที่ 8 มิถุนายน 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 210,937,500 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 28,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 
บาท (ช าระแล้วหุ้นละ 6 บาท) 

(ฉ) สดัสว่นการถือหุ้นก่อนการ
จ าหน่ายไป 

: ร้อยละ 99.99 (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน V33 ผ่าน VB ซึ่ง VB เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียน) 

(ช) จ านวนหุ้นที่จะจ าหน่ายไป : 28,124,998 หุ้น 

(ซ) สดัสว่นการถือหุ้นหลงัการ
จ าหน่ายไป 

: ไม่มี 

(ฌ) รายชื่อผู้ถือหุ้น  : ณ วนัที่ 8 มิถนุายน 2563 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป  
โฮลดิง้ จ ากดั 

28,124,998 99.99 

2.  นางสาวมนต์ทิชา อชัชพนัธ์ 1 0.00 

3.  นางสาวสาธิตา วิทยากร 1 0.00 

รวม 28,125,000 100.00 
 

   



48 

 

(ญ) รายชื่อกรรมการ : ณ วนัที่ 8 มิถนุายน 2563 ประกอบด้วย 

1. นายสาธิต วิทยากร 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 

3. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ 

4. นางสาวสาธิตา วิทยากร 

(ฎ) เงินลงทนุในบริษัทย่อย : ไม่มี 

(ฏ) ข้อมลูทางการเงิน : มลูค่าทางบญัชีต่อหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563  เท่ากบั 6.42 บาทต่อหุ้น 

งบก าไรขาดทนุ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 Q1/2563 

รายได้ดอกเบีย้ 3.55 3.55 0.88 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1.01) (1.02) (0.24) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2.54 2.53 0.64 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0.51) (0.51) (0.13) 

ก าไรสุทธิ 2.03 2.02 0.51 

 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 Q1/2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

2.67 3.39 3.18 

เจ้าหนีค้่าหุ้น 0 0 (131.25) 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

154.61 156.08 156.96 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 0.10 0.14 0.15 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ 

150.00 150.00 150.00 

อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 2.41 2.28 2.24 

สินทรัพย์รวม 309.79 311.89 181.28 

เจ้าหนีอ่ื้น 0.12 75.10 0.11 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.25 0.34 0.47 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0 0 0 

หนีสิ้นรวม 0.37 75.44 0.58 

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 300.00 225.00 168.75 

ก าไรสะสม 9.42 11.44 11.44 

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 0 0 0.51 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 309.42 236.44 180.70 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 
(บาท) 

6.19 6.31 6.42 
 

 

(ฐ) ทรัพย์สินหลกั 

 

: 

 

ประกอบด้วยที่ดินเปล่าจ านวน 1 แปลง เนือ้ที่รวม 30 ไร่ 0 งาน 3.0 
ตารางวา (12,003 ตารางวา) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ 

ที่ตัง้ ติดซอยไม่มีชื่อ  แยกจากถนนเลียบคลอง
ช ล ป ร ะ ท า น  ถ น น ส า ย แ ม่ ริ ม -  ส ะ เ มิ ง  
(ทล.1096) ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

ลกัษณะทรัพย์สิน ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจ านวน 1 โฉนด เนือ้ที่ดิน 
30 ไร่ 0 งาน 3.0 ตารางวา (12,003 ตารางวา) 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารพักอาศัย 2 
ชัน้ อาคารโรงจอดรถและเก็บของ ศาลาพกัผ่อน 
บ้านไม้ 2 ชัน้ และอาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม 
จ านวนรวม 5 หลงั 

เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จ านวน 1 ฉบบั เลขที่ 229 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิก่อน 
ท ารายการ 

บริษัท วี 33 จ ากดั 

วิธีประเมินหลกั วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ 

ราคาประเมิน 120,000,000 บาท 

วนัที่ประเมิน 20 กมุภาพนัธ์ 2563 

บริษัทผู้ประเมิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่มี 

กฎหมายที่มีผล กระทบ
ต่อทรัพย์สิน 

ที่ดินเขตพืน้ที่สีเหลือง ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นที่อยู่
อาศยัหนาแน่นน้อย 

 
 

4.2 ท่ีดินจังหวัดอ่างทองและท่ีดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งมี VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  

ที่ดินจงัหวดัอ่างทอง  

ที่ตัง้ ติดถนนสายเอเชีย (ทล.32) ช่วงหลกักิโลเมตรที่ 54+800 ต าบลตลาดกรวด อ าเภอเมือง
อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 

ลกัษณะทรัพย์สิน ประกอบด้วยที่ดินเปล่าจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่ดินรวม 49 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (19,993 
ตารางวา) 

เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จ านวน 4 ฉบบั เลขที่ 254, 259, 7322 และ 7323 
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ที่ดินจงัหวดัอ่างทอง  

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิก่อนท า
รายการ 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 

วิธีประเมินหลกั วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

ราคาประเมิน 82,600,000 บาท 

วนัที่ประเมิน 20 กุมภาพนัธ์ 2563 

บริษัทผู้ประเมิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่มี 

กฎหมายที่มีผล กระทบต่อ
ทรัพย์สิน 

ที่ดินอยู่ในเขตพืน้ที่สีม่วง เป็นที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสินค้า 

 

ที่ดินจงัหวดัสระบรีุ 

ที่ตัง้ ติดถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง (ทล.2089) ประมาณกิโลเมตรที่ 3+200 เมตร ต าบล
มวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรีุ 

ลกัษณะทรัพย์สิน ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจ านวน 2 โฉนด เนือ้ที่ดินรวม 10 ไร่ (4,000 ตารางวา) พร้อมสิ่ง
ปลกูสร้าง พร้อมสิ่งปลกูสร้างประเภทบ้านพกัอาศยัชัน้เดียว จ านวน 1 หลงั 

เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จ านวน 2 ฉบบั เลขที่ 18485 และ 19957 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิก่อนท า
รายการ 

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 

วิธีประเมินหลกั วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

ราคาประเมิน 30,000,000 บาท 

วนัที่ประเมิน 20 กุมภาพนัธ์ 2563 

บริษัทผู้ประเมิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่มี 

กฎหมายที่มีผล กระทบต่อ
ทรัพย์สิน 

ที่ดินเขตพืน้ที่สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน า้ตาล ใช้ประโยชน์ด้านปฏิรูปที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม 

 

4.3 บริษัท อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากัด (“UBD”) 

(ก) ชื่อกิจการ : บริษัท อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั  

(ข) ที่ตัง้ : 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

(ค) ก่อตัง้เม่ือ : 7 มีนาคม 2561 

(ง) ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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(จ) โครงสร้างทนุ : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 129,000,000 
บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 12,900,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10 บาท 

(ฉ) สดัสว่นการถือหุ้นก่อนการ
จ าหน่ายไป 

: ร้อยละ 99.99 (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน UBD ผ่าน VB ซึ่ง VB เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียน) 

(ช) จ านวนหุ้นที่จะจ าหน่ายไป : 12,899,998 ล้านหุ้น 

(ซ) สดัสว่นการถือหุ้นหลงัการ
จ าหน่ายไป 

: ไม่มี 

(ฌ) รายชื่อผู้ถือหุ้น  : ณ วนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2563 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป  
โฮลดิง้ จ ากดั 

12,899,998 99.99 

2.  นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 1 0.00 

3.  นายสาธิต วิทยากร 1 0.00 

รวม 12,900,000 100.00 
 

 

(ญ) รายชื่อกรรมการ 

 

: 

 

ณ วนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2563 ประกอบด้วย 

1. นายสาธิต วิทยากร 

2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค 

3. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ 

(ฎ) เงินลงทนุในบริษัทย่อย : ไม่มี 

(ฏ) ข้อมลูทางการเงิน : มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ 9.96 บาทต่อ
หุ้น 

งบก าไรขาดทนุ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 2562 Q1/2563 

รายได้ดอกเบีย้ 0 0 0 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร (0.43) (0.12) 0 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิน
ได้ 

0 0.12 0 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.43) (0.12) 0 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: 
ล้านบาท) 

2561 2562 Q1/2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 

0.11 0.30 0.29 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 128.50 128.50 128.50 

สินทรัพย์รวม 128.61 128.80 128.79 

เจ้าหนีอ่ื้น 0.04 0.04 0.04 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่
เกี่ยวข้องกนั 

0 0.30 0.30 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0 0 0 

หนีสิ้นรวม 0.04 0.34 0.34 

ทนุจดทะเบียน 129.00 129.00 129.00 

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม (0.43) (0.55) (0.55) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 128.57 128.45 128.45 

มลูค่าตามบญัชตี่อหุ้น (บาท) 9.97 9.96 9.96 
 

 

(ฐ) ทรัพย์สินหลกั 

 

: 

 

ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 17 แปลงย่อย เนือ้ที่รวม 5 ไร่ 3 งาน 35.2 
ตารางวา (2,335.2 ตารางวา) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

ที่ดินจงัหวดัอดุรธาน ี

ที่ตัง้ ถนนศุภกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

ลกัษณะทรัพย์สิน ที่ดินเปล่า จ านวน 17 โฉนดติดกัน เนือ้ที่ดิน
รวม 5 ไร่ 3 งาน 35.2 ตารางวา (2,355.20 
ตารางวา) 

เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดิน จ านวน 17 ฉบบั เลขที่ 252, 1913, 
7319, 7320, 9154, 24049, 29818, 29819, 
34600 , 34603 , 35424 , 35770 , 35772 , 
202599-202602 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิก่อนท า
รายการ 

บริษัท อดุร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จ ากดั 

วิธีประเมินหลกั วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ 

ราคาประเมิน 87,600,000 บาท 

วนัที่ประเมิน 20 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัทผู้ประเมิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่มี 

กฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อทรัพย์สิน 

ที่ดินเขตพืน้ที่สีส้ม ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่
อาศยัหนาแน่นปานกลาง 

 
 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและการช าระมูลค่า 
การจ าหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ขายในครัง้นี ้มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 433,693,837.10 บาท โดยคุณ  
สาธิตาจะด าเนินการช าระราคาทัง้จ านวนในคราวเดียว ภายในวนัเดียวกบัวนัที่ได้มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินที่ซือ้ขายให้แก่คณุสาธิตา ด้วย (ก) วิธีการสลกัหลังและส่งมอบตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวนทัง้สิน้ 4 ฉบบัที่บริษัทฯ ได้เคยออก
ให้แก่คณุสาธิตาภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น VB ซึง่บริษัทฯ และคณุสาธิตาได้ตกลงขยายอายตุัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าวออกไป อนัเป็น
ผลให้อายุของตัว๋สญัญาใช้เงินจะสิน้สุดลงในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีมูลค่าตามตัว๋สญัญาใช้เงินรวมทัง้สิน้ 390,068,100 
บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่ VB อนัมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับช าระเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่  VB 
แทนการช าระราคาซือ้ขายด้วยเงินสด ซึง่การด าเนินการดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดในการช าระหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้
เงินให้แก่คณุสาธิตา และสามารถน าเงินสดส่วนดงักล่าวเก็บไว้เป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสขุภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
ต่อไป และ (ข) การช าระเป็นเงินสดในจ านวนรวมทัง้สิน้ 16,474,826.40 บาท  
 

6. เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 
การก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น VB เกี่ยวกบั
การใช้สิทธิขายที่ดินคืนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างบริษัทฯ และคณุสาธิตาเกี่ยวกับ
ราคาค่าหุ้น V33 โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนทัง้หมดมีมูลค่าเท่ากับ (ก) ราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งที่ดินดงักล่าวบวกด้วยต้นทุนใน
การถือครองที่ดิน (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ซือ้ขายหุ้น VB จนถึงวันที่มีการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกล่าวให้แก่คุณสาธิตาอย่างสมบูรณ์ บวกด้วย (ข) เงินสดคงเหลือใน V33 ซึ่งเป็นมูลค่าที่มี
นยัส าคญั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง  

ล าดับ 
เจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 
ทรัพย์สิน 

ราคาต้นทุน 
ท่ีซือ้มา (1) 

ต้นทุนการถือครอง  
1.75%ต่อปี/1 (2) 

ราคาซือ้คืน  
(1)+(2) 

เงินสดคงเหลือ 

1 VB อ่างทอง 81,594,600.00 5,679,438.28  87,274,038.28  - 

2 VB สระบรีุ 30,000,000.00 2,088,166.97  32,088,166.97  - 

3 V33 เชียงใหม ่ 150,037,500 10,443,445.04 160,480,945.04 16,474,826.40/2 

4 UBD อดุรธานี 128,436,000.00 8,939,860.42 137,735,860.42 - 

  
 390,068,100.00 27,150,910.07  417,219,010.70  16,474,826.40 

รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 433,693,837.10 
 

/1 ระยะเวลาการถือครองคิดจากวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (ซึ่งได้แก่วันที่ซือ้ขายหุ้น VB) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ซึ่งได้แก่วันที่คาดว่าจะท ารายการ
จ าหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ขายแล้วเสร็จ) คิดเป็นระยะเวลาการถือครองทัง้สิน้จ านวน 1,452 วนั 

/2 เงินสดคงเหลือใน V33 ค านวณจากเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จ านวนรวมทัง้สิน้ 17,141,062.69 บาท หักลบด้วยค่าใช้จ่ายจ านวน
ทัง้สิน้ 666,236.29 บาท ซึ่งประกอบด้วย (ก) ค่าบริหารซึ่ง V33 ต้องช าระให้แก่บริษัทฯ ตัง้แต่งวดเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงงวดเดือนกันยายน 2563 
รวม 5 เดือน เป็นเงินเดือนละ 53,500 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) รวมเป็นเงิน 267,500 บาท (ข) ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับการดแูลที่ดินเปล่าจงัหวดั
เชียงใหม่ ได้แก่ ค่าจ้างคนดแูล ค่าน า้ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2563 รวม 4 เดือน เป็นเงินเดือนละ 
15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท และ (ค) ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายประจ าปี 2562 ของ V33 จ านวน 338,736.29 บาท 
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7. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจ าหน่ายไป 
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะจ าหน่ายไปคิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 433,693,837.10 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป
ด้วย  
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  
สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจจากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (Property) เป็นการด าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการใหม่และเร่งขยายธุ รกิจเกี่ยวกับ
สขุภาพ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจึงได้พิจารณาการใช้ประโยขน์ของที่ดินอนัเป็นทรัพย์สินที่ซือ้ขายในครัง้นี ้ โดยมีนโยบาย
ที่จะเก็บที่ดินที่มีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัสขุภาพ (Healthcare) และใช้สิทธิขายคืนที่ดินแปลงอ่ืนที่มิได้มีศกัยภาพหรือ
ความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจดงักล่าวให้แก่คณุสาธิตาตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น VB 
และจากการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินดงักล่าวโดยยึดนโยบายข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า (ก) มีเพียงที่ดินที่จังหวัด
อุดรธานีแห่งเดียวที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจสุขภาพและสามารถพัฒนาเป็นโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ ากัดของ
ขนาดพืน้ที่ ซึ่งหากประสงค์ที่จะน ามาพฒันาเป็นโรงพยาบาลจะต้องอาศยัการด าเนินการควบคู่ไปกับโรงพยาบาลที่อยู่ติดกบัที่ดิน
ดงักล่าว ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าโอกาสที่จะสามารถซือ้กิจการโรงพยาบาลดงักล่าวในราคาที่เหมาะสม เพื่อน ามารวมกับที่ดินดงักล่าว
และพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคตมีค่อนข้างต ่า (ข) ถึงแม้ว่าที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถใช้สร้างโรงพยาบาลได้ตาม
กฎกระทรวงเร่ืองผงัเมืองรวมที่เกี่ยวข้อง แต่โดยต าแหน่งที่ตัง้ของที่ดินค่อนข้างห่างไกลจากชมุชน จึงยงัไม่เหมาะส าหรับการพฒันา 
ณ ขณะนี ้และ (ค) ส าหรับที่ดินจงัหวดัอ่างทองและที่ดินจังหวดัสระบรีุนัน้ ไม่สามารถให้สร้างโรงพยาบาลได้ตามกฏกระทรวงเร่ือง
ผังเมืองรวมที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้ เม่ือพิจารณาถึงเหตผุลข้างต้นแล้ว การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ซือ้ขายในครัง้นี ้พร้อม
ทัง้การขยายระยะเวลาใช้สิทธิขายที่ดินคืนของบริษัทฯ และการขยายอายตุัว๋สญัญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องออกไปจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ซือ้ขายในครัง้นีไ้ด้นัน้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการตามนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ได้ระบไุว้ข้างต้นได้ และท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดของบริษัทฯ ในการช าระหนีต้ามตัว๋
สญัญาใช้เงินที่บริษัทฯ ออกให้แก่คณุสาธิตาและสามารถน าเงินดงักล่าวไปใช้เป็นเงินทุนในการการขยายธุรกิจด้านสขุภาพที่บริษัท
มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ต่อไป 
 

9. แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์ 
บริษัทฯ จะน าเงินสดที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ซือ้ขายในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายธุรกิจ
โรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอนัเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้เนื่องด้วยการช าระราคาซือ้ขายในครัง้นี ้คุณสาธิตาจะช าระราคาซือ้ขายส่วนหนึ่งด้วยวิธีการสลกัหลงัและส่ง
มอบตัว๋สญัญาใช้เงิน อนัมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับช าระเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แทนการช าระราคา
ซือ้ขายด้วยเงินสด การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มิต้องใช้เงินสดของบริษัทในการช าระหนีต้ามตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดังกล่าวให้แก่คุณสาธิตา และสามารถน าเงินสดส่วนนัน้ไปเป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ต่อไป 
 

10. กรรมการบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร กรรมการ 
2. ดร. สาธิต วิทยากร กรรมการ 
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ 

 
ในการพิจารณาของที่ ประชุมคณะกรรมการของบ ริษัทฯ  ในวาระที่ เ กี่ ย ว ข้องกับการจ าหน่ ายไปซึ่ งท รัพย์สินที ่
ซือ้ขาย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้  กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้นไม่ได้ร่วม
ประชมุเพ่ือพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าวแต่อย่างใด  
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นไป
ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ได้มีการย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจโรงพยาบาลอนัเป็น
ธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็นรายการที่มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไขในการเข้าท า
รายการที่สมเหตุสมผล และน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อนัดีแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ
และประเมินทรัพย์สินซึ่งจัดท าโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้
ท าการประเมินราคาที่ดินแล้ว พบว่าที่ดินดงักล่าวมิได้มีศกัยภาพหรือความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถน ามาพฒันาเพื่อใช้ใน
การด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์อนัเป็นธุรกิจหลกัในปัจจบุนัได้ อีกทัง้ จากการแต่งตัง้ให้บริษัท เน็กซสั 
พรอพเพอตี ้เอเจนซี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการจ าหน่ายที่ดิน
ดังกล่าวยังพบว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัการขายที่ดินดังกล่าวท าได้ค่อนข้างยากและอาจไม่ได้ราคาที่ดีเท่าที่ควร และการ
เสนอขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกเพ่ือพิจารณาใช้ในการขยายห้างก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนกั  

นอกจากนี ้การจ าหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ขายในครัง้นีเ้ป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิขายที่ดินคืนภายใต้
สญัญาซือ้ขายหุ้น VB ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 แล้วและการจ าหน่ายที่ดินจังหวดัเชียงใหม่และ
ที่ดินจงัหวดัอดุรธานีโดยใช้วิธีการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ V33 และ UBD ตามที่คณุสาธิตาได้มีหนงัสือแจ้งความประสงค์ในการขอ
ซือ้หุ้นสามญัของ V33 และ UBD (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินหลกัเพียงอย่างเดียว คือ ที่ดินจังหวดัเชียงใหม่ และที่ดิน
จงัหวดัอดุรธานี ตามล าดบั โดยมิได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนใด) แทนการจ าหน่ายที่ดินดงักล่าวโดยตรงให้แก่คณุสาธิตา น่าที่จะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจากจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดท าและตรวจสอบบญัชี และ/หรือ 
การเลิกบริษัทและช าระบญัชีของ V33 และ UBD ในอนาคตต่อไป 
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

13. เงื่อนไขส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการก่อนเข้าท ารายการ 
เนื่องด้วยธุรกรรมการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ขายในครัง้นี ้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั และ
เป็นรายการจ าหน่ายไปตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ให้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจะจัดท า
และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้จัด
ให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และขออนุมัติต่อที่
ประชมุผู้ถือหุ้น (ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที่ 10 สิงหาคม 2563) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึง่ได้แก่ บคุคลดงัต่อไปนี  ้

ข้อมลู ณ วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

(1) นางสาวสาธิตา วิทยากร 498,054,588  14.38 

(2) UBS AG HONG KONG BRANCH 1,262,060,526  36.45 

(3) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิง้ส์ แอลทดีี 157,737,029 4.56 

(4) ดร. สาธิต วิทยากร 821,728,800 23.73 

(5) นางสาวพลัลภา วิทยากร 50,124,400 1.45 

(6) นางสาวธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.66 
 
 

14. ความเหน็ของผู้เช่ียวชาญอิสระ 
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทมลูค่าทรัพย์สินในตลาดทนุที่ได้รับอนญุาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของทรัพย์สินที่
จ าหน่ายไปของบริษัทฯ โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มิได้เป็นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสมัพันธ์อ่ืนใดกับ   
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บริษัทฯ โดยในการนี ้บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้ค ายินยอมในการเผยแพร่ความเห็นตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งได้ประเมินมูลค่า เม่ือวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ซึ่งมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่ประเมินตามรายงาน
ดงักล่าวโดยสงัเขปตามที่ระบใุนข้อ 4 ข้างต้นนอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้แต่งตัง้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้
ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้นี ้ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้แก่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6) 
 

15. ข้อมูลบริษัทฯ 
โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตารางสรุปงบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนข้อมลูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

16. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 
รายการนีเ้ป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียน 
 

17. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ไม่มี – 
 

18. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเกี่ ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ งถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
และวนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีดงัต่อไปนี ้

บุคคลและนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง/
ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ/ลกัษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด วันท่ี 
31 มีนาคม 

2563 

ส าหรับปี
สิน้สุด วันท่ี  
31 ธันวาคม  
ปี 2562 

ส าหรับปี
สิน้สุด วันท่ี  
31 ธันวาคม  
ปี 2561 

บริษัท กรุงเทพบริหาร 
จ ากัด 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ประกอบกิจการค้าด้าน
อสงัหาริมทรัพย์  ให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
 

บริษัทฯ      
1. รายได้ค่าบริการ/(1) 150 240 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ลกูหนีก้ารค้า 54 86 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
     

บริษัท วี แมเนจเม้นท์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
 

บริษัทฯ     
1. รายได้ค่าบริการ/(1) 240 960 960 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ลกูหนีก้ารค้า 86 86 86 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
     

บริษัท รัชดา บิสสิเนส  
ดีสตริค จ ากัด 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
การซือ้และการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของ
ตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อการอยู่
อาศยั 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทฯ     
1. รายได้ค่าบริการ/(1) 90 360 360 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ลกูหนีก้ารค้า 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 
1.      เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการ

ท่ี เกี่ยวข้อง 

32 
 
 

315,500 
 
 

32 
 
 

317,500 
 
 

32 
 
 

441,500 
 
 

ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 
 
ตามเงื่อนไขการค้าในการให้
กู้ยืมปกติ 
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บุคคลและนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง/
ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ/ลกัษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด วันท่ี 
31 มีนาคม 

2563 

ส าหรับปี
สิน้สุด วันท่ี  
31 ธันวาคม  
ปี 2562 

ส าหรับปี
สิน้สุด วันท่ี  
31 ธันวาคม  
ปี 2561 

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 2.    ดอกเบีย้ค้างจ่าย – เงินกู้ ยืม
ร ะ ย ะ สั ้น จ า ก กิ จ ก า ร ท่ี
เกี่ยวข้อง 

3.     ดอกเบีย้จ่าย/(4) 

34,774 
 
 

3,357 

31,416 
 
 

22,838 

20,391 
 
 

16,273 

ตามเงื่อนไขการค้าในการให้
กู้ยืมปกติ 
 
ตามเงื่อนไขการค้าในการให้
กู้ยืมปกติ 

บริษัท สถาบันพัฒนา
และฝึกอบรมการบริหาร
โรงพยาบาล จ ากัด 

บริษัทฯ     
1. รายได้ค่าบริการ/(1) 60 360 360 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
การจดัการประชมุ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

2. ค่าบริการ/(2) - 77 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
3. ลกูหนีก้ารค้า 21 32 32 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จ ากัด     
1. รายได้ค่าบริการ/(1) - - 1,172 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

2. ลกูหนีก้ารค้า - - 452 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป  
 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 

    

1. รายได้ค่าบริการ/(1) - 96 1,083 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด     

1. รายได้จากการให้เช่า/(3) - - 12 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 

บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น 
จ ากัด 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
รับเป็นท่ีปรึกษาด้าน
ประชาสมัพนัธ์ ด้านการ 
วางแผนและออกแบบรับจดั 
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้เป็น
ออแกไนเซอร์ทกุประเภท 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
 

บริษัทฯ     
1. รายได้ค่าบริการ/(1) 150 603 360 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ค่าบริการ/(2) - 338 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
3. ลกูหนีก้ารค้า 53 68 32 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
4. เจ้าหนีก้ารค้า 
 

- 14 - 

บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากัด     
1.      รายได้จากการให้เช่า/(3) 199 117 186 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

บริษัท วิวัฏฏะคลินิก 
จ ากัด 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
 

บริษัทฯ     
1. รายได้ค่าบริการ/(1) 30 123 120 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ลกูหนีก้ารค้า 11 13 11 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

มูลนิธิวิวัฏฏะคลินิก 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ให้การส่งเสริมและ
สนบัสนนุด้านการแพทย์
และอื่น ๆ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
 
 
 

บริษัทฯ     
1. รายได้ค่าบริการ/(1) 15 60 60 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ลกูหนีก้ารค้า 5 5 5 ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
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บุคคลและนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง/
ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ/ลกัษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด วันท่ี 
31 มีนาคม 

2563 

ส าหรับปี
สิน้สุด วันท่ี  
31 ธันวาคม  
ปี 2562 

ส าหรับปี
สิน้สุด วันท่ี  
31 ธันวาคม  
ปี 2561 

บริษัท โก กรีน คลีนน่ิง 
จ ากัด  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ประกอบกิจการบริการท า
ความสะอาดใน
โรงพยาบาล โรงแรม ใน
อาคาร อาคารส านกังาน 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ     
1. เจ้าหนีก้ารค้า - 807 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ค่าบริการ/(2) 
3. ลกูหนีก้ารค้า 

2,208 
- 

2,962 
- 

- 
- 

ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ 
จ ากัด 

    

1. ลกูหนีก้ารค้า - 3,913 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. เจ้าหนีก้ารค้า 219 219 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
3. ค่าบริการ/(2) 
4. รายได้จากการให้เช่า/(3) 

640 
195 

398 
- 

- 
- 

ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด     
1. เจ้าหนีก้ารค้า 54 143 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ค่าบริการ/(2) 176 134 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

 
บริษัท พิษณุเวช จ ากัด     
1. เจ้าหนีก้ารค้า 196 254 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 71 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
3. ค่าบริการ/(2) 528 303 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – 
อุทัยธานี จ ากัด 

    

1. เจ้าหนีก้ารค้า 263 258 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 113 - ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 3. ค่าบริการ/(2) 

 
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 
1.     เจ้าหนีก้ารค้า 
2.     ค่าบริการ/(2) 

3.     ลกูหนีก้ารค้า 
4.     รายได้ค่าบริการ/(1) 
 

736 
 
 
 

787 
- 

32 
90 

791 
 
 
 

807 
- 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
 
 
 
ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 
ตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

คุณสาธิตา วิทยากร 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 

บริษัทฯ     
1. ดอกเบีย้จ่าย/(4) 2,228 8,934 12,311 ตามเงื่อนไขการค้าในการให้

กู้ยืมปกต ิ
2. ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว

จากบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 
510,510 510,510 510,510 ตามเงื่อนไขการค้าในการให้

กู้ยืมปกติ 
3. ดอกเบีย้ค้างจ่าย-ตั๋วสญัญา

ใช้เงินระยะยาวจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกนั 

31,055 28,828 19,894 ตามเงื่อนไขการค้าในการให้
กู้ยืมปกติ 

 
หมายเหต ุ  

/(1) บริษัทย่อย และกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั ได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ ให้บริการในด้านต่าง ๆ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดงันี ้
งานด้านบญัชี งานด้านกฏหมายและประสานงานราชการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบริหารทรัยากรบคุคลงาน
ด้านจดัซือ้ งานด้านวิศวกรรม และบริการงานด้านอื่น ๆ เป็นต้น โดยค่าบริการท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อย และกิจการ
ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น Arm's Length Price ท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป และเป็นอัตราท่ีอยู่ในระดับอัตราตลาดปกติทั่วไป ซึ่ง
ค่าบริการท่ีก าหนดขึน้นี ้ได้ถกูสอบทานโดยบริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั แล้ว 
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/(2) บริษัทย่อย มีการให้บริการงานต่าง ๆ แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่น ๆ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดงันี ้
การบริหารจดัการงานส่วนสนบัสนนุการด าเนินงานภายในบริษัท งานด้านบญัชี การเงิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ งานด้าน
การจัดซือ้ จัดจ้าง งานด้านการจดัการสินค้าคงคลงั งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหาร
จดัการทัว่ไป เป็นต้น โดยค่าบริการท่ีบริษัทย่อยเรียกเก็บจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่น ๆ เป็นดงันี ้
- ค่าบริการในการปฏิบติังาน จะเรียกเก็บเป็นรายเดือน โดยอตัราค่าบริการค านวณจากรายได้ 
- ค่าบริหารงาน จะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส โดยค านวณจากยอดก าไรสุทธิ (Net profit) โดยอัตราบริการเป็นอัตรา

ตลาดปกติทัว่ไป 
/(3)  บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้เช่าอาคารส านกังาน และอาคารเพื่อด าเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง

กนั โดยอตัราค่าเช่าท่ีบริษัทย่อยเรียกเกบ็เป็นอตัรามาตรฐานท่ีเรียกเกบ็จากลกูค้าทัว่ไป และเป็นอตัราตลาดปกติทัว่ไป ซึง่ค่า
เช่าท่ีก าหนดขึน้นี ้ได้ถกูสอบทานโดยบริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั แล้ว 

/(4)  บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย และบคุคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั โดยมีอตัราดอกเบีย้ ดงัต่อไปนี ้
- หากแหล่งท่ีมาของเงินน ามาจากเงินของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ท่ีมีอยู่ : ให้ใช้อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ านิติบุคคล  

12 เดือน ของธนาคารกรุงเทพฯ (ปัจจบุนัอยู่ท่ีร้อยละ 1.375 ต่อปี) บวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี 
- หากแหล่งท่ีมาของเงินน ามาจากการกู้ ยืมบุคคลอื่น : ให้ใช้ต้นทุนของอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีบริษัทฯ / บริษัทย่อย  

จ่ายบวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี (ปัจจบุนั บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ ด้วยอตัราดอกเบีย้เงินกู้อยู่ท่ี MLR ลบ ร้อย
ละ 2) 

ซึง่อตัราดอกเบีย้ที่ก าหนดขึน้นี ้ได้ถกูสอบทานโดยบริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั แล้ว 

 
19. สรุปสาระของสัญญาท่ีมีสาระส าคัญในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผกูพนัเกี่ยวกบัสญัญาการจดัการกบับริษัทในกลุม่โรงแรมระดบันานาชาตทิี่มีชื่อเสยีง 
เพื่อว่าจ้างให้บริษัทในกลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผู้ บริหารงานอาคารที่พักอาศยัของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขตามสญัญา  โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา ทัง้นี  ้ภาระผูกพันดังกล่าวไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัจากข้อมูลที่ได้เปิดเผย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

20. ข้อมูลอื่น 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
แม้การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้จะเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ดี สญัญาซือ้ขายหุ้น VB ได้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั
ของคณุสาธิตว่า ภายหลงัการซือ้ทรัพย์สินที่ซือ้ขายคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้วนัน้ คณุสาธิตาตกลงว่าตลอดระยะเวลาที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระท าการใด ๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุน
ทัง้หมดของกิจการใด ๆ) อนัเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อ่ืนที่อาจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และจะท า
ประโยชน์ใด ๆ บนที่ดินที่ซือ้ขายได้ตราบเท่าที่ไม่เป็นการขดัต่อข้อตกลงเกี่ยวกบัการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนันี ้
 

21. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะ และสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 13 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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22. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุในสารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูดงักล่าวด้วยความระมดัระวงัและรับรองว่า ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนั
เป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ท าให้บคุคลอ่ืนส าคญัผิดในข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญั 
 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

 
 

 
 

   
(ดร.สาธิต วทิยากร)  (นายวีระ ศรีชนะชยัโชค) 
กรรมการผู้ มีอ านาจ  กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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เอกสารแนบ 1 
 

ข้อมูลบริษัท 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทในนาม  “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด”  ในปี 
2543  เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย  ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)   

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอนัซ์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน  3 จงัหวดัทางภาคเหนือ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้กิจการโรงพยาบาลเพิ่ม
อีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู (เดิมช่ือโรงพยาบาลปิยะมินทร์) เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปราการ  ซึง่ช่วยขยาย
เครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลมุมากขึน้โดยเฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทัง้ยงัได้ซือ้
กิจการของโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานีในจงัหวดัอทุยัธานีที่หยดุประกอบกิจการมาปรับปรุง ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2561 บริษทฯ มีโรงพยาบาลใน
เครือข่ายเพ่ิมขึน้เป็น 6 โรงพยาบาล 

ภายหลงัจากการซือ้กิจการดงักล่าว บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
เอกชน และได้ย้ายหมวดธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจากหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจทางการแพทย์ 
บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มพริน้ซ์ เฮลท์แคร์ด้วยการลงทุนสร้างโรงพยาบาลใหม่ ร่วมทุนกับพนัธมิตร และการซือ้
กิจการที่มีศกัยภาพมาพฒันาปรับปรุงเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและให้การรักษาด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทนัสมยั บริษัทฯ มี
เป้าหมายที่จะขยายครือข่ายโรงพยาบาลให้ครอบคลมุทัว่ทกุภมิูภาคของประเทศไทยโดยเน้นไปในจงัหวดัที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน  แต่มีความ
ต้องการด้านการบริการทางการแพทย์ในปี 2562 บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพ่ิมอีก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริเวช ล าพนู ในจงัหวดัล าพนู 
ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอนกิจการมา โรงพยาบาลพริน้ซ์ อตุรดิตถ์ ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ ซึง่เป็นโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ลงทนุสร้างเองโดยการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562 และโรงพยาบาล พริน้ซ์ อทุยัธานี ที่จงัหวดัอทุยัธานี ซึง่ท าการปรับปรุงแล้วเสร็จและ
เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2562  นอกจากนีย้งัขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยการร่วมทนุกบัพนัธมิตร
ในท้องถิ่นสร้างโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพริน้ซ์ ศรีสะเกษ ที่จังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิด
ให้บริการได้ในปี 2564  อีกทัง้ยงัได้ซือ้กิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัชมุพร ได้รับ
โอนกิจการเสร็จสิน้เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2563  ส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึน้เป็น 10 โรงพยาบาล ใน 9 จังหวดั บริษัทฯ 
ยงัคงมองหาโอกาสในธุรกิจบริการด้านสขุภาพที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เช่น การดูแลผู้ สงูอาย ุจากข้อมูลของกรมสถิติ
แห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีสดัส่วนคนสูงวยัมากถึงร้อยละ 16  ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2564  
ดงันัน้การเติบโตของจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคญัอีกกลุ่มหนึ่งและเป็นโอกาสทางธุ รกิจที่ส าคญัของบริษัทฯ 
ดังนัน้บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่ม NK Group เพื่อด าเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในปี 2563 ซึ่งจะเป็นแหล่ง
รายได้ใหม่เข้ามาเสริมนอกเหนือจากรายได้จากค่ารักษาพยาบาล 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลควบคู่ไปกับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศยัในระดบัแนวหน้าเพื่อเช่าในท าเลที่อยู่ย่านศนูย์กลางธุรกิจ และธุรกิจการบริหารอาคารส านกังานแบบครบวงจร  โดยทีมงาน
มืออาชีพ อย่างโปร่งใส ยตุิธรรม ทัง้ในด้านการบริหารจดัการโรงพยาบาลเอกชน การดแูลสขุภาพ การบริหารอาคาร บริการงานขาย บริการงาน
จดัซือ้ บริการงานบญัชี อีกทัง้ยงัเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารส านักงานแบบครบวงจร นอกจากนีย้งัมีธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาทางการ
ลงทนุอีกด้วย  
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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  เป็นดงันี ้
 

 
   ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัแบ่งผลิตภณัฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 

 
▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพริน้ซ์   สวุรรณภมิู (PRINC 
HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์”)  ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซือ้และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย 
เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานยัเซชัน่ จ ากดั (“THM”)  โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู มีขนาด 200 เตียง และมีศกัยภาพรองรับผู้ ป่วย
นอกได้วนัละ 600 คนต่อวนั โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตัง้คลินิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัต่อไปนี ้

 

− คลินิกอายรุกรรม − ศลัยกรรมระบบประสาท 

− สตูินารีเวช − ศลัยกรรมกระดกู 

− กมุารเวช − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

− ศนูย์เวชศาสตร์ผู้สงูอายุ − ศนูย์ต่อมไร้ท่อ 

− ศนูย์ทางเดินอาหาร − ศนูย์หวัใจ 

− ศนูย์มะเร็ง − ศนูย์ไตเทียม 

 
 ในเดือนธันวาคม  2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการร่วมกบั “บ ารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” เปิด “ศนูย์ให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดกู

สันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ  โดยเสนอบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์
ผู้ช านาญการจากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  ทัง้นีรู้ปแบบการรักษาของศนูย์ฯ Spine & Joint มีหลากหลายวิธีตามระดบัอาการของผู้ ป่วย โดยมี
การใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการรักษา 

▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด 
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บริษัทฯ ด าเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจงัหวดัผ่านบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั (PRINH) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทนุในกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. โรงพยาบาลพิษณเุวช  

เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตัง้อยู่ในจังหวดัพิษณโุลก  เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 37 ปี เป็นสถานพยาบาลขัน้ทตุิย
ภูมิระดบัสูง ด าเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จ ากัด  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมีการจดัตัง้คลินิกโดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางดงัต่อไปนี ้

− คลินิกอายรุกรรม − คลินิกกมุารเวช 

− คลินิกสตูินรีเวช − คลินิกศลัยกรรม 

− ศนูย์ตรวจสขุภาพ − คลินิกจิตเวช 

− คลินิกส่งเสริมพฒันาการเด็กและวยัรุ่น − คลินิกจกัษุ 

− ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัิเหต ุ − คลินิก ห ูคอ จมกู 

− คลินิกทนัตกรรม  

นอกจากนีย้งัมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหวัใจ การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และศลัยกรรม 
ในปี 2562 บริษัทได้เปิดศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูละศนูย์ทางเดินอาหารและตบัในอาคารแห่งใหม่เพ่ือเพ่ิมการบริการให้ครอบคลมุมากขึน้ 

 
2. โรงพยาบาลพิษณเุวช พิจิตร 

ด าเนินงานโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากัด เปิดให้บริการเม่ือวนัที่ 15 ตุลาคม 2533  เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตัง้อยู่ใน
จงัหวดัพิจิตร ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรคดงัต่อไปนี ้

 

3. โรงพยาบาลพร้ินซ์ ปากน ้าโพ 1   และโรงพยาบาลพร้ินซ์ ปากน ้าโพ 2 

โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ ด าเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท 
เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จ ากดั) โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยงัเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาลขัน้ทุติยภูมิระดบัสูง  ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและ
ผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางและด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัอนัน าไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นต่อ
การรักษาคนป่วยเป็นหลกั อีกทัง้ทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาที่สามารถดแูลผู้ ป่วยเฉพาะโรคได้เป็นอย่างดี รางวลัแห่งความภาคภมิูใจคือ
การได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขัน้ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และการ
รับรองมาตรฐานกระบวนการคณุภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) โดยมีศนูย์และคลินิกบริการดงัต่อไปนี ้

− ศนูย์รักษาโรคกระดกูและข้อ − ศนูย์อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

− ศนูย์ตรวจสขุภาพทัว่ไป − ศนูย์โรคนิ่ว ทางเดินปัสสาวะ 

− ศนูย์ไตเทียม − ศนูย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

− คลินิกอายรุกรรม − คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 

− ศนูย์กายภาพบ าบดั − ศนูย์กมุารเวชกรรม 

− คลินิกเบาหวาน − คลินิกนมแม ่

− คลินิกสตูินรีเวช  

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − คลินิกกมุารเวชกรรม 

− คลินิกทนัตกรรม − ศนูย์รังสีวินิจฉยั 

− คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตบั − คลินิกโรคหวัใจและหลอดเลือด 
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4.   โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ 

โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ซึง่จะด าเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ จ ากดั เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียว
ของจังหวดัมีขนาด 57 เตียง ตัง้อยู่บนถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน
เดือนมีนาคม 2562 มีห้องพกัคนไข้ที่สามารถรองรับบริการด้วยห้องพิเศษ 50 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยวใน ICU พร้อมอปุกรณ์และเคร่ืองช่วยหายใจ 
7 ห้อง  ห้องผ่าตดัที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และห้องเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยั เช่น เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เคร่ืองตรวจ
มะเร็งเต้านม เคร่ืองอลัตราซาวด์ 4 มิติ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพหวัใจ เคร่ืองตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมบริการศูนย์ฉกุเฉินและ
อุบตัิเหตุ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมรองรับผู้ ป่วยในพืน้ที่และจังหวดัใกล้เคียง เช่น สุโขทยั แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.
ลาว และพร้อมรับส่งต่อผู้ ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยงัโรงพยาบาลในเครือเพื่อเสริมการบริการงานให้เป็นเครือข่าย มีแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญและ
คลินิกเฉพาะทางดงัต่อไปนี ้

 

5. โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน 

โรงพยาบาลศิริเวชล าพนู ด าเนินการโดยบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ล าพนู จ ากดัเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตัง้อยู่บน
เนือ้ที่ประมาณ 11 ไร่  ได้รับการรับรองจากส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติให้รักษาโรคต้อกระจกและโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ ป่วยสิทธิบตัร
ทอง นอกจากนีย้งัให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและคลินิกเฉพาะทางดงัต่อไปนี ้

 
6. โรงพยาบาลพร้ินซ์ อทุยัธานี 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานีด าเนินงานโดย บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อทุยัธานี จ ากดั เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตัง้อยู่บน
เนือ้ที่ประมาณ 12 ไร่ จงัหวดัอทุยัธานี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ รวมทัง้
บริการตรวจสุขภาพ โดยมุ่งเน้นศกัยภาพการดูแลผู้ ป่วยฉกุเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบตัิเหตฉุุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉกุเฉินและ

− หอผู้ ป่วยวิกฤต − คลินิกโรคติดเชือ้ 

− คลินิกอายรุกรรม − ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 

− คลินิกโรคสมองและระบบประสาท − คลินิกกระดกูและข้อ 

− แผนกกายภาพบ าบดั − คลินิกศลัยกรรมทัว่ไป 

− ศนูย์โรคทางเดินปัสสาวะ − คลินิกสภุาพสตรี 

− ศนูย์ตรวจสขุภาพ − คลินิกห ูคอ จมกู 

− คลินิกตา − คลินิกเบาหวานไทรอยดแ์ละต่อมไร้ท่อ 

− คลินิกโรคไต − ศนูย์อายกุรรมเฉพาะทางนอกเวลา 

− แผนกอายรุกรรม − แผนกศลัยกรรม 

− แผนกสตูินรีเวช − แผนกกมุารเวช 

− แผนกออร์โธปิติกส ์ − แผนกกายภาพบ าบดั 

− หอผู้ ป่วย − ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัิเหต ุ

− แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอร่ี − แผนกผา่ตดั 

− แผนกปฏบิตัิการชนัสตูร − แผนกรังสีวินิจฉยั 

− แผนกไอซีย ู  

− ศนูย์รักษาต้อกระจก − ศนุย์ศลัยกรรมความงาม 

− แผนกอายกุรรม − ศนูย์รักษาเส้นเลือดขอด 

− ศนูย์อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน − ศนูย์ทนัตกรรม 

− ศนูย์ลดน า้หนกั  
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บุคลากรผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมยัและครบถ้วน นอกจากนีย้ังสามารถรองรับชาวจังหวดั
อุทยัธานีและใกล้เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อผู้ ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยงัโรงพยาบาลในเครือ เช่น 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ จงัหวดันครสวรรค์  มีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและคลินิกเฉพาะทางดงัต่อไปนี ้

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ 

 ศกัยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจ านวนห้องตรวจรักษาในขณะที่
ศักยภาพในการให้บริการผู้ ป่วยใน ( In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจ านวนเตียงที่ให้บริการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกัยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอตัราการใช้บริการดงันี ้
 โรงพยาบาล 

พริน้ซ์  

สุวรรณภูมิ 

โรงพยาบาล 

พิษณุเวช 

โรงพยาบาล 

พิษณุเวช พิจิตร 

โรงพยาบาล 

พริน้ซ์ ปากน า้โพ1 

และพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 

 2562 

 

2561 

(โอน

กิจการ

ก.พ.61) 

2562 

 

2561 

 

2562 

 

2561 

 

2562 

 

2561 

 

จ านวนเตียง  200 200 150 150 90 90 200 200 

จ านวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 215 309 566 573 150 185 353 336 

รายได้ (ล้านบาท) 227.6 206.9 1,200.6 1,160.5 174.8 176.6 530.4 514.3 

 
 โรงพยาบาล 

ศิริเวชล าพูน 

โรงพยาบาลพิษณุเวช

อุตรดิตถ์ 

โรงพยาบาล 

พริน้ซ์ อุทัยธานี  

 2562 

 

2561 

(โอนกิจการ 

มี.ค. 61) 

2562 

(เปิดเมื่อ  

มี.ค.62) 

2561 2562 

(เปิดเมื่อ  

พ.ย.62) 

2561 

จ านวนเตียง  59 59 57 - 59 - 

จ านวนผู้ ป่วยไข้นอก/วนั (คน) 170 237 49 - 24 - 

รายได้ (ล้านบาท) 69.4 - 85.9 - 6.9 - 

 
โครงการท่ีเพิ่งรับโอนกิจการ 
 
 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จ ากัด (“PCPN”) เพื่อลงทุนและด าเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลในจังหวดัชุมพร โดยเข้าซือ้และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ ากัด (วิรัชศิลป์) ซึ่ งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิรัชศิลป์” มีจ านวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง  ตัง้อยู่ในจังหวดัชุมพร โดย PCPN 
รับโอนมาซึง่กิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลป์อนัรวมถึงทรัพย์สิน ใบอนญุาตต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจน
สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพนัตามสญัญาที่วิรัชศิลป์ มีอยู่ ณ วนัโอนกิจการ และพนักงานทัง้หมดที่มีความประสงค์จะท างานกับ PCPN ต่อไป 
ซึ่งบริษัทฯ การได้มาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ   วิรัชศิลป์ในครัง้นีจ้ะเป็นการขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่ม 
บริษัทฯ ให้ครอบคลุมภมิูภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึน้ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย อนัจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเติบโต
และเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้เป็นแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต   การรับโอนกิจการสถาน

− แผนกอายรุกรรม − ศนูย์ฉกุเฉินและอบุตัิเหต ุ

− แผนกออร์โธปิติกส ์ − แผนกผา่ตดั 

− แผนกกมุารเวช − แผนกไอซีย ู

− หอผู้ ป่วย − แผนกรังสีวินิจฉยั 

− ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ − แผนกห้องคลอดและเนอร์สเซอร่ี 
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พยาบาลจากวิรัชศิลป์เสร็จสิน้ในดือนมีนาคม 2563  
 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 
 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดัซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสญัญาร่วมทนุกบั บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ากดั 
ในบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในนาม “โรงพยาบาล พริน้ซ์         
ศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวดัศรีสะเกษ ขนาด 59 เตียง ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะ
พร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2564 
 
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

 
•  ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

 

1.  โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดบั 5 ดาว จ านวน 187 
ห้อง ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มแมริออท เพื่อให้บริการที่พกัอาศยัแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาท างานและท่องเที่ยวใ น
ประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พกัอาศยัในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ตัง้อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มี
ศกัยภาพ ถนนสีลม สาทร และยงัมีนโยบายการให้บริการที่มีคณุภาพ มีระบบรักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพ  

โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ระดบั 5 ดาวจ านวน 1 อาคาร 
ท่ีตัง้โครงการ ซอยสาทร 3 (สวนพล)ู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง) 
 1 Bedroom Suite 

1 Bedroom Executive Suite 
2 Bedroom Suite 
3 Bedroom Suite 
3 Bedroom Executive Suite 

55 
50 
58 
11 
10 

ห้องอาหาร ชื่อร้านและประเภทอาหาร  
 Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ) 

Pool Bar 
ห้องจัดเลีย้ง/สัมมนา ชื่อห้อง  
 Board Room  
บริการอื่นๆ -  
เร่ิมเปิดด าเนินการ เดือนมีนาคม 2552  

 
2. ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  เป็นอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย คือ  บริษัท วี  เรสซิเดนซ์ จ ากดั  

ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มแอสคอท ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมในระดบัสากล โครงการนีใ้ห้บริการ

ที่พกัอาศยัแก่ลกูค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาท างานในประเทศไทยและนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการ

เช่าที่พกัอาศยัในระยะยาว โดยค านึงถึงการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพกัอาศยั โครงการตัง้อยู่ในท าเลย่านธุรกิจ

บริเวณสขุมุวิท และ เอกมยั 
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โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก 
ประเภท โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ระดบั 5 ดาว ภายใต้การบริหารในกลุม่แอสคอท รวมทัง้หมด 3 อาคาร 

(อาคาร A , B , C) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้  อาคารอพาร์ทเม้นท์ 14 ชัน้ และอาคาร อพาร์ทเม้นท์ 19 
ชัน้ พร้อมด้วยห้องจดัเลีย้ง 

ท่ีตัง้โครงการ ซอยเอกมยั 2  ถนนสขุมุวิท 63 (ถนนเอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 
 

ห้องพัก ประเภท จ านวน (ห้อง)                    
 1. Studio Executive 

2. Studio Executive Twin 

3. 1-Bedroom Classic 

4. 1-Bedroom Executive 

5. 1-Bedroom Premier 

6. 2-Bedroom Executive 

7. 2-Bedroom Premier 

8. 1-Bedroom Deluxe 

9. 2-Bedroom Deluxe 

10. 3-Bedroom Executive 

11. 3-Bedroom Deluxe 

12. 3-Bedroom Premier 

13. Studio Standard 

14. Studio Deluxe 

26                            
13                                     
13                                     
13 
39 
13 
13                            
12 
13 
26 
20                             
10 
  9                                      
42                                      

ห้องจัดเลีย้ง/สัมมนา มีห้องประชมุและห้องฝึกอบรม/สมัมนา 5 ห้อง 
เร่ิมเปิดด าเนินการ ไตรมาส 4 ปี 2559  

 

• ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

บริษัทย่อยได้แก่  บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จ ากดั  เป็นผู้ให้บริการพืน้ที่ส านกังานให้เช่าในอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ แก่ลกูค้า
บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทัง้บริษัทสญัชาติไทยและต่างประเทศ โดยท าเลที่ตัง้ของโครงการดงักล่าวอยู่ในย่านเอกมยัซึ่งเป็นย่านธุรกิจ 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณปูโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน 

อาคารส านักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 
ท่ีตัง้โครงการ ถนนเอกมยั (ซอยสขุมุวิท 63) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
พืน้ท่ีโครงการ 1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา) 
พืน้ท่ีอาคาร 37,770.61 ตารางเมตร 
รายละเอียดโครงการ อาคารส านกังาน 30 ชัน้พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
จุดเด่นของโครงการ อาคารส านกังานเกรดเอ  ย่านเอกมยั มีการตกแต่งที่ทนัสมยั  สิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนกลาง  ศนูย์

อาหารและห้องประชมุที่ได้มาตรฐานจ านวน 7 ห้อง ห้องอบรมสมัมนาขนาด 50 ที่นัง่ 1 ห้อง  มีพลาซ่า
และร้านค้าต่างๆ 

จ านวนหน่วยพืน้ท่ีเช่า 93 ยนูิต 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพืน้ที่อาคารส านักงานในย่านสขุมุวิท และ

เอกมยั ระหว่าง 100 – 900 ตารางเมตร 
 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีที่ดินรวม 5 แปลงในต่างจังหวดัที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มวี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ ได้แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง สระบรีุ  
ระยอง และอุดรธานี  เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะมุ่งขยายธุรกิจการแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย  

file:///C:/Users/Ritima.ji/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/USER/Downloads/เอกสารแนบ%202%20-%201%20การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย.doc
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บริษัทฯ จะพิจารณาศักยภาพของที่ดินเปล่าในต่างจังหวัดเป็นรายแปลงในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลแทนการพัฒนาเป็นโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย หากที่ดินแปลงใดไม่มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นโรงพยาบาล  บริษัทฯ จะขายคืนแก่ผู้ขายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(ตามเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญาซือ้ขาย)  หรือขายให้แก่นกัลงทนุที่สนใจ 

 
ค) ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน 

บริษัทย่อย ได้แก่บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากัด เป็นผู้ ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน ปัจจุบันอยู่ในช่วงพักการ
ด าเนินกิจการ 
 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตวัในอตัราร้อยละ 2.5 ชะลอตวัจากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการชะลอตวัของการส่งออกจาก
ความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลก อีกทัง้มีสงครามการค้า และ Brexit  จากภาวะเศรษฐกิจขาลงซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก
ดงักล่าว  ภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการลดค่าครองชีพผู้ มีรายได้น้อยผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
"มาตรการเติมเงินบตัรประชารัฐ" มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิม ช็อป ใช้” มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและ
เกษตรกรประสบภัยแล้ง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ หกัค่าใช้จ่ายเพื่ อการลงทุนซือ้เคร่ืองจักร 1.5 เท่า และการ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ซึ่งมาตรการเหล่านีม้ีวตัถุประสงค์ในการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน  
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี  2563 อยู่ที ่ร้อยละ 2.8 เนื่องจากการชะลอตวัของภาคการ
ส่งออกซึ ่งได้รับผลกระทบสงครามการค้าโลกยงัมีความไม่แน่นอน การลงทุนโครงการใหญ่ที ่ส า คญัอาจได้รับผลกระทบจากปัญหา
เสถียรภาพทางการเมือง การแข็งค่าของเงินบาท  การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)ที่มีจุดเร่ิมต้นจากประเทศจีน  
จากมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัสโดยรัฐบาลจีนที ่ห้ามไม่ให้นักท่องเที ่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ ส่งผลให้จ า นวน
นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยส าคญั  ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องและการใช้จ่ายภายในประเทศ 
 

ที่มา:  เศรษฐกิจไทยปี 2563 : ชวดอีกปีหรือดีอีกหน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

         https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/600179 
 
ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสขุเป็นการให้บริการที่มีความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวิต   

 
ระบบสวสัดิการสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย     
ภาครัฐได้จัดระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยผ่านระบบ

หลกัประกนัสขุภาพของภาครัฐได้แก่ 

− ระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ให้การดแูลด้านสขุภาพแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในสวสัดกิารสงัคมด้านสขุภาพอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่

มีรายได้น้อย รู้จักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เน้นการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทัว่ไปเป็นหลกั หน่วยงานที่ดแูล

ได้แก่ ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

− ระบบประกันสงัคม  ให้การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเร่ือการเจ็บป่วยทุพพลภาพ รวมถึงการคลอดบุตร 

สงเคราะห์บตุร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกนัสงัคมดแูลโดยส านักงานประกนัสงัคม 

− ระบบสวสัดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ให้การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา บุตรธิดาที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หน่วยงานที่ดูแลระบบนีไ้ด้แก่ กรมบญัชีกลาง 

กระทรวงการคลงั 
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ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนนุความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ซบัซ้อน และเทคโนโลยีขัน้สงูมากขึน้ โดย สศช. คาดว่าผู้ที่อายุ

มากกว่า 60 ปีขึน้ไปของไทยจะเพิ่มขึน้จาก 11.2 ล้านคนในปี 2560 เป็น 13.1 ล้านคนปี 2564 และโดยทัว่ไปสดัส่วนผู้สงูอายุที่มีปัญหา

สุขภาพจะอยู่ที่ประมาณ 60% ด้านกระทรวงสาธารณสขุประเมินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สงูอายุจะเพิ่มขึน้เป็น 22.8 หม่ืนล้านบาท 

(2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 หม่ืนล้านบาท      ปี 2553 (2.1% ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ 

2560-2564) 

 
            จ านวนประชากรอายมุากกว่า 60 ปีในประเทศไทย 

 

• การขยายตัวของชุมชนเมือง  องค์การสหประชาชาติคาดว่าระดบัความเป็นเมืองของไทยจะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 50.4 ในปี 2558 เป็น

ร้อยละ 60.4 ในปี 2568 เม่ือรวมกบันโยบายต่างๆของรัฐบาล เช่น การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานในด้านต่างๆ การจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ

และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก เพ่ิมโอกาสที่ผู้ประกอบการจะขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่ต่างจงัหวดัเพื่อรองรับ

ผู้ ป่วย รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในเมืองไทยมากขึน้  

 

 
 

สดัสว่นของชนชัน้กลางในบางประเทศของอาเซียน การขยายตวัของความเป็นเมืองของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ
ในอาเซียน 

 

• การสนับสนุนจากภาครัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของเอเชีย โดยก าหนดและด าเนินการตาม

แผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668)  ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน

ประเทศศนูย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของไทยมีความก้าวหน้าและมีความพร้อมของศูนย์การแพทย์

เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรือ้รัง (อาทิ โรคหวัใจ กระดูก มะเร็ง เป็นต้น) รวมทัง้ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้ ป่วยสงูอาย ุ นอกจากนี ้

โรงพยาบาลเอกชนไทยยงัเป็นที่ยอมรับในเร่ืองคุณภาพการรักษา การบริการและค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอ่ืนๆ และยงัได้รับ

การรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 66 แห่งมากกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนี ้เช่น อินเดียมี 38 แห่ง 

สิงคโปร์ 22 แห่ง และมาเลเซีย 13 แห่งโดย International Healthcare Research Center : IHRC จัดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง

สขุภาพของไทยอยู่อนัดบั 6 ของโลกและมีนกัท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 38 ของเอเชีย  
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จ านวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI  ตารางเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาล 

  นอกจากนีภ้าครัฐยงัได้ออกมาตรการต่างๆ เช่น การขยายเวลาพ านกัในไทยเพ่ือการรักษาพยาบาลของกลุ่ม CLMV และจีนเป็น  90 
วนัจากเดิม 30 วนั  ขยายระยะเวลาพ านกัระยะยาวแก่ชาวต่างชาติ 14 ประเทศจากเดิม 1 ปี เป็น 10 ปี  และมีการจดัท า package ด้าน
ทนัตกรรมและตรวจสขุภาพส าหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น  

  อีกทัง้ภาครัฐยงัหนุนการแพทย์ครบวงจรเป็น 1 ใน 10  อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูง ใน 4 กลุ่มกิจการได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพร เคร่ืองมือแพทย์ และบริการทาง
การแพทย์ โดยภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ปรับลดอตัราภาษี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัจากการที่โรงพยาบาลไทยมีต้นทนุลดลง 
จงูใจให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์มากขึน้ 

 

• อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง(Non-Communicable Diseases: NCD) ของคนไทยมีมากขึน้  อาทิ 

โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม ในส่วนของผู้ ป่วยในประเทศไทย มีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรค

ค่อนข้างมาก อาทิ มีอตัราการสูบบุหร่ีค่อนข้างสูง อตัราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงถึง  6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริโภคน า้ตาลสงู

กว่าตวัเลขปลอดภยัเกือบ 5 เท่า เป็นต้น ท าให้คาดว่าความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง  

    

ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 

• ภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ  โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยายการลงทุนอย่าง

ต่อเนื่องแล้ว ยงัมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอ่ืนที่ปรับโมเดลสู่ธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุ่มพฤกษา โฮลดิง้ (โรงพยาบาลวิมุตติ คาดว่า

จะเปิดปี 2563) กลุ่มอาร์เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครือไทย

เจริญ คอร์ปอเรชั่น (TCC Group) ท าให้มีจ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาล

เอกชนต้องแข่งขนัสงูขึน้ ทัง้ด้านราคา และบริการ  รวมทัง้การแย่งชิงบคุลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้โรงพยาบาลเอกชนยงัต้องแข่งขนั

กับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ในเครือศิริราช 

และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้แง่ของชื่อเสียง เทคโนโลยีทาง

การแพทย์ และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแข่งขันจากการรุกเข้าสู่ธุรกิจของทนุอาเซียนที่ได้รับประโยชน์

จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้ นโรงพยาบาลในไทยได้ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพาะนักลงทุนจากแหล่งทุนประเทศสิงคโปร์และ

มาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้าซือ้ธุรกิจนีใ้นต่างประเทศหลายแห่ง   นอกจากนีย้ังมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลในต่างประเทศหลาย

ประเทศในเอเชียวางสถานะเป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศใน

ตะวนัออกกลางซึง่เป็นลกูค้าหลกัของโรงพยาบาลชัน้น าในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มลูค่า 23,000 

ล้านบาทปลายปี 2560 ส่วนคเูวต เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มลูค่า 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอ

มิเรต เปลี่ยนเงื่อนไขประกันสุขภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น จากสภาพการแข่งขัน
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ข้างต้นจะเป็นแรงกดดนัต่อผลการด าเนินงาน ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอตัราก าไรชะลอลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล

ขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่ายสาขาอาจมีก าไรลดลง 

 

• นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ 

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการ
ควบคมุตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  การน าเข้าสินค้าประเภทยา เวชภณัฑ์และค่าบริการเข้ามาอยู่ในบญัชีสินค้าและ
การควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อการปรับขึน้ค่าบริการและผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่าย 

 
ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรมปี 2562 - 2564 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจ าเดือนมิถนุายน 2562 โดยศนูย์วิจยักรุงศรี 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
1. ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจ านวนโรงพยาบาลในเครือในหวัเมืองรอง ด้วยการสร้างโรงพยาบาลขึน้เองในต่างจงัหวัด

โดยเลือกจงัหวดัที่มีศกัยภาพและยงัไม่มีโรงพยาบาลเอกชน โดย ซึง่ปัจจบุนัมีการลงทนุสร้างโรงพยาบาลในจงัหวดัอตุรดิตถ์และ

ปรับปรุงโรงพยาบาลในจังหวดัอุทยัธานี ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในปี 2562  นอกจากการสร้างโรงพยาบาลเอง

บริษัทฯมีนโยบายในการเป็นพนัธมิตรกบัโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจงัหวดัที่มีอยู่แล้วโดยการร่วมทนุหรือซือ้กิจการ 

โดยพิจารณาโรงพยาบาลที่เก่าแก่มีชื่อเสียง เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี  ล่าสุดในปี 2563 บริษัทฯ ขยายเครือข่าย

โรงพยาบาลไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยการร่วมทนุกบัผู้ประกอบการท้องถิ่นและการซือ้กิจการโรงพยาบาลที่

มีศกัยภาพ ท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือ 10 แห่ง  

2. เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือว่าฐานประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้วยการก าหนด

อตัราค่าบริการถกูกว่ากลุ่มเชนโรงพยาบาลชัน้น า  

3. รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนต่างจงัหวดัที่เปิดมานานไม่ต ่ากว่า 10-25 ปี

ขึน้ไป เนื่องจากผู้ก่อตัง้ไม่อยากขายกิจการและไม่อยากหาผู้ ร่วมทุนรายใหม่ แต่ผลประกอบการขาดทุน โดยบริษัทฯ จะดูแล

ตัง้แต่การบริหารจดัการต้นทนุ พร้อมทัง้รับประกนัการเติบโตด้านรายได้และผลก าไร 

4. ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ โดยให้ความส าคัญทัง้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ ป่วย เช่น เคร่ืองจ่ายยาอตัโนมตัิ การจ่ายยาให้ผู้ ป่วยด้วยระบบที่ถกูต้องแม่นย า เคร่ืองมือแพทย์

ที่ทันสมัย การดูผลเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือ HIS 

(Hospital Information System) เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เชื่อมโยงกัน (Network 

Hospital Management) สนบัสนนุให้มีการแบ่งปันทรัพยากรและการท างานร่วมกนั เช่น บริหารงานจดัซือ้ งานบริหารคลงั งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานยทุธศาสตร์ งานระบบบญัชี ตลอดจนระบบบริหารทรัพยากรบคุคลในรูปแบบใหม่ ( ระบบ Workday )

ซึง่ระบบดงักล่าวจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของทรัพยากรบคุคลในเครือและสามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ภาวะการแข่งขัน 
 โรงพยาบาลของบริษัทในเครือตัง้อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ  6 จังหวัดในภาคเหนือได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก 

นครสวรรค์ อุทยัธานี อุตรดิตถ์และล าพูน และจะขยายไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในจังหวดัศรีสะเกษ และจังหวดัชุมพรในปี 
2563 ตามล าดบั โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจงัหวดัดงักล่าวยงัมีอยู่มากเนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่มีประชากรอยู่
มาก เม่ือพิจารณาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จ านวนเตียงที่ให้บริการ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทในเครือ ถื อว่าเป็น
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าในพืน้ที่  
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 โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ประสบกบัการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนที่ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แข่งในแต่ละพืน้ที่ได้แก่ 
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง ท่ีตัง้ 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ สวุรรณภมิู โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลบางนา 5 สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลเมืองสมทุรปากน า้ สมทุรปราการ 
 โรงพยาบาลส าโรงการแพทย์ สมทุรปราการ 
โรงพยาบาลพิษณเุวช พิจิตร โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ พิจิตร 
 โรงพยาบาลศรีสโุข พิจิตร 
โรงพยาบาลพิษณเุวช โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณโุลก พิษณโุลก 
 โรงพยาบาลพิษณโุลก ฮอสพิทอล พิษณโุลก 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค ์ นครสวรรค ์
และโรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 โรงพยาบาลร่มฉตัร นครสวรรค ์
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค ์
โรงพยาบาลพิษณเุวช อตุรดิตถ์ ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัอตุรดิตถ์  
โรงพยาบาลศิริเวชล าพนู โรงพยาบาลล าพนู ล าพนู 
 โรงพยาบาลหริภณุชยัเมมโมเรียล ล าพนู 
โรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัอทุยัธาน ี  
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลธนบรีุ ชมุพร ชมุพร 

 
โรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มบริษัทฯ มีจดุเด่นและข้อได้เปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งหลายประการ ดงันี ้
โรงพยาบาลพริน้ซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่มีท าเลที่ตัง้ดี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ห้างเมกาบางนามีโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาเปิดใกล้โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่อาศยัระดบักลางและสงูรอบๆ โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก มีโครงสร้างที่พร้อม
จะพฒันาเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมิู (Tietiary Care) 
 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร   เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวดัพิจิตรที่เปิดด าเนินการมาเป็นเวลา 27 ปี  โรงพยาบาล
มีความได้เปรียบคู่แข่งในหลายๆ ด้าน ได้แก่ มีบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางส าคญัมีการลงทนุใน
เคร่ืองมือแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถควบคุมต้นทุนการรักษาได้ดี  อัตราค่า
รักษาพยาบาลอยู่ในอตัราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนีมี้โรงพยาบาลในกลุ่มที่มีศกัยภาพในการ
รักษาขัน้สงูสร้างความมัน่ใจในการส่งต่อการรักษาเฉพาะโรค  

 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI  มาตรฐานคุณภาพระดับสากลในจังหวัดพิษณุโลก   
โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือและบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีศูนย์รังสีที่มีเทคโนโลยีชัน้สูง  นอกจากนีผู้้ บริหารของโรงพยาบาลมี
ประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพครบถ้วนในทุกสาขา พร้อม
ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 1 และโรงพยาบาลพริน้ซ์ ปากน า้โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยาบาลเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ  smart system และได้รับการรับรองมาตรฐาน  HIMSS  Analytics EMRAM Stage 7 และเป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานระดบัสงูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดบับริการดแูลผู้ ป่วย มีเครือข่ายโรงพยาบาลซึง่มีบคุลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา   

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลใหม่ตัง้อยู่ในอ าเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจงัหวดัอตุรดิตถ์ 
มีห้องผ่าตดัที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และเคร่ืองมือแพทย์ที่ทนัสมยั เช่น เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสงู เคร่ืองตรวจมะเร็งเต้านม 
เป็นต้น มีบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา   

โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง มีแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
รักษาโรคต้อกระจกและโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมยั 
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โรงพยาบาลพริน้ซ์ อุทัยธานี  เป็นโรงพยาบาลใหม่ตัง้อยู่ในอ าเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจงัหวัดอทุยัธานี ที่
มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเคร่ืองมือและการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อม
ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์  เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจรเปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปี ตรวจ
วินิจฉยัโรคและการดแูลรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว อีกทัง้ประสิทธิภาพสงูสดุด้วยอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนัสมยั  มีศนูย์ปฏิบตัิการที่มีการขยาย
ขอบข่ายการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสงูและรวดเร็วยิ่งขึน้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

 
นอกจากนีปั้จจุบนับริษัทฯได้น าระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาลในเครือซึ่งมีการปรับเปลี่ยน

ระบบฐานข้อมลูทกุอย่างให้อยู่ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้อมลูประวตัิคนไข้ด้วยระบบดิจิทลั ท าให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
สามารถลดต้นทุนทางด้านเคร่ืองแม่ข่าย ค่าบ ารุงรักษา ดูแลเคร่ืองแม่ข่าย และค่าบุคลากรลงอย่างมีนัยส าคัญ และสามารถรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการท างานแบบเครือข่าย เนื่องจากผู้ ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลได้
ทุกที่ ทุกเวลา ตามสิทธิที่ก าหนด นอกจากนีแ้ล้วระบบ (HIS) ยังรองรับการท างานแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับ
กระบวนการงานโรงพยาบาลตัง้แต่การลงทะเบียนผู้ ป่วยจนถึงการตรวจรักษาเสร็จสิน้และผู้ ป่วยกลบับ้าน  ซึง่ปัจจบุนั พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือ
เป็นเครือโรงพยาบาลแห่งแรกที่น าฐานข้อมูลทุกอย่างเข้าไปอยู่บนระบบคลาวด์  อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักับระบบด้านการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร ซึ่งล่าสุดได้ติดตัง้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ประสิทธิภาพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) ซึ่งเป็นเทคโลโลยี
คลาวด์จากเวิร์กเดย์ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและยกระดบัประสบการณ์บริการด้านสขุภาพแก่ผู้ รับบริการทัง้ในประเทศไทยและ
ภมิูภาคอาเซียน 

 
 ทัง้นี ้การเลือกใช้ระบบ HCM นีจ้ะท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการ
บริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่ระบบดิจิทลั (Digital Transformation) ในรูปแบบ
ของแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้างานของพนกังานให้ง่ายขึน้ด้วยการลงเวลาผ่านแอพพลิเคชัน่ หรือการยื่นเอกสารลางาน 
การขอแลกเวร การแจ้งค าสัง่งานต่างๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนกังานล้วนสามารถท าได้ผ่านแอพพลิเคชัน่ 

 
ลักษณะลูกค้า  
 
กลุ่มลกูค้าของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่มดงันี ้
1. กลุ่มลกูค้าเงินสด ได้แก่ ลกูค้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้แก่ ประชาชนที่มี

ที่อยู่อาศยัหรือสถานที่ท างานในพืน้ที่ใกล้เคียงกบัที่ตัง้ของโรงพยาบาล   

2. กลุ่มลกูค้าคู่สญัญา ได้แก่ กลุ่มลกูค้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีองค์กรต้นสงักดัได้ท าสญัญาข้อตกลงไว้กบัทางโรงพยาบาล  

ซึ่งองค์กรต้นสงักัดจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึน้ หรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพโดยทาง

โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษากบัองค์กรต้นสงักดั หรือบริษัทประกนั  หรือส านกังานประกนัสงัคม 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดบักลางถึงระดบัสงู ในแต่ละพืน้ที่ รวมทัง้กลุ่มลกูค้าที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและ

ประกนัสขุภาพ กลุ่มลกูค้าที่ประสบอบุตัิเหตจุราจร และกลุ่มลกูค้าชาวต่างประเทศ 
 
นโยบายด้านราคา 
 
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม สอดคล้องกบัอาการของโรคและวิธีการรักษา 

ซึ่งราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในระดบัเดียวกันในพืน้ที่ใกล้เคียง และอยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขันได้  โดยอิงจาก
ราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตัง้อยู่ในท าเลเดียวกนัหรือใกล้เคียง 
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1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมมีความเกี่ยวเนื่องกบัอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากลกูค้าบางส่วนเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยว 
ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2562 ขยายตวัต่อเนื่องจากการเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ  โดยมีปัจจยั
สนับสนุนที่ส าคัญมาจากการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐออกมาตรการลดหย่อนค่าธรร มเนียม Visa On Arrivals 
ครอบคลุม 21 ประเทศจนถึง 30  ตุลาคม 2562  และภาครัฐได้ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแก่
นกัท่องเที่ยวต่างชาติ 19 ประเทศไม่รวมจีนและอินเดียจนถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2563 อีกทัง้พิจารณายกเว้นวีซ่าแก่นกัท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่
เดินทางมาไทยก าหนดพ านกัในไทยได้ 15 วนัมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตลุาคม 2563 

สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย ส าหรับปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 39.79 ล้านคน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.24 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2561 

 

 
    ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
ขณะที่รายได้จากนกัท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากมูลค่า

ประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทในปี 2561  ซึง่เป็นการขยายตวัเป็นบวกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกนั 
 

 
แผนภมิูด้านล่างแสดงนกัท่องเที่ยว10 อนัดบัสงูสดุปี 2562 จ าแนกตามสญัชาต ิ

 
      ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสงูสดุ อนัดบั 1 มาจากจีนคิดเป็นร้อยละ 28 ของจ านวนนกัท่องเที่ยวทัง้หมด 
จ านวนนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสูงสุดล าดบั 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ 10 และอนัดบั 3 มี 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกาหลีใต้ 
สปป.ลาว และญ่ีปุ่ น ตามล าดบั 

สถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2563 จะเป็นปีที่ท้าทายส าหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เพราะต้องเผชิญกบัหลายๆปัจจยั ได้แก่ การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของเงินบาท การระบาดของไวรัส โคโรนา ในประเทศจีนและอีกหลายๆ ประเทศทัว่โลกรวมทัง้ไทยด้วย 
ส่งผลให้จ านวนนกัท่องเที่ยวจีนและนกัท่องเที่ยวจากประเทศอื่นลดลงประมาณร้อยละ 0.5% - 2.0% 

 
ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ 

อุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครจะมีจ านวนเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ใหม่ๆเข้ามาในตลาด
อย่างต่อเนื่องจากการพฒันาของผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ บมจ.แสนสิริ บมจ.ออริจิน
และบมจ. อนนัดา ฯลฯ เพื่อเพ่ิมรายได้จากการให้เช่า 

อุปสงค์หลกัของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ยงัคงเป็นชาวต่างชาติ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนญุาต
ท างานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 102,274 คน  และเพ่ิมขึน้ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีอตัราการเช่าของเซอร์วิสอพาร์ท
เม้นท์ในกรุงเทพฯ ไม่ได้เพ่ิมขึน้มาก  โดยอตัราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯอยู่ที่ร้อยละ 85.9   พืน้ที่สขุมุวิทยงัคงเป็นพืน้ที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ชาวต่างชาติ  เนื่องจากมีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยายเป็นอีกปัจจยัที่ท าให้อปุสงค์ในย่านนีเ้พ่ิมขึน้  อตัราค่าเช่าเฉลี่ยในพืน้ที่สขุมุวิทอยู่ระหว่าง 850–1,200  บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อตัรา
ค่าเช่าอาจจะปรับเพิ่มขึน้ได้เล็กน้อยในปี 2020 เนื่องจากผู้ เช่าส่วนใหญ่ท าสญัญาเช่าระยะยาว  การแข่งขนัในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และ
คอนโดมิเนียมหรูค่อนข้างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชาวต่างชาติจ านวนมากได้ย้ายจากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไปอยู่อาศยัในคอนโดมิเนียม
ในย่านเดียวกนัเนื่องจากค่าเช่าถกูกว่าและมีสิ่งอ านวยความสะดวกคล้ายกนั 

 
ที่มา :  บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ประจ าไตรมาส 4/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ภาวะการแข่งขัน 
 
การแข่งขนัในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสงูนอกจากการที่ต้องแข่งขนักับผู้ประกอบการกิจการเซอร์วิสอพาร์ท

เม้นท์แล้วยังต้องแข่งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้วย  เนื่องจากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริการ
ห้องพกัในระยะสัน้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอตัราค่าห้องพกัเฉลี่ยต่อคืนในระดบัที่ใกล้เคียงกนัจ านวนโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่
ในระดบั 3-4 ดาวขึน้ไปก็มีจ านวนเพิ่มขึน้ นอกจากนีท้างสมาคมโรงแรมไทย ยงัพยายามกดดนัให้ภาครัฐมีข้อก าหนดให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมด้วย   อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่คอนโดมิเนียมระดบัหรูหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
บางส่วนมาเป็นลกัษณะของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เช่นกนั โดยมีอตัราค่าเช่าที่อยู่ในระดบัต ่ากว่า ทัง้สองปัจจยัที่กล่าวมาท าให้การปรับอตัราค่า
ห้องพกัของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เป็นไปได้ยากยิ่งขึน้ 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ดงันี ้
1. ให้บริการที่คุ้มค่าเหมาะสมกบัราคาขาย  สร้างความประทบัใจในการบริการให้กบัลกูค้าเพื่อให้ลกูค้ากลบัมาใช้บริการอีก 

2. มีระบบการส ารองห้องพกัที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลทัง้ในสว่นของเวปไซต์ และออนไลน์ 

3. ส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ส่วนลดแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทตา่งชาต ิ

4. มุ่งรักษาฐานลกูค้าเดิมและขยายฐานกลุ่มลกูค้าใหม่ 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
1. ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 

2. นกัท่องเที่ยว 
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นโยบายด้านราคา 
 
การก าหนดราคาห้องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ  ได้แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของ

คู่แข่งในระดบัเดียวกนั  ต้นทนุการด าเนินงานของโรงแรม  เนื่องจากฐานลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ นกัธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
พกัอาศยัเป็นระยะเวลานาน ดงันัน้ปัจจยัเร่ืองฤดกูาลจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนกั   

 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายรูปแบบ ดงันี ้
• การจ าหน่ายตรงผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรงโดยมุ่งเน้น

รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกค้า 

• การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายบริษัทท่องเที่ยว และ เว็บไซต์ให้บริการด้านการจองห้องพัก  เช่น  Agoda.com,  

Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ  

• การจ าหน่ายผ่านระบบส ารองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยสามารถส ารองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแมริออทคือ   

www.marriott.com  ซึ่งการจองผ่านเว็บไซต์สามารถอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้าพักท าให้

ช่องทางนีไ้ด้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ 

2) ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 

ณ สิน้ปี 2561 พืน้ที่อาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 8.80 ล้านตารางเมตร โดยมีประมาณ 262,000 ตาราง
เมตร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนีมี้ 1.3 ล้านตารางเมตร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
2563 - 2565 ประมาณ 50% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ในพืน้ที่ใจกลางธุรกิจ และประมาณ 70% เป็นออฟฟิศเกรดเอ อาคาร
ส านกังานใหม่ที่จะแล้วเสร็จในปี 2563-2567 มีดงันี ้

 
ช่ืออาคารส านักงาน พืน้ท่ีเช่า (ตารางเมตร) ปีท่ีสร้างเสร็จ 
ซมัเมอร์ พอยท์ 5,780 2563 
สยามสเคป 13,238 2563 
สีลม เซ็นเตอร์ 17,000 2563 
สาทร ไพรม์ 21,000 2563 

เมเจอร์ ทาวเวอร์ รามค าแหง 25,181 2563 
รสา ท ู 45,000 2563 

ดบัเบิล้ย ูเอส เอ ทาวเวอร์ 53,000 2563 
เดอะ พาร์ค 60,000 2563 

อาคารวานสิสา  22,185 2563 
รวมพืน้ท่ีสร้างเสร็จในปี 2563 262,384  

111 ประดิษฐ์มนธูรรม 9,800 2564 
140 ไวร์เลส 14,315 2564 

โพเอ็ม ทาวเวอร์ 25,000 2564 
โครนอส สาทร 22,481 2564 
66 ทาวเวอร์ 29,000 2564 

โอ เนส ทาวเวอร์ 46,000 2564 
โอเอซิส 53,000 2564 

อ่อนนชุ ฮิลล์ 8,073 2565 
เอ็ม ทาวเวอร์ ทู 15,682 2565 
วนั ซิตี ้เซ็นเตอร์ 59,170 2565 
รัชโยธิน ฮิลล์ 16,521 2565 
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ช่ืออาคารส านักงาน พืน้ท่ีเช่า (ตารางเมตร) ปีท่ีสร้างเสร็จ 
ซมัเมอร์ พอยท์ 5,780 2563 
สยามสเคป 13,238 2563 
สีลม เซ็นเตอร์ 17,000 2563 
สาทร ไพรม์ 21,000 2563 

เมเจอร์ ทาวเวอร์ รามค าแหง 25,181 2563 
รสา ท ู 45,000 2563 

ดบัเบิล้ย ูเอส เอ ทาวเวอร์ 53,000 2563 
เดอะ พาร์ค 60,000 2563 

อาคารวานสิสา  22,185 2563 
รวมพืน้ท่ีสร้างเสร็จในปี 2563 262,384  

111 ประดิษฐ์มนธูรรม 9,800 2564 
140 ไวร์เลส 14,315 2564 

โพเอ็ม ทาวเวอร์ 25,000 2564 
โครนอส สาทร 22,481 2564 
66 ทาวเวอร์ 29,000 2564 

โอ เนส ทาวเวอร์ 46,000 2564 
โอเอซิส 53,000 2564 

เดอะ ยนูิคอร์น (พญาไท) 22,499 2565 
วนั แบ็งค็อค (เฟส 1) 100,000 2565 
เดอะ ฟอเรสเทีย 100,000 2565 
ศรีบญุเรือง 56,500 2565 

ซุปเปอร์ ทาวเวอร์ 94,000 2566 
ชวูิทย์ การ์เด้น 20,000 2566 

ดสุิตธานี เซ็นทรัล พาร์ค 90,000 2567 
รวมพืน้ท่ีอาคารแล้วเสร็จในปี 2564-2567 782,104  

ที่มา : รายงานภาวะตลาดอาคารส านกังานประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั 
 

อตัราการเช่าพืน้ที่อาคารส านกังานในไตรมาส 4 ปี 2562 ประมาณร้อยละ 95.9  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความต้องการใช้การพืน้ที่
อาคารส านักงานโดยเฉลี่ย 150,000 – 2000,000 ตารางเมตรต่อปี  และคาดว่าจะอยู่ในระดบันีต้่อไปในอนาคต  อย่างไรก็ตามอตัราการเช่า
พืน้ที่อาคารส านกังานขึน้อยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากผู้ เช่าในกรุงเทพฯส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งการขยายตวัของธุ รกิจ
ขึน้อยู่กบัการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2564 อตัราการเช่าอาคารส านกังานอาจจะปรับตวัลดลงจากการที่มีอปุทานใหม่เข้ามาซึ่งจะกดดนั
ให้ปรับค่าเช่าลง 
 ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ค่าเช่ายงัคงปรับราคาเพิ่มขึน้ประมาณ 5%-10% ต่อปี ค่าเช่าโดยเฉลี่ยส าหรับอาคารส านักงานเกรดเอ ใน
พืน้ที่ศนูย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 1,112 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในขณะที่ค่าเช่าเฉลี่ยส าหรับอาคารส านกังานเกรดบี ในศนูย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 759 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอตัราค่าเช่าส าหรับอาคารส านักงานเกรดเอ และเกรดบี  ในพืน้ที่นอกศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่  940 และ 582  
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนตามล าดบั  
 
ที่มา: รายงานสถานการณ์ตลาดอาคารส านกังานประจ าไตรมาส 4 ปี 2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัแ่นล จ ากดั  
 ภาพรวมตลาดอาคารส านกังานในไตรมาส 3  ปี 2562 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
• ท าเลที่ตัง้ของอาคารส านกังานให้เช่าของบริษัทฯ อยู่ในย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก 

• บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภยัที่ได้มาตรฐาน อีกทัง้มีทีมช่างที่มีประสบการณ์และความช านาญในการควบคมุดูแล

อาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร  

• บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพซึง่มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารส านกังานให้เช่า 

 
ลูกค้าเป้าหมาย 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้พืน้ที่อาคารส านักงานในย่าน

สขุมุวิท เอกมยั 
 
นโยบายด้านราคา 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาให้เหมาะสมและอยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขนัได้  
 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการขายผ่านตวัแทน  เนื่องจากตวัแทนมีเครือข่ายและฐานลกูค้า นอกจากการ

ขายผ่านตวัแทนแล้วลกูค้าสามารถติดต่อเช่าพืน้ที่โดยตรงกบัพนกังานขายในพืน้ที่อาคารส านกังานได้  
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน  
 

• บุคลากรทางการแพทย์ 

เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มี
นโยบายในการจัดหาแพทย์ผู้ เชียวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีการคดัเลือกแพทย์ที่
ความสามารถจากมหาวิทยาลยัแพทย์และวิทยาลยัพยาบาลที่มีชื่อเสียง  นอกจากนีย้งัจดัให้มีการอบรมส าหรับแพทย์และพยาบาลเพ่ือพฒันา
ความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ให้กบับคุคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 

• การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ์จากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายในประเทศหลายรายเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการขาด
แคลนยาและเวชภณัฑ์  บริษัทฯ วางแผนจะน าระบบจัดซือ้กลาง ส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ    โดยฝ่ายจดัซือ้จะรวบรวมค าสัง่ซือ้จาก
ทกุโรงพยาบาลในกลุ่มและสัง่ซือ้จากผู้จดัจ าหน่ายเป็นคราวๆ ไป   

 

• เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการจัดซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นปัจจัย
ส าคญัในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วย  ดงันัน้บริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกและสัง่ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคณุภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกบั
ความต้องการของโรงพยาบาล  มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริการหลงัการ
ขายที่ดี 
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• ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย   

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลโดยตระหนักค านึงถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ตลอดจนความปลอดภัยของการท างาน  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการก าจดัขยะ และของเสียจากการให้บริการอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
 

 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ ส าหรับลูกค้าระดบับน บริษัทฯ ได้ท าสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริออทซึ่งเป็นกลุ่ม
โรงแรมระดบันานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้างให้บริหารงานอาคารที่พกัอาศยัของบริษัทฯ โรงแรมแมริออทเอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร 
วิสต้า-กรุงเทพฯ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ท าสญัญาการจดัการกบักลุ่มแอสคอทซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดบัสากลเพื่อว่าจ้างให้บริหาร
อาคารที่พกัอาศยัในโครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั 
2. สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

 ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี  2560 – 2562 และงวด 3 เดือนของปี 2563 

ฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : พันบาท) 
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 191,926 395,865 449,319 371,922 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

  มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 171,376 - - - 

เงินฝากประจ าระยะสัน้ 5,683 - - - 

เงินลงทนุระยะสัน้ - 525,827 6,064 647,920 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากดั         

  ในการเบิกใช้ที่หมนุเวียน 5,000 5,000 5,446 5,446 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 255,340 233,450 267,617 199,956 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน         

  ส่วนที่ครบก าหนดในหนึ่งปี - สทุธิ - - - - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย - - - - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน 39,274 39,044 - - 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 107,905 59,120 49,572 49,984 
งานระหว่างท าตามสญัญาบริการ - - - 12,937 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 56,099 54,495 96,599 85,286 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 832,602 1,312,802 874,616 1,373,451 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 2,800 2,800 12,166 13,600 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิ - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 441 411 - - 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

  มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 330 - - - 
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ฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : พันบาท) 
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 330 330 - 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 1,564,469 1,576,376 2,719,903 2,754,026 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 9,969,761 9,896,170 8,942,750 7,187,430 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 93,468 93,977 69,632 77,062 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สทุธิ 375,444 - - - 

สิทธิการเช่า - 26,513 25,222 22,423 

ค่าความนิยม 1,813,596 1,657,153 1,648,636 1,648,636 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 22,989 23,278 4,604 5,301 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 191,426 30,236 20,222 6,285 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,034,723 13,307,244 13,443,465 11,714,762 

รวมสินทรัพย์ 14,867,325 14,620,045 14,318,081 13,088,213 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         
หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกนิบญัชีจากสถาบนัการเงิน - - 7,415 1,448 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 50,011 1,030,400 30,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 453,528 485,985 463,546 1,370,900 

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าที่หมนุเวียน 31,703 36,797 24,502 23,707 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 349,774 348,416 461,891 445,619 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า         

  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 72,234 64,812 26,437 8,706 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว         

  จากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 303,305 260,325 184,000 138,199 

ส่วนของตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาว         

  จากบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัที่ถึง         

  ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 541,565 539,338 530,404 - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19,984 15,458 18,944 71,779 

เงินมดัจ ารับจากลกูค้าที่หมนุเวียน 27,623 24,639 30,674 49,054 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 64,603 92,632 75,224 75,598 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,864,320 1,918,411 2,853,437 2,215,008 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 227,516 204,918 74,640 11,057 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,554,420 2,267,471 2,063,843 1,102,412 

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า - - 3,320 9,635 

เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 21,888 24,479 19,193 19,676 

ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจากบคุคลทีเ่กี่ยวข้องกนั - - - 521,470 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 381,548 333,880 333,153 171,398 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 137,284 117,848 85,163 71,012 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 46,120 41,812 43,713 42,443 
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ฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : พันบาท) 
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2560 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,368,777 2,990,408 2,623,025 1,949,103 

รวมหนีสิ้น 5,233,097 4,908,819 5,476,462 4,164,111 

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 3,462,337 3,462,337 3,240,088 3,240,088 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,163,517 5,163,517 4,476,767 4,476,767 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม         

   ส ารองตามกฎหมาย 44,200 44,200 44,200 44,200 

   ยงัไม่ได้จดัสรร  (744,044) (626,350) (447,623) (278,896) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 766,023 766,023 764,130 764,130 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 8,692,033 8,809,728 8,077,561 8,246,288 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 942,195 901,499 764,058 677,813 

รวมส่วนของเจ้าของ 9,634,228 9,711,227 8,841,619 8,924,101 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,867,325 14,620,045 14,318,081 13,088,213 

 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,867.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 247.3 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ
สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  เป็นผลมาจาก 

− สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ 375.4 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ น า TFRS 16 เร่ืองสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรับรู้หนีส้ินตามสัญญาเช่าส าหรับเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เร่ืองสญัญาเช่า และสญัญาเช่าเดิมที่บริษัทฯ ได้รับรู้เป็นสญัญาเช่าทางการเงิน จะ
ถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่า 

− สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และค่าความนิยม เพิ่มขึน้รวม 317.6 ล้านบาท จากการเข้าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ
โรงพยาบาลวิรัช ศิลป์ ซึ่งท าให้เกิดค่าความนิยมเกิดขึน้จ านวน 156.4 ล้านบาทในงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มา โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ายตุิธรรมเม่ือขัน้ตอน
เหล่านีเ้สร็จสิน้ 

− ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 73.6 ล้านบาท จากการเข้าซือ้โรงพยาบาลวิรัช ศิลป์ และจากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมที่มีการ
ปรับปรุง 

− เงินลงทนุระยะสัน้ลดลง 525.8 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงรายการจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานรายการทางการเงินเกียว
กบัเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรับเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ และเงินฝากประจ าระยะสัน้ รวม 177.1 ล้านบาท ในขณะที่มีบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้จ าหน่ายไปเพื่อใช้ในการลงทนุ
ในโครงการใหม่ ๆ   

 
หนีสิ้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่  31 มีนาคม 2563  จ านวน 5,233.1  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 324.3 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ
หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  สาเหตมุาจาก 

− เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 329.9 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และการปรับปรุง
โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้ดีขึน้ 

− หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 30.0 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ น า TFRS 16 เร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบตัิ และการลงทุนใน
อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่เพ่ิมขึน้ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 117.7 ล้านบาท จากผลขาดทนุของบริษัทในระหว่างงวด 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.60 เท่า เพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่อยู่ที่ 0.56  จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเพ่ิมขึน้ ในขณะที่ส่วนของผุ้ถือหุ้นลดลงจากผลการด าเนินงานในระหว่างงวด 

 

 ตารางสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2560 - 2562 และงวด 3 เดือนของปี 2562-2563 
 

ผลการด าเนินงานรวม (หน่วย : พันบาท) 
3 เดือนแรกของ ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 580,049 548,386 2,296,171 2,084,631 1,690,423 

รายได้จากการขายและให้บริการ 130,511 153,733 575,270 574,241 547,348 

ต้นทนุจากกิจการโรงพยาบาล (507,759) (422,044) (1,879,283) (1,577,358) (1,274,463) 

ต้นทนุการขายและให้บริการ (84,979) (102,235) (353,286) (376,029) (453,257) 

ก าไรขัน้ต้น 117,823 177,840 638,871 705,485 510,051 

รายได้อ่ืน 13,668 10,488 46,890 51,145 166,524 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 240,375 - - 

ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุธิรรม - - - 82,544 - 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (15,239) (14,688) (66,870) (60,303) (45,388) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (196,893) (191,043) (842,341) (725,419) (761,051) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (3,943) (3,722) (16,965) (16,579) (8,324) 

ต้นทนุทางการเงิน (32,225) (38,216) (153,190) (126,109) (69,120) 

ส่วนแบ่งก าไรบริษัทร่วม 30 - 161 - - 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (116,778) (59,342) (153,070) (89,237) (207,308) 

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (4,649) (9,566) (2,434) (31,211) (164,306) 

ขาดทนุส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลิก - - (31,439) (32,195) - 

ขาดทุนส าหรับปี/งวด (121,427) (68,908) (186,943) (152,643) (371,614) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น            

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 4,155 4,702 11,494 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของการวดัมลูค่าใหม ่           

  ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - (831) (940) (2,299) 

รวมรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง           

  ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - - 3,324 3,761 9,195 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สทุธิจากภาษี - - 3,324 3,761 9,195 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี/งวด (121,427) (68,908) (183,619) (148,882) (362,418) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน):           

ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (117,695) (73,565) (181,717) (173,397) (345,096) 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (3,732) 4,657 (5,226) 20,754 (26,518) 

        (121,427) (68,908) (186,943) (152,643) (371,614) 
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ผลการด าเนินงานรวม (หน่วย : พันบาท) 
3 เดือนแรกของ ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม           

ส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (117,695) (73,565) (178,727) (168,727) (343,177) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (3,732) 4,657 (4,892) 19,845 (19,241) 
        (121,427) (68,908) (183,619) (148,882) (362,418) 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.034) (0.023) (0.056) (0.054) (0.107) 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจ านวน 580.1 ล้านบาท ต้นทุนจากกิจการ
โรงพยาบาลจ านวน 507.8 ล้านบาท และรายได้จากการขายและให้บริการจ านวน  130.5 ล้านบาท ต้นทนุการขายและให้บริการจ านวน 85.0 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 216.1 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 32.2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุส าหรับ
งวดจ านวน 121.4 ล้านบาท  
 
 รายได้จากการขายและให้บริการ 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายและให้บริการ 710.6 ล้านบาท สงูขึน้  8.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นผลมาจาก 
− ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้สงูขึน้  31.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 สาเหตหุลกัมาจาก 

- รายได้ของโรงพยาบาลที่เปิดเต็มไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเปิดใหม่ในปี 2563  คือ โรงพยาบาล ศิริเวชล าพูน  
โรงพยาบาล พิษณเุวชอตุรติดถ์ และโรงพยาบาลพริน้ซ์ อทุยัธานี และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ รวม 70.8 ล้านบาท  

- รายได้ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช  โรงพยาบาล พริน้ซ์ ปากน า้โพ โรงพยาบาลพริน้ซ์ 
สวุรรณภมิู  และโรงพยาบาล พิษณเุวชพิจิตร ลดลงรวม 38.8 ล้านบาท  
 

− ธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ มีรายได้ลดลง 21.7 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อย 14.2 สาเหตหุลกัมาจาก 
- โครงการซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก ลดลงจ านวน 11.0 ล้านบาท จากอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ที่

ลดลงจากร้อยละ 84.0 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นร้อยละ 70.8 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19  และสภาวะปัจจุบันของธุรกิจที่พักอาศัยที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้จ านวนผู้ เข้าพักของ
ห้องพกัระยะยาวลดลง โดยเฉพาะลกูค้าชาวญ่ีปุ่ น  

- โครงการแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ มีรายได้ลดลง 7.8 ล้านบาท จากอตัราการ
เข้าพกั (Occupancy Rate) ที่ลดลงจากร้อยละ 90.9 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นร้อยละ 84.2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 
2563  และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) ลดลงจาก 4,239 บาท เป็น 3,946บาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   สงูกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2562  จ านวน 6.6 ล้านบาท (ร้อยละ 3.2) เนื่องจาก 

• ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่เปิดเต็มไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเปิดใหม่ในปี 2563 จ านวน 15.9 ล้านบาท จากค่าใช้จ่าย
พนกังาน ค่าใช้จ่ายในการตลาดและประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

• ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากโครงการใหม่ ๆ ที่ก าลงัอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างของ
องค์กร ท าให้ต้องการผู้ เช่ียวชาญในแต่ละวิชาชีพมาให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตในอนาคต  

 
 ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA)  

หากพิจารณา EBITDA จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
จ านวน 46.0 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 40.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.9 จากก าไรขัน้ต้นที่ต ่าลง และค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึน้ของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และการลงทนุในแพทย์และหน่วยงานเพ่ือการแพทย์  

 
ดอกเบีย้จ่ายลดลง 6.0 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่ลดลงของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  
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ค่าเสื่อมราคาสูงขึน้ 22.7 ล้านบาท จากโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และบางโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จึงมีการ

บนัทึกค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้ 
 

 ขาดทุนส าหรับปี  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุน 121.4 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนสูงขึน้ 52.5 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดงักล่าว
เกิดจากต้นทนุการขายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึน้ของบริษัทย่อย และค่าเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึน้  
 
 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ความเส่ียงจากการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทัง้การแข่งขันกับสถานพยาบาลของรัฐที่ปรับตวัโดย

เปิดให้บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกบัโรงพยาบาลเอกชน หรือการแข่งขนักบัผู้ประกอบการจากต่างประเทศจากนโยบายเปิดเสรีทางการ
แพทย์ ซึง่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้เปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยีที่ทนัสมยักว่า หรือขนาดของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายมีขนาด
ใหญ่กว่า และภาพลกัษณ์ความเป็นโรงพยาบาลระดบันานาชาติ 

โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทัง้จากการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีจ านวนโรงพยาบาลและจ านวนเตียงผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้องแข่งขนัสงูขึน้ 
ทัง้ด้านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทัง้การแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี  ้โรงพยาบาล
เอกชนยงัต้องแข่งขนักับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์
ในเครือศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ด้านชื่อเสียง เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ จากสภาพการแข่งขนัที่รุนแรงอาจจะมีปัจจยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง  ที่ต้องการรับบริการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล  โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์จะต ่ากว่าของโรงพยาบาล
ระดบั Top Tier ด้วยการบริหารงานโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วยจดัการบริหารต้นทนุให้ต ่าลง และเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขนั 

 
ความเส่ียงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล 
ในปี 2562 บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จ ากัด ในการสร้าง

โรงพยาบาลขนาด 59 เตียงในจังหวดัศรีสะเกษ  เพื่อขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงจากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ต้นทนุการก่อสร้างสงูกว่าที่ประมาณการ หรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืนใดที่ส่งผลให้การก่อสร้างหยดุชะงัก
และอาจเกิดความเสียหาย รวมถึงผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับในส่วนการก่อสร้างนัน้ 
บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  รวมถึงจะมีการก าหนด
เง่ือนไขในสญัญาว่าจ้างผู้ รับเหมาหลกั โดยก าหนดค่าปรับการท างานล่าช้า ซึง่ทางบริษัทย่อยจะสามารถเรียกเก็บจากผู้ รับเหมาหลกัได้ในกรณี
ที่การก่อสร้างไม่ได้แล้วเสร็จตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลด้วยการสร้างโรงพยาบาลใหม่และการซือ้กิจการโรงพยาบาลที่ด าเนินธุรกิจอยู่และ
สามารถพฒันาศกัยภาพ อีกทัง้สร้างผลประกอบการที่ดีในอนาคต  ซึ่งการลงทุนขยายธุรกิจทัง้ 2 รูปแบบจะช่วยลดความเสี่ยงจากการขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาล  เนื่องจากโรงพยาบาลที่สร้างใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างรายได้และผลก าไรในขณะที่โรงพยาบาลที่บริษัทฯ ซือ้
กิจการมาจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯและช่วยลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ 

 
ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีส่วนส าคญัมากต่อการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 

ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้องพึ่งพาบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึง่ปัจจบุนัผลิตได้ในจ านวนจ ากัด และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจ า
อยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ ท าให้ต้องใช้ค่าจ้างที่สูงในการดึงตัวมาเป็นแพทย์ประจ าหรือชั่วคราว มี โอกาสจะเกิดการแย่งตัวบุคลากรทาง
การแพทย์มากขึน้ นอกจากนี ้จากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุ (Aging Society) 
โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต ท าให้เกิดความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และ
ประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดงักล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพฒันาความรู้  ความสามารถที่เหมาะสม  อาจท าให้
ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ได้ในอนาคต 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถานที่ตัง้ของโรงพยาบาลใกล้กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก) โดย บริษัท พิษณเุวช จ ากดั (PSV) มี
ความร่วมมือกบัวิทยาลยัพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และพฒันาบคุลากรร่วมกนั ไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมด้านบคุลากรทาง
การแพทย์เท่านัน้ ทรัพยากรที่มีอยู่ PSV ก็มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีส าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ความซบัซ้อนและความรุนแรงของโรคที่เพ่ิมมากขึน้ การรักษาจึงจ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทนัสมยั กลุ่มบริษทั 

PRINH ให้ความส าคญัต่อคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บริการในการรักษาแก่คนไข้ของโรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซือ้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบนัมีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งอาจท าให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทัง้อาจมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสงู 
ดงันัน้ อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทนุได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท PRINH มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คณุสมบตัิ 
ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ 
บริหารต้นทนุในเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงุสดุต่อโรงพยาบาล 

 
ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ 
ธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ให้บริการทางการแพทย์ มีความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องจากผู้ ป่วยหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องของผู้ ป่วยไม่พอใจใน

การรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทย์หรือผู้ เช่ียวชาญไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มบคุคลดงักล่าว 
ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท PRINH ได้พฒันาคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาช่วยในการรักษา มีการ

ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ ป่วยที่ผลการรักษาไม่
เป็นไปตามความคาดหวงั โดยประกนัคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้บริการทางแพทย์ที่ผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนา และยงัคุ้มครอง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย และจากประสบการณ์ของแพทย์ประจ าโรงพยาบาลที่มีมาอย่างยาวนาน มีการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ ประเมินผลการรักษาและความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการ ประกอบกบัความคุ้นเคยในการให้บริการประชาชนในพืน้ที่  บริษัทฯ 
เช่ือว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ 
 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยภาครัฐ 

 บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากบัควบคมุดูแลโดยกระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการกฎระเบียบโดยภาครัฐอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  อาทิ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มยารักษาโรคและ
เวชภณัฑ์ ตอลดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคมุตามพ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 
2542  บริษัทฯ รับทราบนโยบายดงักล่าวของภาครัฐและพร้อมที่จะปฏิบตัิตาม  มาตรการที่จะน ามาใช้ในการควบคมุดแูล เช่น การแจ้งราคาซือ้
และราคาจ าหน่ายยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการ รวามถึงค่าบริการทางการแพทย์และการบริการอ่ืนๆของสถานพยาบาล หากมีการ
เปลี่ยนแปลงราคายาต้องแจ้งให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการทราบก่อนปรับราคา เป็นต้น  อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายที่
จะให้บริการทางการแพทย์ในราคาที่เหมาะสม ดังนัน้นโยบายดงักล่าวของภาครัฐไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั 
 
3. หนีสิ้น 

(1) ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอ านาจให้แก่

คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามที่เห็นสมควร 

-ไม่มี- 
 

(2) ยอดรวมเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา และหนีส้ินประเภทอ่ืน รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี  
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินกู้ รวมเท่ากับ 2,857.73 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ยืม

ดงัต่อไปนี ้
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หนีสิ้น บริษัท 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

1,814.15 
 

(1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างโรงแรมแมริออท 
สาทร – วิสต้าฯ กรรมสิทธิของบริษัทฯ 

(2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรมซมัเมอร์
เซ็ท เอกมัยฯ กรรมสิทธิของบจก.วี        
เรสซิเด้นซ์ 

(3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารบางกอก
บิสสิเนสเซ็นเตอร์ กรรมสิทธิของบจก.วี 
อินเทลลิเจนซ์  

(4) ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ที่ ตั ้ง
โ ร งพยาบาล  พ ริ ้น ซ์  สุ ว ร รณภู มิ  
กรรมสิทธิของบริษัทฯ 

บริษัท โรงพยาบาลปากน า้โพ จ ากดั 
 

363.93 (1) ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ที่ ตั ้ง
โรงพยาบาลปากน า้โพ 1และปากน า้โพ
2 กรรมสิทธิของบจก.โรงพยาบาล
ปากน า้โพ 

(2) ห้ อ ง ชุ ด โ ค ร ง ก า ร  O2 (โ อ ทู )
ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม  เ ล ข ที่  จ 76/108 
กร รมสิ ท ธิ ของบจก . โ ร งพยาบาล    
ปากน า้โพ 

บริษัท พิษณเุวช จ ากดั 200.66 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตัง้โรงพยาบาล
พิษณเุวช กรรมสิทธิของ  บจก.พิษณเุวช  

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จ ากดั 23.06 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตัง้โรงพยาบาล  
สหเวช กรรมสิทธิของบจก.สหแพทย์พิจิตร 

บริษัท โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 
จ ากดั 

231.12 (1) สิ่งปลูกสร้างอาคารโรงพยาบาลพิษณุ
เวชอุตรดิต ถ์  กรรมสิทธิของ บจก.
โรงพยาบาลพิษณเุวชอตุรดิตถ์ 

(2) สิทธิการเช่าที่ดินที่ตัง้โรงพยาบาลพิษณุ
เวชอุตรดิตถ์กรรมสิทธิของ บจก.พิษณุ
เวช  

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์- อทุยั จ ากดั 155.62 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตัง้โรงพยาบาล 
พ ริ ้นซ์  อุ ทัย ธ านี ก รรมสิท ธิของบจก .          
พริน้ซิเพลิ เฮลท์แคร์ – อทุยั 

บริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์-ล าพนู 
จ ากดั 

69.19 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตัง้โรงพยาบาล     
ศิริเวชล าพูนกรรมสิทธิของ บจก.พริน้ซิเพิล 
เฮลท์แคร์ – ล าพนู 

รวม 2,857.73  

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินประเภทอ่ืน รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี เท่ากับ 541.56 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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หนีสิ้น บริษัท 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

ตัว๋สญัญาใช้เงินระยะยาวจาก
บคุคลที่เกี่ยวข้องกนั 

นางสาวสาธิตา วิทยากร 
 

541.56 - 

 รวม 541.56  

 
(3) หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 
ภาระผกูพันท่ีเป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัที่เป็นข้อผกูมดั ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกบัรายจ่ายฝ่ายทนุซึง่ยงัไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงันี  ้
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

อาคารและอปุกรณ์ 299,976 21,909 11,315 12,166 

 
 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
กลุ่มกิจการมีสญัญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้เกี่ยวกบัการเช่าอปุกรณ์และสญัญาบริการ ระยะเวลาของสญัญาอยู่ระหว่าง 
1 ถึง 4 ปี จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงันี ้

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ภายใน 1 ปี 21,971 33,637 2,688 5,714 

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,345 16,895 173 4,638 

มากกว่า 5 ปี - 8,344 - - 

 28,316 58,876 2,861 10,352 
 

4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน 

-ไม่มี- 
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5. รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ ถือหุ้ น 10 รายแรกของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้ นตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ประกอบด้วยบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. UBS  AG Hong Kong Branch 1,262,060,526 36.45 
2. ดร. สาธิต วิทยากร 821,728,800 23.73 
3. น.ส. สาธิตา วิทยากร 498,054,588 14.39 
4. International Finance Corporation 222,249,300 6.42 
5. Peak Development Holdings Ltd. 157,737,029 4.56 
6. น.ส. สิริญญา อภิมนต์บตุร 100,000,000 2.89 
7. น.ส. พลัลภา วิทยากร 50,124,400 1.45 
8. นางพเยาว์ ชลาชีพ 23,861,900 0.69 
9. น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.66 
10. นายศกึษิต เพชรอ าไพ 13,743,100 0.40 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 289,792,077 8.37 
รวม 3,462,336,820 100.00 

 
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

(1) คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที่ 26 มิถนุายน 2563 ประกอบด้วย 
 

1. นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศกัดิ์ 
2. นายจอห์น ลี โกะชนุ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จดัการ 
5. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
8. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการบริษัท 

 

(2) ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 26 มิถนุายน 2563 ประกอบด้วย 
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
1. ดร.สาธิต วิทยากร1/ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค1/ รักษาการ Chief Financial Officer 
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร2/ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการลงทนุ 
4. ดร. อจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรี2/ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารทัว่ไป 
5. นายแพทย์สบืพงษ์ อินทรลาวณัย์2/ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการแพทย์ 
6. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานบญัชีสว่นกลาง 
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7. นางสาวฤติมา จิระสรุเดช2/ เลขานกุารบริษัทและผู้อ านวยการส านกังานกรรมการผู้จดัการ 
8. นางสาวถิรนนัท์ แสงพ่ึงธรรม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานราชการ 
9. นางสาวอติยา อาวชันาการ2/ ผู้อ านวยการบ่มเพาะวฒันธรรมและบคุลากร 

 
 
 

 

หมายเหต ุ:1/ ดร. สาธิต วิทยากร ได้รับการแต่งแต่งเป็นกรรมการผู้จดัการมีผลตัง้แต่วนัที 17 ธันวาคม 2562 
   นายวีระ ศรีชนะชยัโชค ได้รับการแต่งตัง้เป็นรักษาการ Chief Financial Officer มีผลตัง้แต่วนัที่ 17 ธันวาคม 2562 
  2/ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการลงทนุมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 
   ดร.อจัฉรา รัตนพนัธุ์ศรีได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารทัว่ไปมีผลตัง้แต่วนัที 1 มกราคม 2563 
   นายแพทย์สบืพงษ์ อินทรลาวณัย์ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการแพทย์มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 
      นางสาวฤติมา จิระสรุเดชได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 
      นางสาวอติยา อาวชันากร ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้อ านวยการบ่มเพาะวฒันธรรมและบคุลากรมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7 
 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 

ข้าพเจ้า บริษัท บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 
27 กมุภาพนัธ์ 2563 เกี่ยวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 1.1  การลดทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,564,096,272 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ ายของบริษัทฯ จ านวน 
101,759,452 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 1.2  การเพิ่มทุน 

  ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบใุนข้อ 1.1 ข้างต้น) เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 346,233,682  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 346,233,682 
บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 

มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน - - - - 

          การใช้เงินทนุ     

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั 346,233,682 1.00 346,233,682 

         (General Mandate)     
 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 2.1    แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

   -ไม่มี- 

 2.2   แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั ไม่เกิน 
346,233,682 

ไม่เกิน 
10.00 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมายเหตดุ้านล่าง 

  1/  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) เท่ากบั 3,462,336,820 บาท 

หมายเหตุ 

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563  ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มลูค่าที่ตรา



2 

 

ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัดพร้อมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการ 
หรือก่อให้เกิดการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน และใน
คราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้ 

(2) ก าหนดวตัถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซือ้
และช าระเงิน ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

(3) เจรจา ตกลง เข้าท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอ่ืนใด (หากมีหรือจ าเป็น) 

(4) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามญัดงักล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าใน
ประเทศหรือต่างประเทศ) และ 

(5) ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวประสบผลส าเร็จ  รวมถึง
มอบหมายให้บคุคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามข้อ (3) และข้อ (4) ข้างต้น  

2. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเสนอข ายให้แก่ผู้ ลงทุนสถาบัน  และ/หรือ ผู้ ลงทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทนุจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว
จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคา
เสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 
เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้น 

4. หุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่จะจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดัทัง้หมดรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ 
(Cheer Tower) ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โดยให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (Record Date)  

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1  บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

4.2  บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมตัิให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือความคล่องตวัในการท า M&A เพ่ือมาเสริมสร้าง Synergies ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต 
 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุ
ที่แข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทนักาล บริษัทฯ ยงัสามารถสรร
หาพนัธมิตรมาร่วมลงทนุในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (Debt-to-Equity) และหนีส้ินต่อ EBITDA (Debt-to-
EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที่ต ่าอีกด้วย 
 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับตามข้อ 6. ข้างต้น น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบการของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้
และก าไรให้แก่บริษัทฯ อนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ  บริษัทฯ ต่อไป 
 
8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นีภ้ายใต้สมมติฐานว่า หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 346,233,682 หุ้นได้รับการจองซือ้ทัง้จ านวนที่ราคา 3.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้
น าเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) กล่าวคือ วนัที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเท่ากับ 4.12 บาทต่อหุ้ น (ข้อมูลจาก SETTRADE ที่ www.settrade.com) มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้(อนึ่ง ราคาเสนอขายสดุท้ายจะถกูพิจารณาก าหนดอีกครัง้เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในแต่ละครัง้) 
 

ก. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้

 Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                         ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  = 4.12 – 4.08 

    4.12 

  = ร้อยละ 0.91 

 โดยที่   

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 4.12 บาทต่อหุ้น 

 จ านวนหุ้น Paid-up = 3,462,336,820 หุ้น 

 ราคาเสนอขาย = 3.71 บาทต่อหุ้น 

 จ านวนหุ้นที่เสนอขาย = 346,233,682 หุ้น 

 ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย =  

 (ราคาตลาด * จ านวนหุ้น Paid-up) + (ราคาเสนอขาย * จ านวนหุ้นที่เสนอขายครัง้นี)้ 

                          จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครัง้นี ้

                                      = (4.12 * 3,462,336,820) + (3.71 * 346,233,682) 

                                             3,462,336,820 + 346,233,682 

                                      = 4.08 บาทต่อหุ้น 

 

 

  

http://www.settrade.com/
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ข. ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี ้

 Control Dilution =                      จ านวนหุ้นที่เสนอขาย                  ด                                     

จ านวนหุ้น Paid-up  + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

  =                 346,233,682           ก 

3,462,336,820 + 346,233,682 

  = ร้อยละ 9.09 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 27 กุมภาพนัธ์ 2563 

2 วนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 (Record Date) 

10 กรกฎาคม 2563 

4 วนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 10 สิงหาคม 2563 

5 การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน และการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
รวมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย์ 
 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น
มีมติอนมุตัิ 

6 การจดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

   

   

   

(ดร.สาธิต วิทยากร)  (นายวีระ ศรีชนะชยัโชค) 

กรรมการผู้ มีอ านาจ  กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน       
ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่        
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม แล ะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่น ามาใ ช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น    
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1.  เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 
    1.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ

เดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  
    2.   กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

2.2 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 

 
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

    1.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
          1.1   แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  
          1.2   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น  

    2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
           2.1   หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ข.)  ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ชื่อของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
           2.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 

           2.3   ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
           2.4   แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  
           3.1   ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ   2 

                            3.2   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน                                 
     ดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม  
   1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
   2)   หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
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ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคล
นัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  
 

2.  วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 

3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้ 
• แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน  
• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
• แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น  
หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ    

แบบ ก  หรือ แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดน าหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
พร้อมหลกัฐานมาในวนัประชมุผู้ถือหุ้นด้วย  

 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 

1.   ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ดงันี ้ 
1.1   ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข  แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

                               (ซึง่สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก ได้จาก  www.principalcapital.co.th)  
1.2   ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้นจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึ่งสามารถDownload 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th) 

2.   มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดย
ให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุ
ไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

       2.1   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       2.2   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       
       2.3   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       
3.   ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย       

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
4.   เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทัง้หลกัฐานมายงับริษัทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวนั

ประชมุไม่น้อยกว่า 1 วนั 
 

ทัง้นี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น 
Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค 
 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปใน        
วนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63     
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้ 
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4.  การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 42 ก าหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
  
4.1 วาระทัว่ไป 
 

         4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออก
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นีถ้้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หาก
มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้น
เป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  
  
  4.1.2  ในกรณีมอบฉนัทะ 
  ก.   ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

  ข.  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนังสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
เสียงได้ตามสมควร 

 
 4.2 วาระเลือกตัง้กรรมการ 

 ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง
และมี วิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุค

หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ไ ด้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือ จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดบัที่  9 

 
ข้อบังคับของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
 ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
                                 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
   (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคล    

          หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แกผู่้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
   (ค) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 
        จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ 
                                       ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 38.   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็น

องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
 ข้อ 39.  ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องท า

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ บุคคลซึ่ง
ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี ้
   ก.     จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
   ข.     ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 
   ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

 ข้อ 40.  การประชมุผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

 เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 
 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ 
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วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 
                                

 ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
                                                                                                                                                                                         

 ข้อ 42.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้
ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 

 ข้อ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของ     ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ 
หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

               ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนทีส่ าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
               ข.   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 ค.   การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืน 
       เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
 ง.   การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 จ.   การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ.   การออกหุ้นกู้  
 ช.   การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง  ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5 ) พ.ศ. 2550 

............................................................................................... 
   เขียนที่........................................................................................ 
       วนัที่..................เดือน........................................พ.ศ. .................. 
    (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................................สญัชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..................................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั................................................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 
               (2)    เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท        พริน้ซิเพิล แคปิตอล      จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ........................หุ้น  
                        และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                       เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                          เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                          เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้) 
 (1) .................................................................................................... อาย.ุ..................ปี  อยู่บ้านเลขที่............................... 
ถนน   .....................................ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวดั..........................
รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
 

   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      57       ปี    
       อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110 
 

   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                     อาย ุ      72        ปี  
       อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110 
 

   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                                   อาย ุ      44       ปี  
       อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้ น ประจ าปี  
2563 ในวนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 
ถนนสุขุมวิท 63  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย กิจการใดที่ผู้ รับ
มอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเ จ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                                          (                                                                 ) 
 
   ลงช่ือ.........................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                          (                                                                 ) 
หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 



11 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11 
 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่                                   
วนัที่             เดือน                            พ.ศ.   

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ     

อยู่บ้านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
 
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล   จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                        หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                       เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง 
 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
                                                                                               อาย ุ                ปี   อยู่บ้านเลขที่                             

ซอย                                .         ถนน                                         ต าบล/แขวง                                                  อ าเภอ/เขต          
               จังหวดั                                                          รหสัไปรษณีย์                            
 

   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      57       ปี    
        อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั     
        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 

   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                     อาย ุ      72        ปี  
       อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวง คลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั       
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 

   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                                   อาย ุ      44       ปี  
       อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั   
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  
2563 ในวนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย กิจการใดที่ผู้ รับ
มอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
 
 

 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่       1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
                              (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง 
  
 วาระที่       2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

  วาระที่       3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 

                               (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

 วาระที่      4    พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2562                                 

   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

         วาระที่      5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
           (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร        
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ          นายจอห์น ลี โกะชุน             .        
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง   

ชือ่กรรมการ          นางสาวธนธรณ์ วทิยากร      . 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง   

 
วาระที่      6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

   (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้   

    เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย                         งดออกเสียง  
 



13 

 

  วาระที่       7   พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2563    
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   

    เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 

วาระที่     8 พิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   

    เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 
วาระที่     9 พิจารณาอนมุตัิอนุมตัิการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นบคุคล

ที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้   

    เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 
วาระที่     10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   

    เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 

วาระที่     11 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบุ
ในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
346,233,682 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 

วาระที่     12 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แกบ่คุคลในวงจ ากดั 

   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
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  วาระที่     13    พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี)      
   (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 
 (5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ                       ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                                         (                                                   ) 
 

               ลงช่ือ                                            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                        (                                                   ) 
 

 
หมายเหตุ  

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยก  จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(2) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 
 ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวนัจนัทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซมัเมอร์
เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสขุมุวิท 63  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึ่งเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

วาระที่                เร่ือง                                                                        
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เร่ือง                                                                       
                 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย                  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                 เร่ือง                                                                       
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 

วาระที่                เร่ือง                                                                       
                (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วาระที่                เร่ือง                                                                       
                (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 
วาระที่                เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ          
    เห็นด้วย                 ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 
แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                           เขียนที่…………………..……………………………… 

                                                                                                                                    วนัที่…….…เดือน………….………พ.ศ……….……... 
  (1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………..……………………….......................... 

ส านกังานตัง้อยู่เลขที…่…………………ถนน…………….………….……ต าบล/แขวง……………………..……………………………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………....จงัหวดั…………………….......  …รหสัไปรษณีย์…………………………..…………….… ……………… 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั…………………………………………………….……………………........ 
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม………………………………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………….……….เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั………………………………...………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………..………………………เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ………………………….........………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…………….................………………เสียง 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
             (1) …………………………………………………………………………………………..…..…………อาย…ุ………………..…ปี 

อยู่บ้านเลขที…่……..………….….…ถนน………………….…….….ต าบล/แขวง………………………………….…………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………………….…จงัหวดั………………………………..…..…รหสัไปรษณีย์………..………………..หรือ 
             (2) ……………………………..……………………………...........................................……………....อาย…ุ………….………ปี 

อยู่บ้านเลขที…่……..………….….…ถนน………………….…….….ต าบล/แขวง………………………………….…………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………………….…จงัหวดั………………………………..…..…รหสัไปรษณีย์………..………………..หรือ 
             (3) ………………………………………………..…………………...........................................………อาย…ุ………….………ปี 

อยู่บ้านเลขที…่……..………….….…ถนน………………….…….….ต าบล/แขวง………………………………….…………………………… 
อ าเภอ/เขต………………………………………….…จงัหวดั………………………………..…..…รหสัไปรษณีย์………..………………..หรือ 
 

   นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย์                         อาย ุ      57       ปี    
       อยู่  ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั   
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 
 

   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม                     อาย ุ      72        ปี  
       อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั   
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 
 

   ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั                                   อาย ุ      44       ปี  
       อยู่ชัน้ 23  อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  เลขที่ 29   ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา จงัหวดั   
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์  10110 
 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  
2563 ในวนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 
ถนนสุขุมวิท 63  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย กิจการใดที่ผู้ รับ
มอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
               (3)     ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

          มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                          มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

                           หุ้นสามญั…………..................………........หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้……...............….…….……..เสียง 
                                       หุ้นบริุมสิทธิ……………….................…......หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………..............................เสียง 

                รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด……………………………………..……………เสียง        
 

      (4)     ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่       1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 
 วาระที่       2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

  วาระที่       3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  
                  2562 
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

 วาระที่      4    พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2562                                 

                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

         วาระที่      5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
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  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ          นายแพทย์พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร      .         
   เหน็ด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ          นายจอห์น ลี โกะชุน                  .        
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ          นางสาวธนธรณ์ วทิยากร            . 
   เหน็ด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง   

 
วาระที่      6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

  วาระที่       7   พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ าปี 2563    
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

วาระที่     8 พิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

วาระที่     9 พิจารณาอนมุตัิอนุมตัิการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่เป็นบคุคล
ที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

วาระที่     10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
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วาระที่     11 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 346,233,682 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนตามที่ระบุ
ในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 
346,233,682 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

วาระที่     12 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

  วาระที่     13    พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี)      
                            (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย....................เสียง      ไม่เห็นด้วย.........................เสียง      งดออกเสียง .................เสียง 
 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 

(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ                        ผู้มอบฉนัทะ 

                                                                                                         (                                                     ) 
 

ลงช่ือ                                              ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                        (                                        ) 
 

ลงช่ือ                                               ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                        (                                       ) 
 

ลงช่ือ                                                 ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                        (                                         ) 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน    
      (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2    หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
      (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก   
      จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า 
       ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท     พริน้ซิเพิล แคปิตอล       จ ากดั (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2563  ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคาร

ซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมยัซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย                                                                         

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

วาระที่                เร่ือง          
     (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                 เร่ือง            
                 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                 เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

วาระที่                เร่ือง         
                 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                                                 เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 

วาระที่                เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ         

                                                        เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 
 

ชื่อกรรมการ         
                                               เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 

ชือ่กรรมการ         
      เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 

ชื่อกรรมการ         
      เห็นด้วย .....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.............................เสียง  งดออกเสียง.................เสียง 

 
 



22 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11 
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  วันจันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขท่ี 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63  แขวงพระโขนงเหนือ    
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 
มาด้วยตัวเอง  ผู้ รับมอบฉันทะ 

 
 

จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค 
บริเวณชัน้ 1 อาคารเชียร์ 

 จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค 
บริเวณชัน้ 1 อาคารเชียร์ 

 
 

 
โต๊ะลงทะเบียนด้วยตัวเอง (เร่ิม 11.30 น.) 

  
โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ (เร่ิม 11.30 น.) 

 
 

 
แสดงบัตรประจ าตัว 

  
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวผู้มอบ

อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
 

 
ลงนามในใบลงทะเบียน 

 

 
รับบัตรลงคะแนน 

 
 

เข้าห้องประชุม 
 

 
ประธานเปิดการประชุม (เวลา 13.30 น.) 

 

 
ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ  

 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ 
ผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อท่ีประชุม 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนตอ่เจ้าหนา้ทีบ่ริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือเสร็จการประชมุ* 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 12 
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 
สรรหาผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และ ที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้
 
.1   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทย่อย   บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ด้วย 
2 .  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน   ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท   
3 .  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็น
ผู้บริหาร หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

4 .  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทในลกัษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัยรวมถึงผู้ มีอ านาจควบคุมผู้ ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท   

5.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชบีริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย  หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษทัสงักดัอยู่   

6.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับบริการเกิน
กว่า 2  ล้านบาทต่อปี จากบริษัท  บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

7.   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

8 .  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน   และเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้าง
หุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกิน  ร้อยละ1 ของจ านวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั  และ มีการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัท
ย่อย 

9.   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9.  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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     สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 13 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
1.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
อาย ุ   57  ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ  29 เมษายน 2556 ( 7 ปี )  
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการจดัการ  มหาวิทยาลยัอินเดียน่า, บูมมิงตนั,  สหรัฐอเมริกา  

หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3  
สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร   ระดบัสงูภาครัฐ (PDI) 
ผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
Director Certification Program 2005  (DCP 60/2005)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Certification Program 2015  (DCP 60/2015)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program 2004  (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 
ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
กมุภาพนัธ์ 2555   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
– ปัจจบุนั 
เมษายน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท เคมีแมน จ ากดั  
 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
พฤษภาคม 2555 –             เลขาธิการ      สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
ปัจจบุนั 
2557 - 2559                      กรรมการบริหาร                                                 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
2557 – 2559                     ประธานกรรมการ     บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม  
                                                      (บสย.) 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่มี  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่มี 
ใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา   
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คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไม่มีประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ ไม่มี 
 
2.   นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
                    
อาย ุ   72  ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   
วันเข้าด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ  29 เมษายน 2556 ( 7 ปี ) 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี การบญัชี  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และประวัติการอบรม                    ปริญญาโท การบญัชี                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Directors  Certification Program 2018  (DCP 252/2018)     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program  2016  (DAP 126/2016)     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Advanced Audit Committee Program 2016 (AACP 24/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
Chief Financial Officer             สภานกับญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวัติการท างาน 
2556-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                 บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 
   - ไม่มี – 
 
 บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
2550 – ปัจจบุนั                           ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบญัชีและการเงิน                         บริษัทกลุ่มรีเจ้นท์ 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่มี  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่มี 
ใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไม่มีประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ ไม่มี  
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3.  ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
 

อาย ุ   44  ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ     
วันเข้าด ารง  29 เมษายน 2557 ( 6 ปี ) 
ต าแหน่งกรรมการ   
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA 

  และประวัติการอบรม                Master Degree  of Financial Economics -  Boston University, USA. 
                                                    Ph.D of Business  Administration Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska- 
                                                   Lincoln, USA. 
 Family Business Governance 2018 (FBG12/2018)        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                                                   Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017)    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 IT Governance and Cyber Resilience Program 2017      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP 22/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
                                                   Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016)        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                                   Director Accreditation Program 2012 (DAP 99/2012)       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                                                   Company Secretary Program 2009 (CSP 29/2009)           สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
ประวัติการท างาน 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                  บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
มกราคม 2554 - ปัจจบุนั             รองกรรมการผู้จดัการ สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์            บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  
                                                  และผู้ถือหุ้นร้อยละ  0.40 
ตลุาคม 2551 – ปัจจบุนั               เลขานกุารบริษัท และ ผู้ถือหุ้นร้อยละ  0.40 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ธันวาคม 2558 – ปัจจบุนั              กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.00                             บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จ ากัด 
                                                                                                                         
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา 

                                                                      เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิเหมาะสม 
                                                                                  กบัต าแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             ไม่มี  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  ไม่มี 
ใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา   
คุณสมบัติต้องห้าม                                             ไม่มีประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท า 
                                                                                         โดยทจุริต 
      ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั 
      บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ ไม่มี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 14 
   
 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สถานท่ีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)   

ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก  
เลขท่ี 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 
      

 
          
 
 

     
 

 
 

 



 

  




