หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563
บริษทั พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนื อ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ผู้ถือหุ้น บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
2. รายงานประจาปี 2562 และรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer
: PBT)
5. สารสนเทศเกีย่ วกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
6. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
9. ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ
11. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
12. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
13. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
14. แผนที่แสดงที่ตงสถานที
ั้
่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ จัดขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ตามที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) ซึง่
ได้ จัดทาขึน้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และนาส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่สาเนารายงานการประชุมดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตังแต่
้ วนั ที่ 18 กันยายน 2562 แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ 5 กันยายน 2562 ไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการรับรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและความก้ าวหน้ าของกิจการในรอบปี 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ซึง่ สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
ความก้ าวหน้ าของกิจการในรอบปี 2562
คะแนนเสียงสาหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ข้ อเท็จ จริ งและเหตุ ผ ล เพื่อให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน”) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จประจาปี
สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษั ทฯ สาหรับปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริ ษั ท ฯ (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยล าดับ ที่ 2) ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.principalcapital.co.th) แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาหรับปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ เห็นชอบแล้ ว
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติ งดการจั ด สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้ วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน กาหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้
และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้ กาหนดให้ บริษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุ นสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล เงิน
สารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่นๆ ทังนี
้ ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ที่ผ่านมาแล้ วพบว่า บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนจานวน 253,121,907 บาท
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2562 และปี 2561

1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทังสิ
้ ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

ปี 2562
(253,121,907)
3,462,336,820
-

2

ปี 2561
(33,412,986)
3,240,087,520
-

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงด
การจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการบริษัทฯ ออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนัน้ และ
กรรมการบริ ษัทฯ ที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอี กได้ โดยในครัง้ นี ้ มีกรรมการบริ ษัทฯ จานวน 3
ท่าน ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ดังนี ้
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
กรรมการ และ ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายจอห์น ลี โกะชุน
กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุน
ในการนี ้ บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
กรรมการ และ ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายจอห์น ลี โกะชุน
กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุน
โดยคณะกรรมการบริ ษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ) ได้ พิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลข้ างต้ นทัง้ 3 ท่านแล้ ว
พบว่ า เป็ น ผู้มีคุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่มีลักษณะต้ องห้ า มตามที่ กฎหมายและข้ อบังคับ บริ ษัท ฯ กาหนดไว้ อีกทัง้ ยังเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งเมื่อได้ พิจารณา ถึง
ความเหมาะสมทังวั
้ ยวุฒิและคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ในการทางานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทังการบริ
้
หารจัดการ
การเงิน และกฎหมาย จึงเชื่อได้ ว่ากรรมการทัง้ สามท่านที่เสนอนีจ้ ะช่วยให้ องค์กรเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณา
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการทัง้ สามท่านข้ างต้ นในประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3)
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ว่า บาเหน็จกรรมการ
และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวั ล เบี ้ย
ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่น อนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รับ เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2563 อย่างรอบคอบโดยคานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา
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ประกอบกับ การเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง ภาวะเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรมในประเภทเดี ยวกับ บริ ษั ท ฯ จึ ง ไ ด้ พิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย
ปี 2563 (คงเดิมเท่ากับปี 2561 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2562)
1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และการชดใช้ คืนให้ กับบริ ษัทฯ (Directors and Officers
Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรั บ ปี 2563 ค่ า เบี ย้ ประกัน ภัย 504,000 บาท ทุน
ประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2562 (ค่าเบีย้ ประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน
400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ ครอบคลุมกิจการและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ จากการ
ขยายกิจการโรงพยาบาล
1.3 ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เบี ้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1
ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
1.4 ประธานกิตติมศักดิ์ เป็ นตาแหน่งซึ่งได้ แต่งตัง้ เมื่อเดือ นสิงหาคม 2562 ขอเสนอเบี ้ยประชุม 15,000 บาท ต่อการ
ประชุม 1 ครัง้ เนื่องด้ วยเห็นว่าเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
1.5 กรรมการบริษัท จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
1.6 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้ รับเบี ้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี ้ยประชุมตามข้ อ 1.3 และข้ อ 1.5 ท่านละ 5,000
บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
1.7 กรรมการบริ หารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร) จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 5,000 บาท ต่อการ
ประชุม 1 ครัง้
1.8 กรรมการบริหารไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุม
1.9 สวัสดิการค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้ จ่ายในการตรวจสุขภาพประจาปี ของกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยที่ PRINC ถื อ หุ้ น 100% วงเงิ น 1,000,000 บาทต่ อ ปี โดยเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
2.1 ให้ ส่วนลด 50% สาหรับค่าใช้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริ ษัท และกรรมการ
บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
2.2 ให้ ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริ ษัท
ตลอดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
โดยได้ กาหนดค่าเบี ้ยประชุม สาหรับปี 2563 ดังนี ้

ตาแหน่ ง

ประธาน ประธาน
กิตติมศักดิ์ คณะ
กรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการ
15,000
15,000
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

(หน่วย : บาท)
กรรมการ ประธาน กรรมการ
บริหาร
คณะ
บริหาร
กรรมการ ความเสี่ยง
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ

ประธาน
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
คณะ
กรรมการ
บริหาร

10,000

15,000

10,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์ กร

ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ จานวน 9 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้
กรรมการที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในบางครัง้ มีสาเหตุเนื่องจากลาประชุม โดยได้ จ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้ กับ
กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ เป็ นจานวนเงิน 915,000 บาท นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
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จานวน 12 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจานวน 4 ครัง้ ทัง้ นี ้ กรรมการบริ หารและกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงทุกท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุมทัง้ หมดของปี 2562 และบริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินค่าบาเหน็จให้ กรรมการเป็ นจานวน
เงิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 3,915,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้ านล่าง
(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
ดร.สาธิต วิทยากร
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา
นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ *
นางสาวภัทรพร จารุพฒ
ั น์ *
นายจอห์น ลี โกะชุน
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท ค่ าบาเหน็จกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ
135,000
450,000
165,000
450,000
90,000
300,000
100,000
300,000
85,000
300,000
90,000
300,000
90,000
300,000
300,000
300,000
80,000
80,000
915,000
3,000,000

รวมทัง้ สิน้
585,000
615,000
390,000
400,000
385,000
390,000
390,000
300,000
300,000
80,000
80,000
3,915,000

หมายเหตุ: * ค่าบาเหน็จกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมัติ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2563 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 วงเงินค่าบาเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย
ปี 2563 (คงเดิมเท่ากับปี 2561 ซึง่ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ปี 2562)
1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และการชดใช้ คืนให้ กับบริ ษัทฯ (Directors and Officers
Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) ส าหรั บ ปี 2563 ค่ า เบี ย้ ประกัน ภัย 504,000 บาท ทุน
ประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2562 (ค่าเบีย้ ประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน
400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ ครอบคลุมกิจการและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ จากการ
ขยายกิจการโรงพยาบาล
1.3 ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เบี ้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1
ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
1.4 ประธานกิตติมศักดิ์ เป็ นตาแหน่งซึ่งได้ แต่งตังเมื
้ ่อเดือนสิงหาคม 2562 จะได้ รับเบี ้ยประชุม 15,000 บาท ต่อการ
ประชุม 1 ครัง้ เนื่องด้ วยเห็นว่าเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจด้ านโรงพยาบาล
ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
1.5 กรรมการบริษัท จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
1.6 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้ รับเบี ้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี ้ยประชุ มตามข้ อ 1.3 และข้ อ 1.5 ท่านละ 5,000
บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
1.7 กรรมการบริ หารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร) จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 5,000 บาท ต่อการ
ประชุม 1 ครัง้
1.8 สวัสดิการค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้ จ่ายในการตรวจสุขภาพประจาปี ของกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยที่ PRINC ถื อ หุ้ น 100% วงเงิ น 1,000,000 บาทต่ อ ปี โดยเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
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2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
2.1 ให้ ส่วนลด 50% สาหรับค่าใช้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริ ษัท และกรรมการ
บริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
2.2 ให้ ส่วนลด 30% สาหรับค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริ ษัท
ตลอดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่ง
กาหนดไว้ ว่า ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรือผู้ดารงตาแหน่ง
หน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยโดย
คานึงถึงบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด ซึ่งได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 19 แห่ง ประจาปี 2563 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มีความเป็ นอิสระ ซึ่งจะทาให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี มี ประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอ
เอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจานวน 19 แห่ง ประจาปี 2563 พร้ อมทัง้ พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2563 (โดยปั จจุบนั
บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจานวน 19 แห่ง)
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ
นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด จัด หาผู้สอบบัญชีรับอนุญ าตอื่น ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 (เฉพาะของบริ ษัทฯ ไม่รวมบริ ษัทย่อย) เป็ นจานวนเงินไม่ เกิ น
3,350,000 บาท (ทัง้ นี ้ ในปี 2562 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คิดเป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท และของบริษัท
ย่อยอีก 19 แห่งคิดเป็ นเงินจานวน 11,410,000 บาท)
ตารางเปรียบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ

รอบปี บญ
ั ชี 2563
(ปี ที่เสนอ)
3,350,000
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รอบปี บญ
ั ชี 2562

เปลี่ยนแปลง (คิดเป็ นร้ อยละ)

3,350,000

คงเดิมเท่ากับปี 2562

หมายเหตุ: 1. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมู ล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ กาหนดให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีห้ นุ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบ
ทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ วเจ็ดรอบปี บญ
ั ชีไม่วา่ จะติดต่อกันหรื อไม่ โดยบริษัทจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 รวม
ระยะเวลาที่เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 ปี
3. นายไพบูล ตันกูล เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทังนี
้ ้ไม่เคย
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทัง้ นีไ้ ม่
เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วน (Partial Business Transfer : PBT)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การปรับโครงสร้ างกิจการในครัง้ นีเ้ พื่อให้ บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ในการบริ หารการดาเนิน
ธุรกิจแต่ละประเภทให้ ชัดเจน และเพื่อสร้ างธุรกิจที่ยงั่ ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. เพื่อให้ เกิดความชัดเจน และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจในหลายส่วนงาน ได้ แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการให้ บริการสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้ านการลงทุน การปรับโครงสร้ างกิจการโดย
โอนกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรมแมริ ออทมายังบริ ษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด เพื่อให้
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทงั ้ หมดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ จะทาให้ การจัดโครงสร้ าง
ทางธุรกิจบริษัทฯ ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ การปรับโครงสร้ างกิจการดังกล่าวยังทาให้ สามารถแบ่งแยกและบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ ดีกว่าในปั จจุบนั และสามารถบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจาก
การลงทุนในธุรกิจนันๆ
้ อีกทังจะท
้ าให้ บริษัทสามารถจากัดความเสี่ยงในการทารายการในอนาคตให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ซึง่ จะไม่กระทบต่อธุรกิจหลักอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้ างกิจการให้ อยู่ในลักษณะนีจ้ ะทาให้ บริษัทฯ มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ ้นในการลงทุนขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้
ร่วมทุนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล นิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรื อความชานาญ
เฉพาะในธุรกิจบางประเภท โดยที่ไม่ต้องร่ วมลงทุนหรื อรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้ เหมาะสม
การจัดโครงสร้ างในลักษณะนี ้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรของกลุ่ม บริ ษัท ให้ มี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทัง้ ยังเป็ นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้ การบริ หารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ สามารถใช้ รายงานทาง
การเงินของกิจการที่แยกออกจากกันอย่างชั ดเจนเพื่อวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกิจการที่แยกออกจากกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
7

1. อนุมตั ิการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บ รรลุตามนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการมุ่งขยายธุ รกิจด้ าน
โรงพยาบาลเป็ นหลัก โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์ ภายใต้ ชื่อ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ (“โรงแรมแมริ ออท”) รวมถึง
ทรัพย์สินและหนี ้สินทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง และบุคลากรที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังกล่าวทัง้ หมด (“โอนกิจการ”) ให้ แก่บริ ษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ น้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัท
ย่ อย”) โดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (บริ ษัทย่อยซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะยื่นคาขอยกเว้ นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ สาหรับการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ.
2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กันของ
บริษัทมหาชนจากัด หรือบริษัทจากัด เพื่อยกเว้ นรัษฎากร รวมทังประกาศอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องดังกล่าว
โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุ งมูลค่าทาง
บัญ ชี (Adjusted Book Value) หรื อราคายุติ ธ รรมของกิจการที่ โอน (Fair Value) หรื อ ราคาประเมิน มูล ค่ า กิ จการของผู้
ประเมินราคาอิสระ ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ วแต่
ประเภทของทรัพย์สินและหนีส้ ินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของกิจการที่โอนนัน้ จะขึน้ อยู่กับ
ช่วงเวลาที่ทาการโอนกิจการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมุ่งเน้ นการขยายกิจการในธุรกิจด้ านสุขภาพ อันได้ แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการ
โรงพยาบาลเอกชนซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ในเบื ้องต้ น บริ ษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี ้ จะสามารถเริ่ มและดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในปี 2563
ทังนี
้ ้ รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ เป็ นไปตามสารสนเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4)
การโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริ ษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้ าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่าย
เป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ. ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการโอนธุร กิจบางส่วนที่
สาคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด ซึง่ บริษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิการ
ปรับโครงสร้ างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ก ารปรับโครงสร้ างกิจการของกลุ่มบริ ษัท เป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย ที่ประชุมคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรือจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริษัทย่อยได้
ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จากัดเพียงการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคา
ซื ้อขายกิจการบางส่วน การกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้ สอดคล้ องกับมูลค่ากิจการที่โอน
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แ ก่กันของบริ ษัทมหาชน
จากัด หรือบริษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของกรมสรรพากร
(2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรื อ ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้ างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการ
ของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อให้ การดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการมีความคล่องตัว รวมทั ง้ มีอานาจในการพิจารณายกเลิก
แผนการปรับโครงสร้ างกิจการของบริษัท โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
(3) จัดทา เจรจา และ/หรื อ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการปรับ
โครงสร้ างกิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ าง
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กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทังการติ
้
ดต่อ จัดทาคาขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรือเอกสาร
ดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
(4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้ างกิจการ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการสาเร็จลุล่วง
2. อนุมตั ิให้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (บริษัทย่อยซึง่ บริษัทฯ ถือ
หุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ 100) ถือหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนของบริ ษัท ย่อย และให้ บริ ษัทย่อยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรกจานวน 1,000,000 บาท
3. อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ มีอานาจรับรองความเป็ นบริ ษัทในเครื อเดียวกันระหว่ างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่
จัดตังขึ
้ น้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 7 ที่กาหนดไว้ ในประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เรื่ อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กนั ของบริษัทมหาชนจากัด หรือบริษัทจากัด เพื่อยกเว้ น
รัษฎากร ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทผู้โอนกิจการและบริ ษัทผู้รับโอนกิจการต้ องมี
คุณสมบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร เป็ นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กัน
และเป็ นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็ นบริษัทในเครื อเดียวกัน
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจาหน่ ายทรั พย์ สินของบริษัทย่ อยของบริษัทฯ ให้ แ ก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ
ข้ อเท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล สื บ เนื่ อ งจากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เ ปลี่ ย นเป้ า หมายในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่า (Property Development) เป็ นการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะหยุดการ
ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สาหรับโครงการใหม่ ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทารายการ) ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้ (รวมเรี ยกว่า “ทรั พย์ สินที่ซือ้ ขาย”) ให้ แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร
(“คุณสาธิตา”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาซื ้อขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท (“ราคาซือ้ ขาย”)
1. ที่ดินจานวน 1 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดเชียงใหม่ อันมีบริษัท V33 จากัด (“V33”) ซึง่
เป็ น บริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯ ที่ บ ริ ษัท ฯ ถือหุ้น โดยทางอ้ อมผ่านบริ ษัท วี บริ ล เลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ง้ จากัด (“VB”) เป็ น เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่
ทัง้ หมดจานวน 28,124,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
V33
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว 6 บาท โดยจาหน่ายในราคารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 176,955,771.44 บาท
หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท ภายใต้ เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คณ
ุ สาธิตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ใน
หุ้น V33 แล้ ว คุณสาธิตา ตกลงที่จะดาเนินการให้ V33 ชาระเงินที่ V33 มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจานวนที่ค้างชาระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ V33 ให้ แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 30 วันภายหลังการรั บโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาะผูกพัน
ดังกล่าวมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 53,500 บาท
2. ที่ดินเปล่าจานวน 4 แปลง เนือ้ ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตัง้ อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันมี VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยจาหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท
3. ที่ดินจานวน 2 แปลง เนือ้ ที่ดินรวม 10-0-00 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ตัง้ อยู่ที่จังหวัดสระบุรี อันมี VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยจาหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ
4. ที่ดินเปล่าจานวน 1 แปลง เนือ้ ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตัง้ อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี อันมีบริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(“UBD”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้ อมผ่าน VB เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะดาเนินการ
ให้ มีการจาหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 12,899,998 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาทแทน
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การจาหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจาหน่ายในราคารวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรื อในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน
10.64929 บาท ภายใต้ เงื่อนไขว่ า ภายหลังจากที่ คุณ สาธิ ตาได้ รับ โอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ้น UBD แล้ ว คุณ สาธิ ตาตกลงที่จะ
ดาเนินการให้ UBD ชาระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจานวนที่
ค้ างชาระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ UBD ให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 30 วัน
ภายหลัง การรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นหุ้น ดัง กล่ า ว โดย ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 ภาระผูก พัน ดัง กล่ า วมี จ านวนรวมทัง้ สิน้
301,952.06 บาท
ทังนี
้ ้ การจาหน่ายทรัพย์สินข้ างต้ นถือเป็ นการใช้ สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นของ VB ระหว่างคุณสาธิตาและบริษัทฯ
ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 (“สัญญาซือ้ ขายหุ้น VB”) และตามข้ อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่สญ
ั ญาดังกล่าว ซึ่งตามข้ อกาหนด
ของสัญญาซือ้ ขายหุ้น VB นัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ฯ ไม่ประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการใดๆ บนที่ดินข้ างต้ น
บริษัทฯ หรื อบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสิทธิในการขายคืนที่ดินดังกล่าวแปลงใดแปลงหนึ่งหรื อทัง้ หมดให้ แก่คณ
ุ สาธิตาตามเงื่อนไข
ที่ได้ ตกลงกันไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ซื ้อขายหุ้น ซึ่งระยะเวลา 3 ปี ดงั กล่าวได้ ครบกาหนดลงแล้ ว และ
คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงขยายระยะเวลาใช้ สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษัทฯ (พร้ อมทัง้ ขยายอายุตวั๋ สัญญาใช้ เงินที่เกี่ยวข้ องที่ บริ ษัทฯ ได้ ออก
ให้ แก่คณ
ุ สาธิตาภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น VB) ออกไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในการนี ้ คุณสาธิตาตกลงจะชาระราคา
ซื ้อขายให้ แก่ VB ทัง้ จานวนในคราวเดียว ภายในวันเดียวกับวันที่มี การโอน และ/หรื อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อ
ขายให้ กับคุณสาธิตา ด้ วย (ก) วิธีการสลักหลังและส่งมอบตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวนทัง้ สิ ้น 4 ฉบับที่บริ ษัทฯ ได้ เคยออกให้ แก่คุณ
สาธิ ต าภายใต้ สัญญาซือ้ ขายหุ้น VB (“ตั๋ วสัญ ญาใช้ เ งิน ”) มูล ค่ า ตามตั๋ว สัญญาใช้ เงิน รวมทั ง้ สิน้ 390,068,100 บาท พร้ อม
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี ให้ แก่ VB อันมีผลเป็ นการโอนสิทธิการรับชาระเงินตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่ VB แทนการ
ชาระราคาซื ้อขายด้ วยเงินสด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องใช้ เงินสดในการชาระหนีต้ ามตัว๋ สัญญาใช้ เงิ น
ให้ แก่คณ
ุ สาธิตา และสามารถนาเงินสดส่วนนันไปเป็
้
นทุนในการขยายธุรกิจด้ านสุขภาพ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป และ
(ข) การชาระเป็ นเงินสดในจานวนรวมทัง้ สิ ้น 16,474,826.40 บาท ทังนี
้ ้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้ ใช้ สิทธิขายที่ดินคืนให้ แก่
คุณสาธิตาภายในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ จะมีหน้ าที่ต้องชาระคืนหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึง่ จะครบกาหนดใช้ เงินในวันที่ 31
ธันวาคม 2563 พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี ให้ แก่คณ
ุ สาธิตา ตามเงื่อนไขของตัว๋ สัญญาใช้ เงินและสัญญาซื ้อขายหุ้น
VB โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการขายคืนที่ดินและการชาระคืนหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินข้ างต้ นได้ เปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบใน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องเพื่อการอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมการได้ มาซึง่ หุ้น VB โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 แล้ ว
ในการนี ้ บริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การจาหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขายให้ แก่คณ
ุ สาธิตาในราคาซื ้อขายจะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
กลุ่มบริ ษัท อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายทรัพย์สินในครัง้ นีจ้ ะเกิดขึน้ ต่อเมื่อ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ สาหรับเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยในเบื ้องต้ นคาดว่าหากธุรกรรมข้ างต้ นได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้ าทา
รายการในครัง้ นีจ้ ะแล้ วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2563 ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมข้ างต้ นได้
จากสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5)
อนึ่ง ธุรกรรมการจาหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขายในครัง้ นี ้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดังนี ้
(ก) การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดของ VB ใน V33 และ UBD อันจะส่งผลให้ V33 และ
UBD สิ ้นสภาพการเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ
(ข) การเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่า ยเป็ น รายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสิน ทรั พย์ พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่ า “ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์ สิ น ที่ มี
นัยสาคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้ วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ฯ ประจางวด 3 เดือน สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ วพบว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคานวณขนาดรายการตาม
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย (โดยที่บริษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ า
ทารายการนี ้ การเข้ าทารายการดังกล่าว) จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่มีมูลค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงอยู่ใน
อานาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาหรื อ
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จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไป
(ค) นอกจากนี ้ การเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ด เผย
ข้ อมูล และการปฏิบัติ การของบริ ษัท จดทะเบียนในรายการที่ เ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ แ ก้ ไขเพิ่มเติ ม (รวมเรี ยกว่ า
“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) เนื่องด้ วยคุณสาธิตาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ทัง้ ทางตรง และทางอ้ อมผ่าน
UBS AG HONG KONG BRANCH และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ง้ ส์ แอลทีดี ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่า ว
ภายใต้ ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจางวด 3 เดือน สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ วพบว่า มีขนาดของรายการคิดเป็ นร้ อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อย ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่บริษัทฯ มิได้ มีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทาและเปิ ด เผย
สารสนเทศที่เกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้ อมทัง้ จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
เข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
ด้ วยข้ อพิจารณาข้ อ (ข) และข้ อ (ค) ข้ างต้ น แม้ ธุรกรรมการขายที่ดินในครัง้ นีจ้ ะเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ มี
มูลค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอานาจอนุมัติ ของที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทาและ
เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไป ตามที่ระบุในข้ อ (ข) ก็ตาม แต่เนื่องด้ วยการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือ
หุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวตามที่ระบุในข้ อ (ค) ดังนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 6/2563 จึงเห็นสมควรให้ มีการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ภายใต้
ประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญด้ วย โดยให้ บริษัทฯ จัดทาสารสนเทศเปิ ดเผยข้ อมูลและดาเนินการ
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ น
ที่มีนยั สาคัญ อันรวมถึงการจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ า ทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดั งกล่าวด้ วย โดยใน
การนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตัง้ บริ ษั ท เซจแคปปิ ต อล จ ากัด ซึ่ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์พร้ อมกันกับการเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันด้ วยเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีมติอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรั พย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการค านวณขนาดรายการ และข้ อมูล เกี่ยวกับ ทรั พย์ สิน ที่ จะได้ จาหน่ า ยไปเพิ่มเติ มใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5) และ
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทารายการ) เห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้ น โดยพิจารณาแล้ ว
เห็นว่า การเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามนโยบายการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ มีการย้ ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็ นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็ นรายการที่มี
ความเหมาะสมและมีเงื่อนไขในการเข้ าทารายการที่สมเหตุสมผล และน่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์ อนั ดีแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินซึง่ จัดทาโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่
เป็ นผู้ประเมินอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างให้ ทาการประเมินราคาที่ดินแล้ ว พบว่าที่ดินดังกล่าวมิได้ มีศกั ยภาพหรื อความเหมาะสม
เพียงพอที่จะสามารถนามาพัฒนาเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บริ การทางการแพทย์อันเป็ นธุรกิจหลักใน
ปั จจุบนั ได้ อีกทัง้ จากการแต่งตังให้
้ บริ ษัท เน็กซัส พรอพเพอตี ้ เอเจนซี่ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้ องกับ
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บริ ษัทฯ ให้ ทาหน้ าที่ เป็ นตัวแทนในการจาหน่ายที่ดินดังกล่าวยังพบว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั การขายที่ดินดังกล่าวทาได้
ค่อนข้ างยากและอาจไม่ได้ ราคาที่ดีเท่าที่ควร และการเสนอขายที่ดินให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการห้ างค้ าปลีกเพื่ อพิจารณาใช้ ในการขยาย
ห้ างก็ไม่ได้ รับการตอบรับที่ดีนกั
นอกจากนี ้ การจาหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ ขายในครัง้ นีเ้ ป็ นไปโดยสอดคล้ องกับข้ อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิขายที่ดินคืนภายใต้
สัญญาซื ้อขายหุ้น VB ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 แล้ ว และการจาหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และ
ที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้นสามัญของ V33 และ UBD ตามที่คุณสาธิตาได้ มีหนังสือแจ้ งความประสงค์ในการ
ขอซื ้อหุ้นสามัญของ V33 และ UBD (ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหลักเพียงอย่างเดียว คือ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดนิ
จังหวัดอุดรธานี ตามลาดับ โดยมิได้ มีการประกอบธุรกิจอื่นใด) แทนการจาหน่ายที่ดินดังกล่าวโดยตรงให้ แก่คุณสาธิตา น่าที่จะ
เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ อีกด้ วย เนื่องจากจะเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ การจัดทาและตรวจสอบบัญชี และ/
หรือ การเลิกบริษัทและชาระบัญชีของ V33 และ UBD ในอนาคตต่อไป
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5)
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่ ดร. สาธิต วิทยากร นางสาว
สาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรณ์ วิทยากร นางสาวพัลลภา วิทยากร Peak Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG
KONG BRANCH ซึ่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถือหุ้นรวมกันทัง้ สิน้ 2,799,490,443 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
80.85 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 101,759,452 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
3,564,096,272 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตั ด หุ้นสามัญ ที่ไ ด้ จ ดทะเบี ยนไว้
แล้ วแต่ ยังมิได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัทฯ จานวน 101,759,452 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้ นละ 1 บาท พร้ อมทัง้ การแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริ ษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่จะได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไปในวาระที่ 11 นัน้ เนื่องด้ วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ได้ กาหนดว่า บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนจาก
จานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นได้ ต่อเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว
หรือในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีห้ ุนสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 101,759,452 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญคงเหลือ
จากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และจะหมดอายุลงในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 นี ้ บริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ องลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,564,096,272 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัด หุ้ น สามัญ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว แต่ ยัง มิ ไ ด้ อ อกจ าหน่ า ยของบริ ษั ท ฯ จ านวน
101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญคงเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
พร้ อมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ โดยแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียนจานวน
3,462,336,820 บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพันแปด
ร้ อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็ น
3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพันแปด
ร้ อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้ านสามแสนสามหมื่นหกพันแปด
ร้ อยยี่สิบหุ้น)
ไม่ม”ี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้ อมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 346,233,682
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่
ระบุในวาระที่ 10ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
346,233,682 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรั บการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลใน
วงจากัด พร้ อมทัง้ การแก้ ไ ขเพิ่มเติ มหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ เพิ่ม
ทุน จดทะเบียนของบริ ษัท ฯ แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัว ในการท า M&A เพื่อเสริ มสร้ าง
Synergies ให้ กับบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุ นที่แข็งแกร่ งและพร้ อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยาย
กิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคตได้ อย่างทันกาล พร้ อมทัง้ เป็ นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่ วมลงทุนในบริ ษัทฯ ซึ่งจะช่วย
เสริ มสร้ างโอกาสในการสร้ างรายได้ และกาไรให้ แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
ระยะยาว และสามารถรักษาระดับ อัตราส่วนหนีส้ ินต่ อทุน (Debt-to-Equity) และหนีส้ ินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของ
บริษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่ต่าอีกด้ วย
โดยบริ ษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียน
ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 10 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับที่ 7)
พร้ อมทัง้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยแก้ ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
"ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,808,570,502 บาท
3,808,570,502 หุ้น
1 บาท

(สามพันแปดร้ อยแปดล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อยสองบาท)
(สามพันแปดร้ อยแปดล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อยสองหุ้น)
(หนึ่งบาทถ้ วน)

3,808,570,502 หุ้น
ไม่มี”

(สามพันแปดร้ อยแปดล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อยสองหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมตั ิ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ พร้ อมทัง้ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
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คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้ วยวาระที่ 11 นีแ้ ละวาระที่ 12 ตามที่จะได้ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นได้
พิจารณาต่อไปเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพือ่ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณา
อนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่
กันและกัน โดยหากวาระที่ 11 นี ้ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มกี ารพิจารณาวาระที่ 12 อีกต่อไป
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน
346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ตามที่ ระบุใ นวาระที่ 11 ข้ า งต้ น บริ ษัท ฯ ประสงค์ ที่ จะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General
Mandate) ของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกิน ร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด พร้ อม
ทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้ เกิดการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน และในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้ รับการเสนอขาย วิธีการจองซื ้อและชาระเงิน
ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้ าทา และลงนามในสัญญา และ/หรื อ เอกสารใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ อง ตลอดจนพิจารณา
แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้ บริการอื่นใด (หากมี หรือจาเป็ น)
4. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง (ไม่ว่า
ในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงมอบหมายให้
บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้ อ 3 และข้ อ 4 ข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นให้ แ ก่บุคคลในวงจากัด โดย (ก) เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ต่อ
บุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้ องเป็ นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่ งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ ต้องไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7)
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ข้างต้ น และการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ หรือก่อให้ เกิด
การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
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คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ วาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้ นี ้ เนื่องด้ วยวาระที่ 11 ข้ างต้ นและวาระที่ 12 นีเ้ ป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่
มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12
เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน โดยหากวาระที่ 12 นี ้ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 11
ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกไปด้ วย
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ เนื่องด้ วยเรื่องต่างๆ ซึง่ จะได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามวาระที่ 11 – 12 ข้ างต้ น เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ
การเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) และการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระต่างๆ ดังกล่าว ให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11- 12 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกหรื อจะไม่มีการพิจารณาอีก
วาระหนึ่งเกี่ยวข้ องต่อไป
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ ถื อ หุ้ นเข้ า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2563 ในวัน จั น ทร์ ที่ 10 สิ ง หาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่แสดงที่ตงสถานที
ั้
่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 14 โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 11.30 น. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณานาเอกสารหรือ
หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ใ นสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ า
ร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้ อมูล
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10) โดยเลือกใช้ เพียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบ
ฉันทะที่จะเข้ าร่วมประชุมจะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่
8 ส่งมอบต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ที่จดุ ลงทะเบียนก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
อนึ่ง ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบนั เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของเชือ้ โรคดังกล่าวและเพื่อการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ แก่
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แทนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ หรื อ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม หรือ
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ ได้
กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้ วนสมบูรณ์พร้ อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ชัน้ 23 อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับ
เอกสารดังกล่าวก่อนวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 จักเป็ นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอห์น ลี โกะชุน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจาปี 2562 ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวได้ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-714-2173 และติดต่อขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562 ได้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 5 กันยายน 2562
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินรายการ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
5/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้ อนุมตั ิแต่งตัง้ นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ดารงตาแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ และนายจอห์น
ลี โกะชุน ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิ ้น 3,564,096,272.00 บาท (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสี่ล้านเก้ าหมื่นหกพันสองร้ อยเจ็ดสิบสอง
บาท) โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสอง
ร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบบาท) ซึง่ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ด
พันห้ าร้ อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 มีผ้ ูถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 27 ราย นับเป็ น
จานวนหุ้น 1,347,898,683 (หนึ่งพันสามร้ อยสี่สิบเจ็ดล้ านแปดแสนเก้ าหมื่นแปดพันหกร้ อยแปดสิบสามหุ้น) และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
มาร่วมประชุมจานวน 82 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 1,688,801,950 (หนึ่งพันหกร้ อยแปดสิบแปดล้ านแปดแสนหนึ่งพันเก้ าร้ อยห้ าสิบหุ้น) รวม
ทัง้ หมด 109 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทัง้ สิ ้น 3,036,700,633 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.7228 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนจานวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้ อยสี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพัน ห้ าร้ อยยี่สิ บหุ้น) ซึ่งเกิน กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้น ที่
จาหน่า ยได้ ทัง้ หมด ตามมาตรา 103 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ถือได้ ว่ า ครบเป็ น องค์ ป ระชุม จึงขอเรี ยนเชิญ
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุมเปิ ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 อย่างเป็ นทางการ เพื่อ
พิจารณาวาระต่างๆ
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2562 ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) อย่างเป็ นทางการ หลังจากนัน้ ประธานกิตติมศักดิ์ได้ มอบหมายให้ นายจอห์น ลี
โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาเนินรายการ
นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริ ษัท กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ ามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้ และ
เป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมงานกับบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) และหวังว่าอนาคตของบริษัทฯ ด้ วยความช่วยเหลือของผู้บริ หาร
และภายใต้ การแนะนาของนายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมกันสร้ างบริ ษัทฯ ให้ รุ่งเรื อง
และประชาชนในประเทศไทยได้ รับประโยชน์จากธุรกิจโรงพยาบาลที่บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การต่อไป เหตุผลในจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2562 เนื่องจากเมื่อปี 2561 ตามนโยบายที่ได้ รั บอนุมัติ จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้ า นธุ ร กิจ
โรงพยาบาลเป็ นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั และพร้ อมที่
จะขายที่ดินรอการพัฒนาและโครงการที่มีอยู่ในปั จจุบนั ตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ เพื่อนามาเป็ นแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
ธุรกิจการแพทย์ต่อไป
ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษั ท กล่าวแนะนาคณะกรรมการของบริษัท และ
ผู้ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังแนะน
้
าวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด)
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์
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2.
3.
4.

นายจอห์น ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
ดร.สาธิต วิทยากร

5.
6.
7.

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

8.

นายแพทย์สนุ ทร ศรีทา

9.

นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

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

ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด
1. คุณศิต ตันศิริ และ
2. คุณรัชนี ชาติบญ
ั ชาชัย และ
3. คุณณัฐธยาน์ วงษ์สระหลวง
ตัวแทนในการขายทรัพย์ สิน จากบริษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด
1. คุณกุลวดี สว่างศรี และ
2. คุณธนัญรัตน์ ผาตินาวิน
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่ดูแลควบคุมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใสและถูกต้ อง
นางสาวภัทริยา สินธาชีวะ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
และยุติธรรม ได้ เรี ยนเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเพื่อทาหน้ าที่เป็ นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวนพสร บัวประ
ทุมพร ผู้รับมอบฉันทะ จากนายปริ ญญา หงส์พิริยกุล และนางสาววรวีร์ รัตนวิภานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล
รับอาสาเป็ นตัวแทนดังกล่าว
ลาดับถัดไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจงและทาความเข้ าใจให้ ผ้ ถู ือห้ นทราบถึงวิธีปฏิบตั ิสาหรับการประชุม
และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี ้

-

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
สาหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 2 จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่
(1) ดร.สาธิต วิทยากร
(2) UBS AG HONG KONG BRANCH
(3) นางสาวสาธิตา วิทยากร
(4) พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี
(5) นางสาวพัลลภา วิทยากร
(6) นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
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-

ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเมื่อได้ ลงมติในใบ
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว และให้ ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่ จะเดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยมีตัวอย่างบัตร
ลงคะแนนตามที่ปรากฎบนหน้ าจอ กรณีที่ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ โดย
บริ ษัทฯ จะทาการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ โดยมี ตัวอย่างหน้ าจอ
แสดงผลตามที่ปรากฎบนหน้ าจอ

-

กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการซักถาม หรื อ มีข้อคิดเห็น หรือ ข้ อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้ งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้ วยตนเอง หรื อ เป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทาการชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และ
บันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง

-

สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรื อใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน บริษัทฯ จะ
นับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสาหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
ตรวจสอบคาสัง่ ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดไว้

-

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

-

จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น หรื อ ผู้รับ
มอบฉันทะเข้ ามาเพิ่มเติม

-

ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะขอดาเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนน
เรียบร้ อย จะแจ้ งผลการลงคะแนนให้ ทราบต่อไป

ต่อจากนัน้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว นอกจากนี ้ รายงานการประชุมดังกล่า วได้ จั ด ท าขึน้ แล้ ว เสร็ จภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น น าส่งให้ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่สาเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 วาระที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 3,240,008,752 บาท ขอทราบความ
คืบหน้ า และมีการใช้ สิทธิในการขายหรือไม่ เนื่องจากทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทฯ มีจานวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้ อย
สี่สิบล้ านแปดหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยยี่สิบบาท) ยังไม่ใช่ทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 3,564,096,272.00 บาท (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสี่ล้านเก้ าหมื่นหกพัน
สองร้ อยเจ็ดสิบสองบาท) และขอทราบว่าขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ กบั บุคคลใด
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าฝ่ ายจัดการได้ ดาเนินการตามมติที่ป ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งได้ มีการเจรจากับนักลงทุนที่มีความสามารถที่จะลงทุนเป็ นจานวนหลายราย ซึ่งยังไม่สามารถเปิ ดเผยชื่อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอขายได้ ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็จภายในเร็วๆ นี ้ โดยจะเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ ผ้ ูถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนสถาบัน หรื อ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน
กล่าวคือ สิ ้นสุดการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในเดื อนเมษายน 2563 และจะดาเนินการตามขัน้ ตอนเกี่ยวกับเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดั งกล่าวประสบผลสาเร็ จ และขอยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ ดาเนินการในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด (Private Placement) แล้ ว และผู้ถือหุ้นเดิม มีโอกาสซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ในราคาที่ใกล้ เคียงกับราคาที่ได้ เสนอขายให้ แก่บคุ คล
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ในวงจากัดหรื อไม่ และมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ ควรพิจารณาดาเนินการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม จึงขอให้ ผ้ บู ริหารของบริษัทฯ นาเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าเรื่องการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื อ้ หุ้น สามัญ (Warrant) ให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หุ้น เดิ ม ฝ่ ายจัด การขอรั บ ไว้ น าไปพิ จ ารณา โดยจะน าเสนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามลาดับต่อไป
นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าเรื่ องการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
(Warrant) ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีความสนใจนัน้ ดังนัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับไว้ พิจารณาต่อไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ จัด
ประชุมเหลือระยะเวลาอีก 5 วันสุดท้ ายของเดือนเมษายน บริ ษัทฯ สามารถขยับวันประชุมให้ เร็ วขึน้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสเข้ าร่วมประชุม
มากขึน้ และสอบถามเพิ่ มเติ มว่ า ที่ ผ่า นมาบริ ษัท ฯ ได้ จัด ส่ง ข้ อมูล ให้ ผ้ ูส อบบัญ ชีล่า ช้ า หรื อ ผู้ส อบบัญ ชีได้ ต รวจสอบข้ อมูล ล่า ช้ า ทาให้
จาเป็ นต้ องจัดประชุม 5 วันสุดท้ ายของเดือนเมษายน
นายจอห์ น ลี โกะชุน ได้ ต อบข้ อสอบถามว่า การกาหนดวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เร็ วขึน้ ผู้บ ริ ห ารขอ งบริ ษัทฯ จะรั บ เรื่ องไว้
พิจารณา และแจ้ งให้ ผ้ สู อบบัญชีเร่งตรวจสอบข้ อมูลให้ เร็วขึ ้น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ ไขใดๆ
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 1 มีทงหมด
ั้
120 ราย เป็ นจานวน
3,043,352,333 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.9281 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของบริษัทฯ ให้ แก่ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะเริ่ มการพิจารณาวาระที่ 2 นี ้ ขออนุญาตเรียน
เชิญนายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการบริ ษัทผู้มีส่วนได้ เสียออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
ระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2
ลาดับต่อไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริ ษัท ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้ มีมติอนุมตั ิและเห็นสมควรให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จากัด (“BG”) จานวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวน
หุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (“หุ้น BG”) ที่ถือโดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ง้ จากัด (“VB”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ แก่บริ ษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“VMSD”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ โดย ดร.สาธิต
วิทยากร (“ดร.สาธิต”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็ นกรรมการของบริษัทฯ และเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสด
ส่วนร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วใน VMSD ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็ นราคาซื ้อขายรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน
1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้ วางมัดจาไว้ ให้ แก่ VB เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 265,800,000 บาท และจะชาระราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือ
จานวน 1,063,199,733.83 บาท ให้ แก่ VB ด้ วยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ ตกลงกัน โดยบริ ษัทฯ
ประสงค์ที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่า ยหุ้นในครัง้ นีไ้ ปใช้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บ ริ การทาง
การแพทย์ตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ต่อไป นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่ VMSD ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG แล้ ว
VMSD ตกลงที่จะดาเนินการให้ BG ชาระเงินที่ BG มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บ ริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30
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มิถนุ ายน 2562 มีจานวนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 16,592,887.67 บาท ให้ แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 90 วันภายหลัง
การรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ด้ วย รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
โดยมีโครงสร้ างการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้

สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย
สินทรัพย์ที่จะจาหน่าย คือหุ้นสามัญของ BG ทังหมด
้
รวมถึงภาระผูกพันทังหมดของ
้
BG โดย BG มีรายละเอียดของลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลัก ปรากฎตาม Presentation ประกอบการประชุมที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี ้
บริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จากัด หรื อ BG ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชาระแล้ ว 998,600,000 บาท (เก้ าร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านหกแสนบาท) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 9,986,000 หุ้น (เก้ าล้ านเก้ าแสนแปดหมื่น
หกพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่คือ บริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิง้ จากัด หรื อ VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
PRINC ถือหุ้นจานวน 9,985,998 หุ้น (เก้ าล้ านเก้ าแสนแปด หมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ปั จจุบนั BG ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินจานวน 9 แปลงพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ตังอยู
้ ่ที่ซอยสุขมุ วิท 29 รายละเอียดตาม Presentation
ประกอบการประชุม ที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี ้
ทรัพย์สินของ BG ได้ แก่ ที่ดินจานวน 9 แปลงติดกัน เนือ้ ที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (651 ตารางวา) พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
ประเภทอาคารโรงแรมสูง 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง อาคารโรงแรมสูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง สระว่ายน ้า อาคารพาณิชย์สงู 3 ชัน้ จานวน 1 คูหา และ
อาคารพาณิชย์สูง 2 ชัน้ จานวน 3 คูหา โดยอาคารพาณิชย์ทงั ้ 4 คูหา ตังอยู
้ ่ติดถนนสุขมุ วิท ด้ านล่าง 2 คูหา เจาะเปิ ดเพื่อใช้ เป็ นทางเข้ าออก
และส่วนต้ อนรับสาหรับโรงแรม และอีก 2 คูหา ให้ เช่าเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ
การใช้ ประโยชน์ในปัจจุบนั
1. ให้ บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis) พื ้นที่ 2,050 ตารางเมตร
2. ให้ บคุ คลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องเช่าเพื่อประกอบธุรกิจร้ านสะดวกซื ้อ
3. ให้ บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงเช่าพื ้นที่ 100 ตารางเมตร
โดย BG ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทัง้ นี ้ ใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวสามารถทาการโอนให้ ผ้ อู ื่นได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการ
อนุญาตให้ รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
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มูลค่าของที่ดินที่ตงทรั
ั ้ พย์สินของ BG เป็ นดังนี ้

ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
1. เป็ นการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึง่ ได้ ย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นธุรกิจการแพทย์ อันเป็ นธุรกิจหลักในปัจจุบนั
2. นาเงินที่ได้ จากการขายสินทรัพย์ไปลงทุนขยายธุรกิจการแพทย์ หรือนาไปชาระหนี ้ เพื่อลดภาระหนี ้สิน
3. ลดความเสี่ยงจากการที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน โดยนาไปพัฒนาโครงการตามรูปแบบเดิม คือเป็ นคอนโดมิเนียมเพื่อขาย
ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ภาวะตลาดปัจจุบนั อยู่ในช่วงถดถอย และอสังหาริมทรัพย์รอการขายล้ นตลาด
ประเภทและขนาดของรายการ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การเข้ าทารายการข้ างต้ นเข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.
2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ
ตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตาม Presentation ที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม
จากการคานวณขนาดรายการข้ างต้ นตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ ประกาศเรื่องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ โดย
คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ วพบว่า การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 16.36 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ การเข้ าทารายการดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็ น
รายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ในการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ฯ ”) และจัด ส่งสารสนเทศแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับ แต่วันที่ เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องด้ วย VMSD มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้ แก่ ดร. สาธิต ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และกรรมการของบริ ษัทฯ ด้ วย VMSD จึงถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ การเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ ตาม Presentation ที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม
เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นในครัง้ นีภ้ ายใต้ ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจางวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ วพบว่ามีขนาดรายการคิดเป็ นร้ อยละ 21.25 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยว
โยงกันที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และ
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตั ง้ บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์อนั เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้น
แม้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นของ BG ในครัง้ นีจ้ ะเข้ าข่ายรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งบริ ษัทมีหน้ าที่เพียงเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งสารสนเทศการทารายการให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น แต่เนื่องจากการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบริษัทฯ มีหน้ าที่จดั ทาสารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการเกี่ยวโยง พร้ อมทังจั
้ ดให้ มี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิตามเกณฑ์การทารายการเกี่ยวโยงกันอยู่แล้ ว
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ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเปิ ดเผยข้ อมูล
เช่นเดียวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ พร้ อม
กับการพิจารณาอนุมตั ิรายการเกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ด้ วย
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาการเข้ าทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ หรื อการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันใน
อนาคตบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยหากจะมีการดาเนินการประการใดเพิ่มเติม บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครัง้ ไป
อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น BG ในครัง้ นีจ้ ะเกิดขึ น้ ต่อเมื่อเงื่อนไขที่สาคัญตามที่ระบุในสัญญาจะซือ้ ขายหุ้น
ระหว่าง VB และ VMSD เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ สาหรับเข้ าทา
ธุรกรรมดังกล่าว โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้ แก่ VMSD จะเกิดขึน้ เมื่อ VB ได้ รับการชาระราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือข้ างต้ นจาก VMSD
แล้ ว และในเบื ้องต้ นคาดว่าหากธุรกรรมข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นการเข้ าทารายการในครัง้ นีจ้ ะแล้ วเสร็ จภายในเดือนตุ ลาคม
2562 ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมข้ างต้ นได้ จากสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการคานวณขนาดรายการ ข้ อมูลเกี่ยวกับ BG และสินทรัพย์หลักที่ BG เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่ เ กี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2) และรายงาน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลเกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3)
วิธีการจาหน่ายสินทรัพย์
สาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามขัน้ ตอนการประมูลสินทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยวิธีประมูลราคา
(Formal Tender) ของหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG หรือที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างซอยสุขมุ วิท 29อันเป็ นทรัพย์สินหลักของ BG ในการนี ้ ตัวแทนใน
การขายสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์การขายสินทรัพย์ ทัง้ โดยการติดต่อผู้ที่มีศกั ยภาพโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ เวปไซต์ และผ่านสื่อสังคมต่างๆ ในการประมูลสินทรัพย์ดงั กล่าว ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ได้ แจ้ งว่า มี
ผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินหลายรายซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แจ้ งกรอบราคาเสนอซื ้อเบื ้องต้ นของตนให้ ตวั แทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ ยื่น
ข้ อเสนอราคาซือ้ อย่า งเป็ น ทางการ โดย VMSD เป็ น ผู้เสนอซื อ้ สิน ทรั พย์ ที่ ยื่น ข้ อ เสนอซื อ้ เป็ น ลายลักษณ์ อักษรผู้เดี ยวในราคาเสนอซื อ้
1,329,000,000 บาท สาหรับการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG จานวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกสองรายของ BG
ซึง่ ราคาดังกล่าวสูงกว่ากรอบราคาเสนอซื ้อที่ผ้ สู นใจรายอื่นได้ แจ้ งแก่ตวั แทนในการขายสินทรัพย์
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เห็นภาพการประมูลราคาสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ ขอเชิญคุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท
ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด (CBRE) นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการขายสินทรัพย์
คุณ กุล วดี สว่ า งศรี ตัว แทนในการขายทรั พย์ สิ น จากบริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด ได้ เสนอต่ อที่ ป ระชุมเพื่อพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการขายสินทรัพย์ สรุปดังนี ้
- CBRE ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการขายสินทรัพย์ที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างซอยสุขมุ วิท 29 แต่เพียงผู้เดียว
- วิธีการขายสินทรัพย์ของ CBRE เลือกใช้ วิธีประมูลราคา (Formal Tender) โดยทาการเสนอซื ้อยื่นซองและปิ ดซอง และไม่กาหนด
ราคาขายเบื ้องต้ น เพื่อที่ฟังเสียงตอบรับจากผู้ที่สนใจซื ้อ และความเป็ นไปได้ ในการซื ้อทรัพย์สิน วิธีประมูลราคาเป็ นวิธีที่ยอมรับในประเทศและ
ต่างประเทศ คานึงถึงความโปร่งใสในการขาย สร้ างวิธีการแข่งขันในตลาด แนะนาสินทรัพย์ให้ กับผู้ที่สนใจซื ้อ ทาให้ ได้ เห็นบรรยากาศในการ
แข่งขัน และเป็ นวิธีที่ได้ รับมูลค่าการตอบรับจริงจากราคาตลาด
- ได้ กาหนดเอกสารการยื่นซอง โดยเอกสารการยื่นซองได้ จัดทาเป็ นภาษาอังกฤษเนื่องจากมีนักลงทุนชาวต่ างชาติ ประกอบด้ วย
หนังสือเชิญ เงื่อนไขในการเสนอซื ้อยื่นซอง ใบเสนอราคา ร่างสัญญาจะซื ้อจะขาย และเอกสารที่ผ้ เู สนอซื ้อต้ องนามาประกอบในการยื่นซอง
ประมูล เช่น ประวัติของบริ ษัท ใบรั บรองฐานะการเงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้ น และ CBRE สามารถควบคุมการขายสินทรัพย์ได้ เนื่ องจาก
เป็ นตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว และสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่สนใจซื ้อทุกราย แต่ไม่สามารถแจ้ งชื่อผู้ที่สนใจซื ้อได้ ราค าขายอยู่
ระหว่างราคาเท่าใด แนะนาราคาขายและเงื่อนไขในการขายที่เหมาะสม โดยพิจารณาสภาพและลักษณะของสินทรัพย์
- ทาการวิเคราะห์สภาพและลักษณะของสินทรัพย์ที่จะทาการขาย ทาเลที่ตงของสิ
ั้
นทรัพย์ตงอยู
ั ้ ่ที่ใด และบริ เวณพืน้ ที่ใกล้ เคียงทา
การซื ้อขายเป็ นจานวนเท่าใด สิ่งสาคัญที่ควรพิจารณาสินทรัพย์ ถ้ าเป็ นที่ดินสามารถนาไปพัฒนาอะไรได้ บ้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างอยู่ในเขต
ให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่สีใด ที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 มีราคาข้ างเคียงล่าสุดในปี ใด ราคาซื ้อขายเป็ นจานวนเงินเท่าใด รูปร่าง
ขนาดของที่ดินใกล้ เคียงกับของบริ ษัทฯ เช่น บริ เวณที่ดินสุขมุ วิท ซอย 21, 23 โดยมีราคาประเมินเฉลี่ยตังแต่
้ 1,300,000 – 2,000,000 บาทต่อ
ตารางวา ซึง่ ต้ องทาการวิเคราะห์ในแต่ละปี ว่ามูลค่าที่ดินเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเท่าใด
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- จัดการและประสานงานกับบริ ษัทฯ เพื่อทาการตรวจสอบสินทรัพย์โดยผู้ซื ้อที่มีศกั ยภาพ จัดหาข้ อมูลทางการตลาดเพื่อ ที่จะโน้ ม
น้ าวและต่อรองกับผู้ซื ้อที่มีศกั ยภาพเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ โดยที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 มีพืน้ ที่ 651 ตารางวา รูปร่างของ
ที่ดินมีลักษณะไม่เท่ากัน ปั จจุบันดาเนินธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis)มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจานวน 63 ห้ อง
มีพื ้นที่ให้ เช่าเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ
- ได้ กาหนดวันยื่นราคาเสนอซื ้อ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวิเคราะห์ใบเสนอราคาซื ้อในแต่ละราย และให้ คาแนะนาว่าจะ
ตัดสินใจขายผู้ยื่นซองรายใด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเสนอขายจะประสบความสาเร็จในราคาเสนอซื ้อสูงสุด ที่เป็ นไปได้
- ได้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์การขายสินทรัพย์ทงั ้ โดยการติดต่อผู้ที่มีศกั ยภาพโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ CBRE และผ่านสื่อสังคม (Social Media) ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter เป็ นต้ น
- ประกาศผลการประมูลที่ได้ รับการคัดเลือกโดยบริ ษั ทฯ และผู้ประมูล ได้ ตกลงที่จะลงนามในสัญญาจะซือ้ จะขายเมื่อวันที่ 14
มิถนุ ายน 2562 และในสัญญาจะซื ้อจะขายกาหนดว่าต้ องทาการซื ้อขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- จากการวิเคราะห์สภาพและลักษณะของสินทรัพย์เบื ้องต้ น ได้ พิจารณารูปร่างของที่ดินมีลกั ษณะไม่เท่ากัน รูปร่ างที่ดินที่แหว่งมี
ความยากในแง่การพัฒนา จะทาการก่อสร้ างไม่ได้ เต็มศักยภาพ ข้ อดีของที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 โรงแรมเรโทรเอซิส มีใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม แต่ผลตอบแทนไม่ค้ มุ กับมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุน กรณีที่นกั ลงทุนจะตัดสินใจซือ้ ความเป็ นไปได้ ในระยะสันต้
้ องทาการปรับปรุง
โรงแรมเรโทรเอซิส และความเป็ นไปได้ ในระยะกลาง ถึงระยะยาว ต้ องทุบก่อสร้ างใหม่ เนื่องจากสภาพโรงเรมเรโทรเอซิสมีสภาพค่อนข้ างเก่า
และมีราคาห้ องพักเฉลี่ย 1,200 บาทต่อคืน ซึ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด และกรณีที่ทุบก่ อสร้ างใหม่มีประเด็น ข้ อ
กฎหมายเรื่องระยะร่นอาคาร โดยตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่สีน ้าตาล ที่ทาให้ สดั ส่วนการก่อสร้ างพื ้นที่อาคาร : พื ้นที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) ซึง่ มี
ค่า FAR 8:1 ได้ ไม่เต็มที่ ประกอบกับที่ดินของโรงแรมเรโทรเอซิสไม่ได้ ติดกับแปลงหัวมุม ทาให้ การพัฒนาในการก่อสร้ างอาคารใหม่ได้ เพียง 16
ชัน้ กรณีที่ผ้ สู นใจซื ้อที่ดินแปลงหัวมุมเพิ่ม จะก่อสร้ างอาคารใหม่ได้ 37 ชัน้ มีความต่างประมาณ 11 ชัน้ ความสามารถในการทารายได้ จึงมี
ความแตกต่างกันมาก
- ได้ ติดต่อสอบถามเจ้ าของที่ดินห้ องแถวทัง้ หมดว่ามีรายใดบ้ า งที่สนใจขาย ปรากฎว่ามีผ้ สู นใจขายที่ดินแปลงหัวมุมถนนสุขมุ วิท
ซอย 29 จานวน 3 ราย ซึ่งมีขนาดพืน้ ที่ 20,15 และ 13 ตารางวาตามลาดับ ราคาเสนอขายเฉลี่ย 5,983,333 บาทต่อตารางวา ราคาเสนอขาย
ที่ดินห้ องแถวนันสู
้ งมาก จะทาให้ ต้นทุนของโครงการมีมลู ค่าสูง และมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถซื ้อตึกแถวดังกล่าวได้
- จากข้ อจากัดของที่ดินดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่ง CBRE เคยได้ เจรจากับบริ ษัทฯ ว่าหากบริ ษัทฯ ตัดสินใจนาที่ดินไปพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมเพื่อขาย บริ ษัทฯ ต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับสภาวะตลาดของคอนโดมิ เนียมในปัจจุบนั มีแนวโน้ มชะลอตัวลง
รวมถึงปริมาณอาคารชุดค้ างขายที่มีเหลืออยู่นาออกมาขายในราคาพิเศษ และปี ที่ผ่านมาสถาบันการเงินมีข้อจากัดมากขึ ้นในการให้ สินเชื่อใน
การพัฒนาโครงการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีผ้ แู สดงความสนใจในทรัพย์สินจานวน 4 ราย ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แจ้ งกรอบราคาเสนอซือ้ เบื ้องต้ นของตน
ให้ CBRE ทราบโดยมิได้ ยื่นข้ อเสนอราคาซื ้ออย่างเป็ นทางการ โดย VMSD เป็ นผู้เสนอซื ้อสินทรัพย์ที่ยื่นข้ อเสนอซื ้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผู้เดียว
ในราคาเสนอซื ้อ 1,329,000,000 บาท สาหรับการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BG จานวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก
สองรายของ BG ซึง่ ราคาดังกล่าวสูงกว่ากรอบราคาเสนอซื ้อที่ผ้ สู นใจรายอื่นได้ แจ้ งแก่ CBRE ซึง่ มีราคาอยู่ระหว่าง 900 – 1,100 ล้ านบาท
ดังนัน้ CBRE ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าจากการที่ได้ ทาการตลาดเป็ นระยะเวลาพอสมควร งานขายสินทรัพย์ของ BG มีความ
ยากในการขายสินทรัพย์ ด้ วยข้ อจากัดของสินทรัพย์เอง กรณีมีผ้ สู นใจซื ้อได้ เสนอซือ้ ราคาตารางละ 2.04 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่เหมาะสม
และเสนอแนะให้ บริษัทฯ ทาการขายสินทรัพย์ และ VMSD ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการประมูลราคาได้ ครบและถูกต้ อง และมีความเห็นว่า VMSD
สามารถรับโอนกิจการ และดาเนินการปิ ดการขายสินทรัพย์ได้ สาเร็จ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ ได้ ทาการเลือกตัวแทนในการขายทรัพย์สิน
กี่ราย และขอทราบเหตุผลที่เลือก CBRE เป็ นตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เนื่องจากบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ เลือกบริษัท
ผู้ประเมินทรัพย์สิน และตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เป็ นคนละบริ ษัทกัน เพื่อป้องกันการประเมินราคาทรัพย์สินผิดพลาด ทาให้ เกิดความ
เสียหายได้
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่า CBRE ไม่ได้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินทรัพย์สิน
โดย CBRE ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการขายทรัพย์สิน โดยใช้ วิธีการประมูลราคา (Formal Tender) ซึ่งสินทรัพย์ของ BG หากพิจารณาใน
รายงานการประชุม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะหยุดขยายธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรั พย์ (Property)
และให้ ม่งุ ขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) พร้ อมทัง้ ให้ หาโอกาสในการขายสินทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนของการขยายธุรกิจ Healthcare โดยมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรือ รายได้ มีน้อยมากไม่ค้ มุ กับมูลค่าของทรัพย์สินเป็ นทรัพย์สินที่
ควรหาโอกาสในการขายให้ เร็ วที่สดุ เช่น ที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 ซึ่งควรขายเป็ นลาดับแรก ทัง้ นี ้ ที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 เป็ นสินทรัพย์ของ
BG ที่ได้ มาตอนที่บริ ษัทฯ ได้ ทาการซื ้อกิจการกลุ่ม VB และเมื่อปี 2559 บริ ษัทฯ มีแผนที่จะดาเนินการทาคอนโดมิเนียม โดยในปี 2559 มีการ
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ประเมินราคาขายโครงการไว้ ที่ 270,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี ้ ยังมีทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้ ดาเนินการขายไปแล้ ว คือ ที่ดินซอยสุขมุ วิท
27 ซึ่งเป็ นที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็จ ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ พยายามขายทรัพย์สินซอย 29ดังกล่าวให้ ได้ มูลค่าและเงื่อนไขที่ดี
ที่สดุ เพื่อให้ บริษัทฯ ได้ ประโยชน์สงู สุดมาตังแต่
้ ปลายปี 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้ รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของทรัพย์สิน
ของ BG โดยบริ ษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด มิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสั มพันธ์เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ แต่อย่างใด และในการขายทรัพย์สิน
ของ BG ในครัง้ นี ้ บริษัทฯ จึงได้ เลือก บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด เป็ นผู้ประเมินอิสระเพื่อทาหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ ทาการประเมิน
ทรัพย์สินเมื่อตอนที่ได้ ซื ้อกิจการกลุ่ม VB
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างอยู่ในเขตให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวม
โดยตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่สีน ้าตาล เป็ นที่ดินประเภทอาศัยหนาแน่นมาก สามารถก่อสร้ างทาเป็ นโรงแรมได้ หรือไม่อย่างไร
คุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าที่ดินและสิ่งปลู ก
สร้ างปากซอยสุขุมวิท 29 ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ที่สีนา้ ตาล สามารถก่อสร้ างทาเป็ นโรงแรมได้ นอกจากนี ้ พืน้ ที่บริ เวณใกล้ เคียงกับที่ดินปากซอย
สุขมุ วิท 29 ได้ ทาการก่อสร้ างโรงแรมเช่นกัน
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าที่ดินซอยสุขมุ วิท 27 ปัจจุบนั ได้ ประกอบธุรกิจ
โรงแรม 5 ดาว มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จานวน 300 ห้ อง อาคารสูง 34 ชัน้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการขายไปเมื่อปี 2560 ให้ กับ
Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd. เป็ นแบรนด์ของประเทศสิงคโปร์ และขอยืนยันว่าที่ดินปากซอยสุขุมวิ ท 29 สามารถก่อสร้ างทาเป็ น
โรงแรมได้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หน้ า 35/91 หัวข้ อย่อย (9) ราคาประเมินของราชการ ที่ดินมูลค่า 148.89 ล้ านบาท ขอทราบ
เหตุผลการนาราคาประเมินของราชการมาบันทึกไว้ ในสารสนเทศ
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าราคาประเมินของราชการ ที่ดินทัง้ หมดมี
มูลค่า 148.89 ล้ านบาท ซึง่ มีราคาประเมินจานวน 230,000 บาทต่อตารางวา บริ ษัทฯ นามาเป็ นฐานเพื่อเสียค่าธรรมเนียมโอน และกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นต้ องการทราบว่าที่ราคาประเมินที่ดินต่าเนื่องจากที่ดินทังหมดที
้
่บริษทั ฯ ขายในราคา 1,329 ล้ านบาท เป็ นที่ดินจานวน 9 แปลง ที่ดินที่ติดกับ
ถนนสุขมุ วิทซึง่ เป็ นตึกแถวจานวน 4 ห้ อง ซึง่ มีราคาประเมินจานวน 550,000 บาทต่อตารางวา และที่ดินด้ านหลังที่ไม่ได้ ติดกับถนนสุขมุ วิท
นอกจากนี ้ นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ ความเห็น
ต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายละเอียดตาม Presentation ที่ได้ นาเสนอในที่ประชุม สรุป
ดังนี ้
1. ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
• เป็ นการปรับโครงสร้ างทรัพย์สินในบริ ษัทให้ เหมาะสมตามนโยบายการดาเนินธุรกิจ
• บริ ษัทฯ สามารถนาเงินที่ได้ จากการขายสินทรัพย์ เพื่อนาไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรื อนาไปชาระหนี ้ หรื อทาการลงทุนอื่น
ที่ได้ รับผลตอบแทนดีกว่า
• ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่มีผ้ เู ช่าสินทรัพย์ของ BG หรื ออัตราค่าเช่าที่จะได้ รับอาจลดลง
• ลดความเสี่ยงจากการได้ รับอัตราผลตอบแทนที่ต่าหากนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปพัฒนาโครงการ
• ราคาจาหน่ายหุ้นสามัญของ BG ในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG
ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ - ไม่มีข้ อดีของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ราคาเสนอซื ้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงเป็ นราคาเสนอซื ้อจากการประมูลราคาที่มี
การประชาสัมพันธ์ให้ แก่ผ้ ทู ี่มีศกั ยภาพในการเสนอซื ้อโดยทัว่ ไป ซึง่ ปฏิบตั ิกบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ไม่ มีข้อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์และการแข่งขันทางธุรกิจ และมีภาระค่าใช้ จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิบตั ิตามเกณฑ์รายการที่ เกี่ยว
โยง
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2. ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการและไม่ เข้ าทารายการ
ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการ ความเสี่ยงกรณีที่ VMSD ไม่สามารถหาเงินมาชาระค่าทรัพย์สิน
ความเสี่ยงของการไม่เข้ าทารายการ การจาหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้ าและเสียโอกาสในการนาเงินที่ได้ รับไปทาการลงทุน
หรือชาระหนี ้
3. การประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญทัง้ หมดของ BG

*หมายเหตุ:

วิ ธีคิ ด ลดกระแสเงิน สด เป็ น วิ ธีการเพื่อใช้ เปรี ยบเที ยบมูล ค่ า เท่ า นัน้ โดยมีส มมติ ฐานให้ BG ด าเนิ น ธุ รกิจโรงแรมที่ เป็ น
สินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบนั ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาล
เป็ นหลัก และจะหยุดขยาย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ เพิ่มเติ ม จาก
ปัจจุบนั

4. ความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่ า
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
- ไม่สะท้ อนถึงมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี ้สิน
- ไม่ได้ คานึงถึงความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานในอนาคต
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
- ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้ สะท้ อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี ้สิน
- คานึงถึงมูลค่าจากการใช้ ประโยชน์สงู สุดของทรัพย์สินของบริษัท
3. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
- เป็ นวิธีการเพื่อใช้ เปรียบเทียบมูลค่าเท่านัน้ โดยมีสมมติฐานให้ BG ดาเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็ นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบนั
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัท
- มูลค่าที่ได้ จากวิธีคิดลดมีมลู ค่าต่ากว่าวิธีอื่น ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า การใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สินของบริษัทในปัจจุบนั ยังไม่ใช่
เป็ นการใช้ ประโยชน์สงู สุด
4. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ไม่ได้ นาวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
- ไม่มีบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรื อที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน (ถือครอง
ทรัพย์สินประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์เพื่อให้ เช่า) ที่สามารถใช้ ในการเปรียบเทียบกับธุรกิจของ BG ได้
- BG ไม่มีสภาพคล่องในการซื ้อ-ขาย อัตราส่วนทางการเงินที่จะนามาเปรียบเทียบจึงอาจไม่เหมาะสม
5. ความสมเหตุสมผลของการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นหลัก และจะหยุด
ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบนั
•
เงิน ทุน จากการจาหน่ า ยสิน ทรั พย์ ใ นครั ง้ นี ้ บริ ษัท สามารถน าไปใช้ ใ นการลงทุน ในธุ รกิจการแพทย์ ตาม
นโยบายของบริษัทข้ างต้ น หรือสามารถนาไปชาระหนี ้หรือนาไปลงทุนอื่นๆที่มีโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้
•
VMSD เป็ นผู้ที่ยื่นข้ อเสนอราคาซื ้อเพียงผู้เดียว และราคาที่ VMSD เสนอซื ้อ มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จากัด)
•
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6. ความเหมาะสมของการเข้ าทารายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาในการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของ BG ให้ แก่ VMSD ซึง่ เป็ นบุคคล
ที่มีความเกี่ยวโยงกันในราคา 1,329 ล้ านบาท เป็ นราคาที่มีความเหมาะสม
7. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
เงื่อนไขในการเข้ าทารายการจากสัญญาจะซื ้อขายหุ้นสามัญของ BG ระหว่าง VB (“ผู้จะซื ้อ”) และ VMSD (“ผู้จะขาย”)
ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน 2562 มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1) เงื่อนไขการชาระ เป็ นดังนี ้
ชาระงวดที่ 1
หลักประกันการประมูลจานวน 10 ล้ านบาท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ชาระงวดที่ 2
เงินมัดจาในอัตราร้ อยละ 20 ของราคาซื ้อขายสินทรัพย์หกั ด้ วยหลักประกันสาหรับการประมูล คิด
เป็ นจานวน 255,800,000 บาท ในวันที่สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายนี ้มีผลบังคับใช้
ชาระงวดที่ 3
ชาระราคาซื ้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ คิดเป็ นจานวน 1,063,200,000 บาท ในวันทาการซื ้อขาย
และโอนสินทรัพย์
•

โดยปัจจุบนั VMSD ได้ ทาการชาระหลักประกันการประมูล (งวดที่ 1) และเงินมัด (งวดที่ 2) ให้ แก่ VB แล้ ว
2) ผู้จะขายจะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้นให้ แก่ผ้ จู ะซือ้ เมื่อได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ ซึง่ การประชุมดังกล่าวจะต้ องจัดขึ ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
3) คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะทาการซื ้อขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
4) ในวันทาการซือ้ ขายและโอนสินทรัพย์ ผู้จะซือ้ ตกลงที่จะชาระราคาซือ้ ขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือสาหรับการซือ้ หุ้นของ BG
ให้ แก่ผ้ จู ะขาย
5) ผู้จะขายจะทาการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อ เมื่อได้ รับการชาระราคาซื ้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือจากผู้จะซื ้อแล้ ว
6) ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทไม่อนุมตั ิวาระที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหุ้น ของ
BG ผู้จะขายตกลงที่จะทาการคืนหลักประกันการประมูลและเงินมัดจาโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อภายใน 7 วัน หากผู้จะ
ขายคืนภายหลังจากระยะเวลาที่กาหนดข้ างต้ น ผู้จะขายตกลงที่จะจ่ายดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
7) ผู้จะซื ้อและผู้จะขายจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายและภาษีอากรที่เกิดขึ ้นจากสัญญาจะซื ้อจะขายนี ้ตามภาระหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย
ที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระพิจารณาเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าว พบว่าเป็ นเงื่อนไขทั่วไปของการซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินผ่านการประมูล โดยมีเงื่อนไขให้ ผ้ จู ะซือ้ ทาการชาระเงินหลักประกันการประมูล สาหรับผู้ที่ทาการยื่นราคาเสนอซือ้ สินทรัพย์ผ่าน
วิธีการประมูล และกาหนดให้ ผ้ จู ะซื ้อทาการชาระเงินมัดจาเมื่อทาสัญญาจะซื ้อจะขาย อีกทังยั
้ งมีการระบุเงื่อนไขว่าผู้จะขายจะมีภาระผูก พันใน
การขายและโอนหุ้นให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ ซึง่ เป็ นเงื่อนไข
ที่เหมาะสมสาหรับบริษัทฯ ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้ บริษัททารายการดังกล่ าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่บริษัทฯ ได้ ซื ้อมาครัง้ แรก
โดยที่ยงั ไม่ได้ ทาการประเมิน มีมลู ค่าเป็ นจานวนเท่าใด
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นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าต้ นทุนของการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ในส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างโรงแรมเรโทรเอซิส ที่ดินปากซอยสุขมุ วิท 29 เนื่องจากได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตอนที่ได้ ซื ้อกิจการของกลุ่ม VB
ในปี 2559 ได้ บนั ทึกบัญชีจานวน 1,106.70 ล้ านบาท
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG วิธีมูลค่า
ตามบัญชี (Book Value Approach) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) มีความแตกต่างกันอย่างไร
นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าวิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book
Value Approach) เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีจากงบการเงินโดยตรง และไม่ได้ ทาการปรับปรุงรายการใดๆ สาหรับวิธีปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จะทาการเลือกสินทรัพย์หลักของบริ ษัทนันๆขึ
้ ้นมา และทาการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์นนั ้
ตามราคามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดกั งล่าว เพื่อให้ สะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทฯ ที่ใกล้ เคียงกับมูลค่าในปัจจุบนั และสะท้ อนมูล
ค่าที่แท้ จริงมากที่สดุ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ หน้ า 34/91 หัวข้ อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข) และ (ค) ขอให้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระอธิบายเพิ่มเติม
นายศิต ตันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หน้ า 34/91 หัวข้ อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข)
และ (ค) เป็ นคาอธิบายวิธีการเลื อกใช้ ของผู้ประเมินอิสระ โดยใช้ วิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้
พิจารณาแล้ วว่าการดาเนินกิจการของ BG ในปั จจุบนั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เนื่องจากตอนที่บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อกิจการกลุ่ม
VB มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการเพื่อขาย ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ น
หลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างปากซอยสุขมุ วิท 29 ผู้ประเมิน
อิสระได้ ทาการประเมินตอนที่ บริ ษัทฯ ได้ ซือ้ มาครัง้ แรก ได้ บันทึกบัญชีจานวน 1,106.70 ล้ านบาท และปั จจุบันราคาประเมินของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ มูลค่าจากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จานวน 1,194.03 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ ได้ ซื ้อมา
เป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ ว เหตุใดราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างมีความแตกต่างไม่มาก และบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างมีราคาแพง
เกินไปหรือไม่อย่างไร
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้ ตอบข้ อสอบถามว่าผู้ถือหุ้นอาจต้ องไปพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในตอนนัน้ ซึ่ง
เป็ นการซื ้อกิจการกลุ่ม VB มีทรัพย์สินเป็ นจานวนมาก หลายรายการ และขึ ้นอยู่กบั ราคา หรือผลตอบแทนที่ให้ กบั บุคคลที่บริษัทฯ ได้ ทาการซื ้อ
โดยบริษัทฯ ได้ เสนอให้ เป็ นหุ้น ราคาหุ้นสูงกว่าราคาตลาดมาก ซึง่ ต้ องไปพิจารณาแพ็กเก็จทังหมดจึ
้
งจะสามารถมองภาพเห็นได้ ว่าทรัพย์สิน แต่
ละรายการมีมูลค่าเป็ นจานวนเท่าใด และบริ ษัทประเมิน แจ้ งบริ ษัทฯ ว่าควรซื อ้ ที่ราคาเท่าใด ทัง้ นี ้ การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างปากซอย
สุขมุ วิท 29 บริษัทฯ ได้ พิจารณาตัดสินใจขายทรัพย์สิน ด้ วยเหตุผลที่ว่า
1. บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วว่าเห็นว่าการพัฒนาที่ดินในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ไม่เหมาะสมสาหรับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบาย
ขยายการประกอบธุรกิจด้ านธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นหลัก และนาเงินมาเพื่อเป็ นทุนในการพัฒนาธุรกิจการแพทย์จะสร้ างผลตอบแทนที่ดีกว่าการ
พัฒนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่บริ ษัทฯ ขายได้ ณ ปั จจุบนั เป็ นราคาที่ สูงกว่าราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ ไว้
นายศักดิ์ ชัย สกุล ศรี มนตรี ผู้ถื อหุ้น มาประชุมด้ ว ยตนเอง สอบถามเพิ่ มเติ มว่ า ตามเอกสารแนบ 1 ข้ อมูล บริ ษัท ฯ หน้ า 44/91
โครงสร้ างการถือหุ้น ของกลุ่มบริ ษัท และบริ ษัท ย่อย ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2562 กลุ่มธุ ร กิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัท ฯ มีแ ผนที่ จะ
ดาเนินการอย่างไร
นายญาณศัก ดิ์ มโนมั ย พิ บู ล ย์ กรรมการอิ ส ระ ได้ ต อบข้ อ สอบถามว่ า บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะทยอยขายที่ ดิ น ในธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ และในการขายทรัพย์สินบริษัทฯ ไม่สามารถกาหนดได้ ว่าจะทาการขายทรัพย์สินรายการใดได้ ก่อน โดยจะทาการขายทรัพย์สิน
ที่ก่อให้ เกิดรายได้ น้อยที่สดุ ออกไปก่อน และทรัพย์สินรายการใดที่สามารถทา EBITDA ที่เหมาะสมก็จะพิจารณาเก็บไว้ อีกทัง้ การขยายธุรกิจ
โรงพยาบาลต้ องพิจารณาช่วงเวลา และโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทในเครื อที่ยงั คงเหลืออยู่
ประกอบด้ วย (1) บจก.อินเทลลิเจ้ นซ์ (2) บจก.วี 33 (3) บจก.วี เรสซิเดนซ์ (4) บจก.บ้ านฉาง บิสสิเนส ดิสทริ คท์ และ (5) บจก.อุดร บิสสิเนส
ดิสทริคท์ ขอทราบผลการดาเนินงาน และในอนาคตมีโอกาสเติบโตด้ านรายได้ และผลกาไรอย่างไร
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นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง กล่าวว่าในการพิจารณาวาระนี ้ เป็ นเรื่ องการจาหน่ายหุ้นสามัญของ BG
การที่ขายแล้ วมีกาไรหรื อขาดทุน ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา และตามที่ CBRE ได้ มารายงานผลการประมูลจานวน 4 ราย มีราย
ใดบ้ างที่ให้ ราคาสูงกว่า 1,329 ล้ านบาท ซึง่ มี VMSD ได้ ซื ้อหุ้นของ BG ราคาเสนอซื ้อจานวน 1,329 ล้ านบาท โดย VMSD ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับบริษัทฯ และเมื่อพิจารณาขนาดรายการเป็ นรายการขนาดใหญ่ซงึ่ เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว และ
ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ให้ ความเห็นต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกีย่ วโยงกัน ในด้ านความเหมาะสมของราคานัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นชัดแล้ วว่าราคาในการเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นราคาที่มีความเหมาะสม จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น
คณะกรรมการบริษัท ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นว่าทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะขาย และเงินที่บริษัทฯ ได้ จากการขายหุ้นนัน้ จะทาผลประโยชน์
ให้ กบั บริษัทฯ ได้ มากกว่า หรือ น้ อยกว่าที่ได้ ขายที่ดินแปลงนีไ้ ป และ CBRE ก็ได้ ยืนยันว่าที่ดินแปลงดังกล่าว มีความยากในการขาย ซึง่ เป็ นที่
ทราบกันดีว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาวะตลาดปัจจุบนั อยู่ในช่วงถดถอย และอสังหาริมทรัพย์รอการขายล้ นตลาด
นายจอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียจานวน 6 ราย
ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Corporate ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการพิจารณาในวาระนี ้ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ใ ห้ บ ริ ษัท ฯ ท ารายการ 1) จาหน่ า ยไปซึ่งสิน ทรั พย์ มีข นาดรายการร้ อยละ 16.36 ตามข้ อกาหนดของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ 2) รายการที่เกี่ยวโยง รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรื อบริ การ มีขนาดรายการร้ อยละ 21.52 ซึ่งเป็ นรายการขนาดใหญ่ บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ ออนุมัติการเข้ าทารายการ
ดังกล่าว ดังนัน้ การพิจารณาตาม 1) และ 2) บริ ษัทฯ จึงขอนาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิพร้ อมกันในคราวนี ้ แต่มิใช่
เป็ นข้ อปฏิบตั ิ ที่จะต้ องทาทุกครัง้ ซึ่งบริ ษัทฯ จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจานวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมวาระที่ 2 มีทงหมด
ั้
132 ราย เป็ นจานวน
3,046,703,088 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.0315 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท กรุ งเทพบริ หาร จากัด (“BG”) จานวน
9,985,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท ที่ถือโดยบริ ษัท วี บริ ล เลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ง้ จากัด (“VB”) ซึ่งเป็ น บริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯ ให้ แ ก่บ ริ ษัท วี เอ็มเอส ดี เวลลอปเม้ น ท์ จากั ด
(“VMSD”) ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษั ท ฯ ในราคาหุ้ น ละประมาณ 133.08632 บาท คิ ด เป็ น ราคาซื อ้ ขายรวมทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้ วางมัดจาไว้ ให้ แก่ VB เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 265,800,000 บาท และจะชาระราคาซื ้อขายส่วนที่เหลือ
จานวน 1,063,199,733.83 บาท ให้ แก่ VB ด้ วยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ ตกลงกัน ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
ไม่มีสิทธิออกเสียง
รวมทังสิ
้ ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.9536
0.0000
0.0463
0.0000
0.0000

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

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. ตามที่ได้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อเดือนเมษายน 2562 ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ า 14/91 ซึ่งนายแพทย์สุนทร
ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Healthcare ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า “บริ ษัทฯ สามารถเติบโตได้ จากโรงพยาบาลที่เปิ ดดาเนินการ
อยู่แล้ ว ประมาณร้ อยละ 12-15 ต่อปี และจากการเข้ าซือ้ กิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีกในอนาคต ทาให้ ภาพรวมการเติบโตของรายได้ บ ริ ษัทฯ
น่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ต่อปี ” ซึง่ เป็ นเรื่องที่น่าสนใจ
2. เคยได้ ขอสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็ นธุรกิจสุขภาพ ( Health Care)
เนื่องจากนายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ซึง่ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพ เป็ นผู้ที่ขบั เคลื่อนให้ ธุรกิจสุขภาพเติบโต โดย
ได้ เน้ นกลุ่มประชาชนที่ มีรายได้ ปานกลางถือว่ าเป็ นฐานลูกค้ า ขนาดใหญ่ อีกทัง้ มีวิ สัยทัศ น์ ใ นการด าเนิ น ธุรกิจสุข ภาพซึ่งได้ เลือกขยาย
โรงพยาบาลในต่างจังหวัด เป็ นตลาดที่เกิดใหม่ และสิ่งที่นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร ได้ คานึงถึง คือ บริ ษัทฯ ไม่ต้องการทากาไร (เงิน) เพียง
อย่างเดียว แต่ยงั ช่วยพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่ยงั มีบริ การสาธารณสุขไม่ดีเท่าที่ควร หรื อมีโรงพยาบาลเอกชนไม่เพียงพอ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ ประชาชนได้ มีโอกาสใช้ บริ การโรงพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน นอกจากนี ้ การลงทุนในธุรกิ จสุขภาพ นายแพทย์
พงษ์ศกั ดิ์ วิทยากร ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่าใจร้ อน โดยผู้ถือหุ้นได้ รอผลประกอบของบริ ษัทฯ มานานแล้ ว เมื่อพิจารณาผลประกอบการในไตรมาส
ที่ 2/2562 ผลประกอบการยังขาดทุน และสอบถามว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีกาไรและ สามารถจ่ายเงินปันผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อใด
3. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของ BG จานวน 1,329 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะมีแผนที่จะนาเงินไป
ลงทุนในเรื่องใด และก่อให้ เกิดผลกาไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้
นายแพทย์ พ งษ์ ศักดิ์ วิ ท ยากร ประธานกิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ได้ ต อบข้ อ ซัก ถามว่ า ในการท าธุ ร กิ จ โรงพยาบาล ต้ อ งใจเย็ น เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลใช้ เวลาในการก่อสร้ า ง 1-2 ปี และมีค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ า ง 5 ล้ านบาท และต้ องลงทุนในเครื่ องมืออุป กรณ์ทางการแพทย์
บุคลากรแพทย์ ถึงจะดาเนินการได้ และเมื่อโรงพยาบาลเปิ ดดาเนินการแล้ ว ในการรักษาคนไข้ จึงต้ องทาแบบค่อยเป็ นค่อยไป คนไข้ เข้ ามา
รักษาโรคไม่เหมือนกัน ราคาค่าบริ การไม่เท่ากัน ปั จจุบนั รัฐบาลมีแผนที่จะเก็บค่าบริ การต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจกระทบต่ อการ
ปรับขึ ้นค่าบริการ จึงทาให้ การลงทุนดังกล่าวต้ องใช้ เวลาในการเติบโตด้ านรายได้ และผลกาไร
นอกจากนี ้ ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการบริษัท มีแผนที่จะดาเนินโครงการดูแลผู้สงู อายุ ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ พิจารณาร่วม
ลงทุนกับนักลงทุนประเทศญี่ป่ นุ โดยในประเทศไทยมีสดั ส่วนผู้สูงอายุที่ยงั คงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และผู้สูงอายุจะมีจานวนเพิ่มขึน้ อีก 30 ปี
ข้ างหน้ าร้ อยละ 180 หรือ จานวนผู้สงู อายุทวั่ โลกจะเพิ่มขึ ้น 1,500 ล้ านคน จึงมีความต้ องการบริการด้ านสุขภาพเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. โรงพยาบาลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ ลงทุนและได้ เปิ ดดาเนินการแล้ ว รายได้ เป็ นไปตามเป้าที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อไม่อย่างไร หากพิจารณางบ
การเงินเป็ นรายไตรมาสจะมีผลประกอบการจะต้ องเป็ นบวกเมื่อใด
2. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง ได้ มีการ
เปิ ด ตัว โรงพยาบาลอย่างเป็ นทางการเมื่อเดื อนมีน าคม 2562 ซึ่งบริ ษัท ฯ จะผลักดันให้ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุต รดิ ต ถ์ เป็ น ต้ น แบบของ
โรงพยาบาลสาหรับตลาดฐานกลาง และพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้ นทุน โดยใช้ ระบบงานดิจิตอล และการบริหารงานแบบ Share
Services ช่วย ขอทราบความคืบหน้ า
3. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของ BG จานวน 1,329 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะมีแผนที่จะนาเงินไป
ลงทุนในเรื่องใด และมีอตั ราผลตอบแทนเป็ นจานวนเท่าใด
นายแพทย์สุนทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Healthcare ได้ ตอบข้ อซักถามว่าเมื่อปี 2560 บริ ษัทฯ มีโรงพยาบาลที่ได้ เปิ ด
ดาเนินการแล้ ว จานวน 4 โรงพยาบาล อันประกอบด้ วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก (2) โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร จังหวัดพิจติ ร
(3) โรงพยาบาลปากนา้ โพ และ (4) โรงพยาบาลปากนา้ โพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2
โรงพยาบาล ประกอบด้ วย (1) โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ อุทยั ธานี และปี 2562 ได้ ซื ้อกิจการและเปิ ดโรงพยาบาล
ใหม่ ประกอบด้ วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และ (2) โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน รวมมีโรงพยาบาลทังสิ
้ ้น 8 โรงพยาบาล สาหรับผล
ประกอบการสิ ้นปี 2561 ภาพรวมธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพ (Health Care) มีรายได้ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 20.3 และปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ตงเป้
ั ้ าสาหรับ
โรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้ เปิ ดใหม่มีรายได้ เติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 12-15 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ไตรมาส 1/2562 มีรายได้ เติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 โดยบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อกิจการและได้ เปิ ดดาเนินงานของโรงพยาบาล 2 โรงพยาบาล
ได้ แก่ โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก มีรายได้ รวมจานวน 10 กว่าล้ านบาท เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม
ไตรมาสที่ 2/2562 มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสุขภาพ ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงฤดูของโรค เปรี ยบเที ยบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เกิดจากฤดูฝนมาถึงเร็ ว มีการระบาดของไข้ หวัด และโรค
อื่นๆ ทาให้ มีคนไข้ เด็กเข้ ามารักษาเป็ นจานวนมาก เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ฤดูฝนมาถึงช้ า ทาให้ อตั ราการป่ วยของกลุ่มคนไข้ เด็ก
ช้ า ไป 1 เดื อน ซึ่งจะเห็ น ผลในเดื อนต่ อไป นอกจากนี ้ ได้ พิจารณา Admission rate ของโรงพยาบาลคู่แ ข่ง และโรงพยาบาลรั ฐบาล ผล
Admission rate ก็ลดลงเช่นกัน
2. ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ จากต้ นปี ที่เชื่อมัน่ ว่าภายหลังจากการเลือกตังและจั
้
ดตังรั้ ฐบาลแล้ ว สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ ้น
แต่ก็ยังไม่เป็ นไปตามที่คาด ต่อมาเดือนเมษายน ประสบเหตุ การณ์ Trade War ทาให้ ผ้ ูบริ โภคใช้ จ่ายเงินน้ อยลง จึงได้ มีการออกนโยบาย
ทางการตลาดหลายอย่าง เพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยทีมการตลาดได้ จดั กิจกรรม ทาโปรโมชัน่ การทา Package เป็ นรายโรค กาหนดค่าใช้ จ่าย
ตายตัว และตามที่ได้ เคยตอบข้ อสอบถามผู้ถือหุ้นเมื่อปี ที่ผ่านมาว่าภาพรวมการเติบโตของรายได้ บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ต่อปี
นัน้ ปัจจุบนั รายได้ ครึ่งปี แรก บริษัทฯ มีรายได้ 10.8 ล้ านบาท
ไตรมาสที่ 3/2562 มีแผนเปิ ดโรงพยาบาลใหม่ คือ โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ อุทยั ธานี อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล
จากเดิมที่ได้ กาหนดวันเปิ ดโรงพยาบาลในเดือ นสิงหาคม 2562 ต้ องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากมีประเด็นเรื่ องใบอนุ ญาต คาดว่าจะเปิ ด
ดาเนินงานโรงพยาบาลต้ นเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีอีกโรงพยาบาลอยู่ในขัน้ ตอนการทา Due diligence ทาให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ไม่
เป็ นไปตามเป้าที่ได้ กาหนดไว้
โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึง่ เป็ นรายได้ หลักของบริษัทฯ จานวน 1,000 ล้ านบาทต่อปี สถานการณ์ในการเติบโตร้ อยละ 6-7 จากเดิมที่
ได้ ตงเป้
ั ้ าไว้ ร้อยละ 10 แม้ จะไม่เป็ นไปตามที่บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าไว้ การทากาไรยังสามารถควบคุมให้ ใกล้ เคียงกับไตรมาสผ่านมาได้ เนื่องจากมี
ผลกระทบจากการซ่อมแซมและปรับปรุ งโรงพยาบาล การตัง้ สารองค่าชดเชยสาหรับ พนักงานเกษี ยณอายุ ซึ่งเป็ นรายการปรับปรุงที่ เกิดขึน้
เพียงครัง้ เดียวจากมติพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ ลกู จ้ างมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยจากเดิมไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 300
วัน เป็ น 400 วัน เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นทุกโรงพยาบาล
โรงพยาบาลปากน ้าโพ และโรงพยาบาลปากน ้าโพ 2 ปัจจุบนั มีผลประกอบการที่ดีขึ ้น มี EBITDA เป็ นบวก ซึง่ ทัง้ 2 โรงพยาบาลอยู่
ระหว่างการบริ หารจัดการ Depreciation โดยการโอนย้ ายทรัพย์สินบางรายการที่ ไม่ใ ช้ งานไปไว้ ที่โรงพยาบาลเปิ ดใหม่ และปรับรายการ
เครื่องมือแพทย์ ให้ มีระยะเวลาอัตรา Depreciation ที่ลดลง คาดว่าปี 2564 โรงพยาบาลจะมี NPAT ที่เป็ นบวกได้
โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร มีรายได้ จานวน 200 ล้ านบาท อยู่ในขัน้ ตอนการออกแบบปรับปรุงอาคาร เพื่อให้ มีรูปแบบมาตรฐานใน
การบริการแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครื อ อีกทังได้
้ ทาการ Set ระบบภายในหลายรายการแล้ ว ที่ผ่านมามี EBITDA ติดลบเล็กน้ อย
ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน คาดว่าสิ ้นปี 2562 มี EBITDA ต้ องเป็ นบวก และปี 2563 EBITDA จะดีขึ ้น
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คาดว่าจะแล้ วเสร็ จสิ ้นเดือนตุลาคม 2562 และมีแผน
ดาเนินการเปิ ด Grand Opening ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านมาร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี ้ เดือนกันยายน 2562
โรงพยาบาลจะปิ ดให้ บริ การสาหรับผู้มาใช้ สิทธิตามโครงการบัตรทอง เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้ างทาให้ คนไข้ เข้ ามาใช้ บริ การยังไม่เต็มที่
อย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายได้ ของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ จะไม่น้อยกว่าปี ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน ได้ รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการซื ้อที่ดินข้ างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบ
และก่อสร้ างอาคารใหม่ เพือ่ เชือ่ มกับอาคารเดิม ปัจจุบนั ได้ ทาการปรับปรุงอาคารเดิม เพื่อให้ มีรูปแบบมาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลได้ ทาการเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายได้ เฉลี่ยใกล้ เคียงตามที่
ได้ ตงเป้
ั ้ าไว้ ซึ่งปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ ประมาณ 90 ล้ านบาท แต่โรงพยาบาลเปิ ดใหม่ยังขาดทุนไม่มากเฉพาะ EBITDA ขาดทุนประมาณ
200,000 บาท คาดว่าในปี 2563 EBITDA เป็ นบวกได้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เพิ่มขึ ้นภายในปี 2562 – 2563 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการลงทุนและการจัดตัง้
บริษัทย่อยใหม่ของบริษัทย่อย เริ่มก่อสร้ างสิ ้นปี 2563 คาดว่าก่อสร้ างแล้ วเสร็จภายในปี 2564 อีกทังยั
้ งมีอีกโรงพยาบาล อยู่ในขันตอนการท
้
า
Due diligence มี EBITDA เป็ นบวกซึ่งเป็ นผลที่ดีต่ อบริ ษัทฯ และโรงพยาบาลที่ได้ ลงทุนใหม่ภายใน 3-5 ปี โรงพยาบาลจึงจะมีกาไร จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีกาไรในช่วงเวลาดังกล่าว
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. จากงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2562 เป็ นต้ นไป บริษัทฯ จะขาดทุนน้ อยลง หรือ ขาดทุนมากขึ ้น หรือ เริ่ มมีกาไร
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2. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของ BG จานวน 1,329 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะมีแผนที่จะนาเงินไป
ลงทุนในเรื่ องใด และมีอตั ราผลตอบแทนเป็ นจานวนเท่าใด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความมัน่ ใจว่าการลงมติในวาระที่ 2 ถูกต้ อง และการที่ผ้ ถู ือหุ้นได้
สนับสนุนบริษัทฯ ก็ย่อมหวังผลตอบแทนในอนาคต
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ได้ ตอบข้ อซักถามข้ อ 2 ว่าจะนาเงินส่วนหนึ่ง (1,000 ล้ านบาท) ไป
ชาระตัว๋ เงินที่ค้างจ่ายจากการซื ้อกิจการของ Principal Healthcare (AMA เดิม) ซึ่งสอดคล้ องกับคาถามในข้ อ 1 และที่ผ่านมาได้ พิจารณางบ
กาไรขาดทุน ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่สงู และตามที่นายแพทย์สุนทร ศรี ทา ได้ กล่าวไว้ ว่า EBITDA ต้ องเป็ นบวก ดังนัน้ การปรับค่าเสื่อมราคา
การลดภาระต้ นทุนทางการเงินลงไปได้ จะทาให้ รายได้ มีความใกล้ เคียงกับที่ได้ ตงเป้
ั ้ าไว้ โดยบริษัทฯ จะพยายามบริหารโรงพยาบาลเดิมที่ยั งมี
ภาวะขาดทุน ให้ กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ การลงทุนในธุรกิจสุขภาพ บริษัทฯ จะต้ องพิจารณาจากกรณีการเลือกซื ้อกิจการโรงพยาบาลในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาล
ก็ต้องสร้ างโรงพยาบาลขึน้ ใหม่ อาจใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 3-5 ปี ส่วนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลอยู่แล้ วอาจเจรจาขอซือ้ ในราคาที่ไม่แพง ฝ่ าย
จัด การจะทาการเลือกวิ ธีการลงทุน ในโรงพยาบาลให้ มีค วามสมดุล ระหว่ า งการซือ้ กิ จการโรงพยาบาลเดิ มซึ่ ง มีผ ลกาไรอยู่แ ล้ ว เพื่อให้
ผลตอบแทนแก่บริษัทฯ ทันที กับการเลือกซื ้อที่ดินเปล่าที่เป็ น Green Field เพื่อสร้ างขึ ้นเป็ นโรงพยาบาลใหม่ โดยมีราคาไม่แพงมาก
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้ นมาประชุมด้ วยตนเอง กล่าวเสริ มว่าไม่ต้องการให้ บริ ษัท ฯ ทากาไรเพียงอย่า งเดียวตามที่
นายแพทย์ พงษ์ ศักดิ์ วิ ท ยากร ประธานกิ ต ติ มศักดิ์ ได้ ต อบข้ อซัก ถามไว้ และการลงทุน ในหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า ใจร้ อน ต้ องรอผล
ประกอบการว่า Trend เป็ นอย่างไร โดยผลประกอบของบริษัทฯ น่าจะดีขึ ้น ไม่ใช่แย่ลง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีความหวัง
นายแพทย์สนุ ทร ศรี ทา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – Healthcare ได้ ตอบข้ อซักถามว่าการทาธุรกิจโรงพยาบาลมีทงปั
ั ้ จจัยภายนอก
และภายใน ซึง่ ปัจจัยภายใน คือเรื่องประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพบริการ การจัดการระบบงานให้ ดี การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ มี
ความมัน่ ใจว่าสามารถทาได้ ดีพอสมควร และการขยายธุรกิจโรงพยาบาล บริ ษัทฯ มีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนอยู่แล้ ว ส่วนปั จจัยภายนอก
บางเรื่องเป็ นสิ่งที่ บริษัทฯ ควบคุมไม่ได้ ซึง่ มีผลกระทบทาให้ บางเรื่ องไม่เป็ นไปตามที่ได้ ตงั ้ Projection ไว้ หรือ ตามงบประมาณที่ได้ ทาไว้ ซึ่ง
ถ้ าพิจารณาตามเหตุและผลเป็ นเรื่ องที่เกิดขึน้ กับทุกบริ ษัทได้ ทาให้ ต้นปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ คาดการณ์ผิดพลาด เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจส่งผลการทบต่อ Demand ความสามารถการจ่ายเงินของลูกค้ า การเติบโตของรายได้ ของบริษัทฯ ไม่เป็ นไป
ตามเป้าที่กาหนดไว้ และมีความมัน่ ใจในระยะยาวว่าการเติบโตของรายได้ บริ ษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ต่อปี และค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารงานแบบ Share Services ก็จะลดลง และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกาไรเพิ่มขึน้
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – Corporate ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากไม่ได้ อยู่ในธุรกิจสุขภาพ (Health Care)
มาก่อน จึงต้ องให้ ความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมาได้ มีโอกาสพบนักลงทุน และหา Strategic partner ภายหลังจากที่นักลงทุนได้ เข้ ามาดูงาน
ด้ าน Operation แล้ ว ทุกรายยืนยันว่าบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง และต้ องการที่จะร่วมทุนกับบริ ษัท และขอให้ ความมัน่ ใจกับผู้ถือหุ้นว่า
Business Model ของบริษัทฯ ได้ แก่
- เป็ นโรงพยาบาลที่กาหนดราคาค่ารักษาพยาบาลทีล่ กู ค้ าสามารถเข้ าถึงได้
- มีนโยบายเป็ นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจังหวัดทีม่ ีอยู่แล้ ว โดยการร่วมทุน ซึง่ พิจารณาโรงพยาบาลเก่า
ที่มีชื่อเสียงและเปิ ดให้ บริการมานานกว่า 10 ปี
- เน้ นกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลาง
- รับจ้ างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
- การใช้ เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน โดยให้ ความสาคัญทังด้
้ านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วย เช่น เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เป็ นต้ น
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล เพื่อสร้ างมาตรฐานการบริหารจัดการโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ เชื่อมโยงกัน
สนับสนุนให้ มีการแบ่งปันทรัพยากรและการทางานร่วมกัน
ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้วาระต่า งๆ ได้ รับการ
พิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้นแล้ วเพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ บริ ษัทฯ จะดาเนินการ
แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถั ดไปและ
บริ ษัท จะจัด ทารายงานการประชุมให้ แ ล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ประชุมตามมาตรา 96 แห่ งพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษัท มหาชนจากัด
พ.ศ.2535 รวมทัง้ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริ ษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทาให้
ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้
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ประธานฯ ได้ กล่า วในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ ห าร และพนักงาน ของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ต อล จากัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุ กท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่เข้ าร่วมการประชุ มในครัง้ นี ้ ขณะนีก้ ารประชุมได้
ดาเนินการครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว จึงขอปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ....................................................................ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร

ลงชื่อ...................................................................เลขานุการบริษัท และผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประวัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1. นายแพทย์ พงษ์ ศักดิ์ วิทยากร
อายุ
ตาแหน่ ง
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา

และประวัติการอบรม
ประวัติการทางาน
ส.ค. 2562 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562
เม.ย. 2556 – ปัจจุบนั

87 ปี
กรรมการ และ ประธานกิตติมศักดิ์
2 เมษายน 2556 ( 7 ปี )
แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
DTM&H คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Post Graduated Study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
The National Defense College.
Director Accreditation Program 2005 (DAP 45/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
2520 – 2550
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการที่ปรึกษา
2534 – 2544
รองประธานคณะกรรมการ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2560 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2558 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2557 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2557 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา

บริ ษัท โรงพยาบาลพิษณุพฒ
ั นา จากัด
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จากัด
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด
บริษัท พิษณุเวช จากัด
บริษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริหารโรงพยาบาล
จากัด ผู้ถือหุ้น 99.998%
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ พิ จ ารณาเป็ น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ มี ค วามรู้ ความสามารถ ที่ เ ป็ น คุณ สมบัติ เหมาะสมกับ ต าแหน่ ง
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่มี
บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมการบริหารโรงพยาบาล จากัด
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครัง้
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2. นายจอห์ น ลี โกะชุน
อายุ
ตาแหน่ ง
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา

และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
ส.ค. 2562 – ปัจจุบนั
ก.พ. 2562 – ปัจจุบนั

76 ปี
กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2562 ( 1 ปี )
Master of Public Health (MPH), Loma Linda University.
ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. สถาบัน Adventist University of the Philippines.
ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA. สถาบัน Adventist University of the Philippines.
Role of the Chairman Program 2018 (RCP 43/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program 2002 (DCP 23/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
St Lukes Medical Center, Quezon City, Philippines 1969
Loma Linda University Medical Center, Loma Linda CA, USA 1973
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
2543 – 2550
กรรมการ
2543 – 2550
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
2551 – 2553
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2551 – 2553
กรรมการบริหาร

บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2560 – 2562
ประธาน
2552 – 2553
ประธาน
2552 – 2553
ประธาน
2553 – ปัจจุบนั
กรรมการผู้จดั การ & Principal Consultant

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จากัด
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore)
Parkway Health, (now part of IHH Healthcare, listed in
Kuala Lumpur & Singapore.)
2541 – 2543
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.
2536 – 2541
ผู้จดั การทัว่ ไป
Gleneagles International.
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ พิ จ ารณาเป็ น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ มี ค วามรู้ ความสามารถ ที่ เ ป็ น คุณ สมบัติ เหมาะสมกับ ต าแหน่ ง
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ไม่มี
ส่ วนได้ เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ ไม่มี
ใดๆ ที่บริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบ
ปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 9/9 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครัง้
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3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
อายุ
ตาแหน่ ง
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
ม.ค. 2563 – ปัจจุบนั
พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั
ก.พ. 2562 – ปัจจุบนั

28 ปี
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุน
26 กุมภาพันธ์ 2562 ( 1 ปี )
ปริญญาตรี สาขา Hospitality Management with Real Estate Finance and Revenue Management.
สถาบัน Glion Institute of Higher Education, Switzerland.
Director Certification Program 2019 (DCP 273/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
(IOD)
Executive Development Program (EDP 2020)
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2562 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2561 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2561 – ปัจจุบนั
รองประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ส่วนงานบริการ บริหารธุรกิจส่วนกลาง
2560 – 2561
Manager in Training

บริษัท วิวฏั ฏะคลินิก จากัด
บริษัท วี แมเนจเม้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด
บริษัท รัชดา บิสสิเนส ดีสตริค จากัด
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด
Four Seasons Thailand

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ พิจารณาเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งครบถ้ วน
ตามที่กฎหมายกาหนด
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ส่ วนได้ เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ ไม่มี
ใดๆ ที่บริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 1/1 ครัง้
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer : PBT)
แผนการปรับโครงสร้ างกิจการ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ป ระชุมคณะกรรมการ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ต อล จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั ง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ให้ แก่บริษัทย่อย
ที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างกิจการเพื่อใช้ ในการประกอบการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี ้
1.

การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่ วน (Partial Business Transfer: PBT)
ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างกิจการของบริษัทฯ เพือ่ ให้ บรรลุตามนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจด้ าน
โรงพยาบาลเป็ นหลัก บริ ษัทฯ จะดาเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัทฯ (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมและ
เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ภายใต้ ชื่อ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า– กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริ ออท”) รวมถึงทรัพย์สินและ
หนีส้ ินทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจดัง กล่าว
ทังหมด
้
(“โอนกิจการ”) ให้ แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตังขึ
้ น้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่ อย”) โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
(บริ ษัทย่อยซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ส่งผลให้ บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะยื่นคาขอยกเว้ นภาษี ธุรกิจ เฉพาะ ภาษี มูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ สาหรับการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กันของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัทจากัด เพื่อ
ยกเว้ นรัษฎากร รวมทังประกาศอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องดังกล่าว (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์ PBT”)
โดยมูล ค่ า การโอนกิจการดังกล่า วจะเท่ า กับ ราคาตามมูล ค่า บัญ ชี (Book Value) หรื อราคาตามวิ ธี การปรั บปรุ งมูล ค่ าทางบัญชี
(Adjusted Book Value) หรื อราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) หรื อราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี ้สินของกิจการที่โอน ณ
วันโอนกิจการ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT อย่างไรก็ดี มูลค่าของกิจการที่โอนนัน้ จะขึน้ อยู่กับช่วงเวลาที่ทาการโอนกิจการดังกล่าว
ในการนี ้ เพื่อให้ การโอนกิ จการบางส่วนเป็ นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ PBT บริ ษัทย่อยจะต้ องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและ
หนีส้ ินที่จะรับโอนมาจากบริ ษัท ณ วันโอนกิจการ ดังนัน้ บริ ษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริ ษัท วี
บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุนดังกล่าวทังจ
้ านวน
ประมาณการใช้ ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกิจการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการโอน กิจการบางส่วน เป็ นต้ น เป็ นเงินประมาณ
9.7 ล้ านบาท
บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี ้ จะสามารถเริ่มและดาเนินการให้ แล้ วเสร็จได้ ภายในปี 2563 ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอน
กิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยจะมุ่งเน้ นการขยายกิจการในธุรกิจ
ด้ านสุขภาพ อันได้ แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะยังคงดาเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ และอาคารสานักงานให้ เช่าแบบครบวงจรโดยผ่านบริ ษัท
ย่อยของบริษัทฯ
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2.

แผนภาพแสดงโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทก่ อนและภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ
โครงสร้ างปั จจุบัน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่ อนการปรับโครงสร้ าง)

โครงสร้ างภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ

3.

ข้ อมูลของบริษัทย่ อยที่จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรับโอนกิจการบางส่ วน
ทุนจดทะเบียน :

ผู้ถือหุ้น :

วัตถุประสงค์ :

ทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การโอนกิจการบางส่วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริ ษัทย่อย จะต้ องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มากกว่าทรัพย์สินและหนีส้ ินที่จะรับโอนมาจากบริ ษัทฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนัน้ บริ ษัทย่อยจะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้ เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (บริษัทย่อยซึง่ บริ ษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100) จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังจ
้ านวน
บริ ษัท วี บริ ล เลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ง้ จากัด (บริ ษัท ย่อยซึ่ งบริ ษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่ว นร้ อยละ 100) จะถือหุ้น ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย และเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหุ้นส่วนบริษัท
ผู้บริหารของบริษัทอีก 2 ท่านจะถือหุ้นท่านละ 1 หุ้น
เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
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4.

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้ างกิจการ
การปรับโครงสร้ างกิจการในครัง้ นี ้เพื่อให้ บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทให้ ชดั เจน และ
เพื่อสร้ างธุรกิจที่ยงั่ ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการ
บริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี ้
4.1

เพื่อให้ เกิดความชัดเจน และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจในหลายส่วนงาน ได้ แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริ หารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจการให้ บริ การสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้ านการลงทุน การปรับโครงสร้ างกิจการโดยโอนกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจโรงแรมแมริ ออทมายังบริ ษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด เพื่อให้ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทงั ้ หมดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ภายใต้ บริ ษัท วี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด ซึ่งจะทาให้ การจัดโครงสร้ างทางธุรกิจบริ ษัทฯ ชัดเจนมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ การปรับ
โครงสร้ างกิจการดังกล่าวยังทาให้ สามารถแบ่งแยกและบริ หารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ ดีกว่าในปั จจุบนั และสามารถบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้ องกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในธุรกิจนัน้ ๆ อีกทัง้ จะทาให้ บริ ษัทสามารถจากัดความเสี่ยงในการทารายการใน
อนาคตให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึง่ จะไม่กระทบต่อธุรกิจหลักอื่นๆ ของบริษัทฯ
4.2

เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้ างกิจการให้ อยู่ในลักษณะนีจ้ ะทาให้ บริ ษัทฯ มี ความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ ในการลงทุนขยายธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรื อพันธมิต รทาง
ธุรกิจรายใหม่ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล นิติบคุ คล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชานาญเฉพาะในธุรกิจบางประเภท โดยที่ไม่ต้องร่วม
ลงทุนหรื อรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ และเพิม่ ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
4.3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริหารงานองค์ กรให้ เหมาะสม
การจัดโครงสร้ างในลักษณะนีจ้ ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริ หารงานองค์กรของกลุ่มบริ ษัท ให้ มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทัง้ ยังเป็ นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้
การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้บริษัทฯ สามารถใช้ รายงานทางการเงินของกิจการที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการที่แยกออกจากกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
5.
5.1
5.2
5.3

ขัน้ ตอนในการปรับโครงสร้ างกิจการ
บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เพื่ออนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการ
โอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ างกิจการ
ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริษัทฯ จะจัดตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วนตามรายละเอียดข้ างต้ น และ
จะแจ้ งความคืบหน้ าให้ ทราบต่อไป
ในวันรับโอนกิจการบางส่วน บริ ษัทฯ จะดาเนินการโอนกิจการของบริ ษัทฯ ในส่วนของธุรกิจโรงแรมแมริ ออท รวมถึงทรัพย์สินและ
หนีส้ ินทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องและที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ดังกล่าวทัง้ หมด ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรื อราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี(Adjusted Book Value) หรื อ
ราคายุติ ธ รรมของ ทรั พย์ สิน (Fair Value) หรื อราคาประเมิน มูล ค่ า กิจการของผู้ป ระเมิ น ราคาอิส ระซึ่งได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี ้สิน ตามที่ได้ หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT และจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทย่อยให้ ไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอน
ในวันที่รับโอนกิจการ บางส่วนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ อาจยื่นขอยกเว้ นภาษี ที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้ องกับกิจการที่โอนเพิ่มเติมภายใต้ หลักเกณฑ์ PBT

ทังนี
้ ้ การปรับโครงสร้ างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อย คาดว่าจะเริ่ มและดาเนินการเสร็ จสิ ้น ภายในปี 2563
ภายหลังจากการปรับโครงสร้ างกิจการแล้ วเสร็จ บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดย
จะมุ่งเน้ นการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริ หารจัด การโรงพยาบาลเอกชนเป็ นหลัก และบริ ษัทฯ จะยังคงดาเนินธุรกิจพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่าในรู ปแบบของโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ และอาคารสานักงานให้ เช่าแบบครบวงจรโดยผ่านบริ ษัทย่ อยของ
บริษัทฯ
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นอกจากนี ้ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็ นไปด้ วยความสะดวกเรียบร้ อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่บริ ษัทย่อยได้ ทุก
ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน โอนกิจการ การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงราคาซื ้อขายกิจการบางส่วน การ
กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้ สอดคล้ องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้ แก่กนั ของบริษัทมหาชนจากัด หรือบริษัทจากัด เพื่อการยกเว้ นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้ างกิจการตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้ เหมาะสม
กับ สถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่ อาจจะกระทบกับ การด าเนิ น การปรั บโครงสร้ างกิจการของบริ ษัท ฯ หรื อเพื่อให้ การ
ดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการมีความคล่องตัว รวมทัง้ มีอานาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้ างกิจการของบริ ษัทฯ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
3) จัดทา เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการปรับโครงสร้ าง
กิจการ ตลอดจนการจัดทาและลงนามในคาขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน
รวมทังการติ
้
ดต่อ จัดทาคาขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้ างกิจการ เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างกิจการสาเร็จลุล่วง
6.

การกากับดูแลกิจการและการบริหารงาน
การปรับโครงสร้ างธุรกิจในครัง้ นีจ้ ะมีการโอนย้ ายทรัพย์สินและหนีส้ ินที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรมแมริ ออท ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารและ
พนักงานจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง มายังบริษัทย่อย บริษัทฯ จะยังคงกากับดูแลและกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีก
ชันหนึ
้ ่ง โดยผู้บริหารหลักของบริษัทย่อยจะยังคงเป็ นผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ ภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการโครงสร้ า งการกากับดูแลกิจการและการบริ หารงานของ บริ ษัทฯ จะยังคงมีลักษณะและ
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริ ษัทฯ จะกากับดูแลธุรกิจของบริ ษัทย่อยที่จัดตังขึ
้ น้ ผ่านคณะกรรมการบริ ษัท คณะ ผู้บริ หารและ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารของบริ ษัท ย่ อย ซึ่ง จะเป็ น บุค คลที่ บ ริ ษัท ฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ใหญ่ เป็ น ผู้เสนอแต่ งตัง้ โดยบริ ษัท ฯ จะยังคงการ
บริ หารธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสตามแนวปฏิบัติของการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงกฎเกณฑ์หรื อกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่
เกีย่ วข้ อง
อนึ่ง บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคตของบริษัทฯ ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ หากมีการเริ่มดาเนินธุรกิจใหม่ หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัทฯ
7.

ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างกิจการต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริ ออทให้ กับบริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่วนให้ กับบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมทัง้ หมด ฐานะการเงินและผ ลการ
ดาเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้ างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในงบการเงินรวม
ก่อนการปรับโครงสร้ าง ยกเว้ นแต่ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการโอนธุรกิจเช่น ภาษี อากรที่เกี่ยวข้ อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็ นต้ น การ ปรับ
โครงสร้ างกิจการครัง้ นี ้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
8.

ผลกระทบของการปรับโครงสร้ างต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริ ออทให้ กบั บริษัทย่อยในครัง้ นี ้ ภายหลังการปรับโครงสร้ างแล้ วเสร็จบริษัทฯ จะ
เป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ หมดทางอ้ อมในบริ ษัท ย่อยที่ จัด ตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อรั บ โอนกิจการ โดยที่ โครงสร้ างการถื อหุ้น ของผู้ถือหุ้น ในบริ ษัท ฯ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้ างกิจการครัง้ นี ้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริ ออท ให้ กับบริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้เป็ นไปเพื่อแบ่งแยก
สายงานทางธุรกิจให้ มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ การบริ หารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้ างธุรกิจ ที่ยงั่ ยืน และ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทังเพิ
้ ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรอนุมตั ิแผนการโอน
กิจการดังกล่าว
10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการของบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

-สาธิ ต วิทยากรดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ

-วีระ ศรี ชนะชัยโชคนายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “PRINC”) ครัง้ ที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2563 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้ (รวมเรี ยกว่า “ทรั พย์ สินที่ซือ้ ขาย”) ให้ แก่นางสาวสาธิตา
วิทยากร (“คุณสาธิตา”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาซื ้อขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท (“ราคาซือ้ ขาย”)
(ก) ที่ดินจานวน 1 แปลง เนื ้อที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดเชียงใหม่ อันมีบริ ษัท วี33 จากัด )“V33”) ซึง่
เป็ น บริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯ ที่ บ ริ ษัท ฯ ถือหุ้น โดยทางอ้ อมผ่านบริ ษัท วี บริ ล เลี่ยนกรุ๊ ป โฮลดิ ง้ จากัด (“VB”) เป็ น เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ (“ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ”) โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้ วิธีการ
จาหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 28,124,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
V33 มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว 6 บาท แทนการจาหน่ายที่ดินโดยตรง
โดยจาหน่ า ยในราคารวมทัง้ สิน้ ไม่เ กิน 176,955,771.44 บาท หรื อในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท ภายใต้
เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิ ตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ ในหุ้น V33 แล้ วคุณสาธิตาตกลงที่จะดาเนินการให้ V33
ชาระเงินที่ V33 มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามจานวนที่ค้างชาระอยู่ ณ วัน
โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ V33 ให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 30 วันภายหลังการรับโอน
กรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาะผูกพันดังกล่าวมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 53,500 บาท
(ข) ที่ดินเปล่า จานวน 4 แปลง เนือ้ ที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตัง้ อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันมี VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดินจังหวัดอ่ างทอง”) โดยจาหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท
(ค) ที่ดิน จานวน 2 แปลง เนือ้ ที่ดินรวม 10-0-00 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ า ง ตัง้ อยู่ที่จังหวัดสระบุรี อันมี VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดินจังหวัดสระบุรี”) โดยจาหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ
(ง) ที่ดินเปล่า จานวน 1 แปลง เนือ้ ที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตัง้ อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี อันมีบ ริ ษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริ คท์ จากัด
(“UBD”) ซึ่ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น โดยทางอ้ อ มผ่ า น VB เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ (“ที่ ดิ น จั ง หวั ด
อุดรธานี”) โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่
ทังหมดจ
้
านวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ UBD
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท แทนการจาหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจาหน่ายในราคารวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 137,375,860.42 บาท
หรื อในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท ภายใต้ เงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิ ตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น
UBD แล้ ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดาเนินการให้ UBD ชาระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่ บริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจานวนที่ค้างชาระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ UBD ให้ แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 30 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพัน
ดังกล่าวมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 301,952.06 บาท
โดยการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
VB ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯจะเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่ซื ้อขายภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในเบื ้องต้ นคาดว่า หากธุรกรรมดังกล่าวได้ รับ มติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะแล้ วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ซื ้อ:

นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”)
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ผู้ขาย:

บริษัท วี บริลเลี่ยน กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (“VB”)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
คุณสาธิตาเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”)
เนื่องด้ วยคุณสาธิตา (1) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมผ่าน UBS AG HONG KONG BRANCH และพีค ดี
เวลลอปเม้ นท์ โฮลดิง้ ส์ แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันทัง้ สิน้ 1,917,852,143 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 55.39 ของจานวนหุ้น
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (2) เป็ นบุตรและบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ของดร. สาธิต วิทยากร ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและ
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (3) เป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี ซึง่ เป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
VB ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินของตนดังต่อไปนี ้ ให้ แก่คุณสาธิตา ซึ่งเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท โดยคุณสาธิตาจะชาระราคาซื ้อขายดังกล่าวทังจ
้ านวนใน
คราวเดียวภายในวันเดียวกับวันที่ได้ มีการโอน และ/หรื อ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินที่ซือ้ ขายให้ กับคุณสาธิตาเสร็ จ
สมบูรณ์
(ก) ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ V33 เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดย
ใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 28,124,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของ V33 มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว 6 บาท แทนการจาหน่าย
ที่ดินโดยตรง โดยจาหน่ายในราคารวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 176,955,771.44 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท
ภายใต้ เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 แล้ ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดาเนินการให้
V33 ชาระเงินที่ V33 มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตามจานวนที่ค้างชาระอยู่ ณ
วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ V33 ให้ แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 30 วันภายหลังการรับโอน
กรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 53,500 บาท
(ข) ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ซึง่ VB เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยจาหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท
(ค) ที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึง่ VB เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยจาหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ
(ง) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง UBD เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ มีการจาหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงนีโ้ ดยใช้
วิธีการจาหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ทงั ้ หมดจานวน 12,899,998 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
UBD มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาทแทนการจาหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจาหน่ายในราคารวม
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท ภายใต้ เงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่คุณ
สาธิตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดาเนินการให้ UBD ชาระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้ อง
ชาระให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามจานวนที่ค้างชาระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ UBD ให้ แก่
บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 30 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่
31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 301,952.06 บาท
ทั ง้ นี ้ การจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ข้ างต้ นถื อ เป็ นการใช้ สิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ภายใต้ สั ญ ญาซื อ้ ขายหุ้ นข อง VB ระหว่ า ง
คุณสาธิตาและบริ ษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 (“สัญญาซือ้ ขายหุ้น VB”) และตามข้ อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่ สัญญา
ดังกล่าว ซึ่งตามข้ อกาหนดของสัญญาซื ้อขายหุ้น VB นัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการ
ใดๆ บนที่ดินข้ างต้ น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสิทธิในการขายที่ดินดังกล่าวแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้ หมดคืนให้ แก่คุณ
สาธิตา (“สิทธิขายที่ดินคืน”) ตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้ ภายใต้ สญ
ั ญา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคานวณ
และการชาระราคาซื ้อขายตามที่ระบุในข้ อ 5. และข้ อ 6.) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ซื ้อขายหุ้น ซึ่งระยะเวลา 3 ปี ดงั กล่าวได้
ครบกาหนดลงแล้ ว และคู่สัญญาได้ ตกลงขยายระยะเวลาใช้ สิท ธิดังกล่าวของบริ ษัทฯ (พร้ อมทัง้ ขยายอายุตั๋วสัญ ญาใช้ เ งิน ที่
เกี่ยวข้ องที่บริ ษัทฯ ได้ ออกให้ แก่คุณสาธิตาภายใต้ สัญญาซื ้อขายหุ้น VB) ออกไป อันเป็ นผลให้ ระยะเวลาการใช้ สิทธิดงั กล่าวและ
อายุของตัว๋ สัญญาใช้ เงินจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในการนี ้ คุณสาธิตาตกลงจะชาระราคาซื ้อขายให้ แก่ VB ทัง้
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จานวนในคราวเดียว ภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/หรื อ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขายให้ กับคุณสาธิตา
ด้ วย (ก) วิธีการสลักหลังและส่งมอบตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวนทัง้ สิ ้น 4 ฉบับที่บริ ษัทฯ ได้ เคยออกให้ แก่คณ
ุ สาธิตาภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อ
ขายหุ้น VB (“ตั๋วสัญญาใช้ เงิน”) มูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินรวมทังสิ
้ ้น 390,068,100 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อ
ปี ให้ แก่ VB อันมีผลเป็ นการโอนสิทธิการรับชาระเงินตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่ VB แทนการชาระราคาซื ้อขายด้ วยเงินสด ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องใช้ เงินสดในการชาระหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่คุณสาธิตา และสามารถนาเงิน สด
ส่วนดังกล่าวเก็บไว้ เป็ นทุนในการขยายธุรกิจด้ านสุขภาพ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ต่อไป และ (ข) การชาระเป็ นเงินสดใน
จานวนรวมทัง้ สิ ้น 16,474,826.40 บาท (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับเงินสดคงเหลือ ใน V33 หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องตามรายละเอียดที่
ระบุในข้ อ 6.) นอกจากนี ้ คุณสาธิตายังตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการโอนที่ดิน และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่เกิดขึ ้นจากการขายคืนทรัพย์สินที่ซื ้อขาย (ถ้ ามี)
แต่เพียงผู้เดียวอีกด้ วย ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยมิได้ ใ ช้ สิทธิขายที่ดิ นคืนให้ แ ก่คุณสาธิตาภายในเดือนธันวาคม 2563
บริ ษัทฯ จะมีหน้ าที่ต้องชาระคืนหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินซึ่งจะครบกาหนดใช้ เงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรา
ร้ อยละ 1.75 ต่อปี ให้ แก่คณ
ุ สาธิตาตามเงื่อนไขของตัว๋ สัญญาใช้ เงินและสัญญาซื ้อขายหุ้น VB
ในเบื ้องต้ นคาดว่า หากธุรกรรมข้ างต้ นได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้ าทารายการในครัง้ นีจ้ ะเสร็ จสิ ้นภายในเดือน
กันยายน 2563 อนึ่ง การเข้ าทารายการดังกล่าวจะทาให้ V33 และ UBD สิ ้นสภาพการเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้ วย
3.1

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
การเข้ าทารายการข้ างต้ นเข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มีนัยส าคัญ ที่ เข้ า ข่า ยเป็ น การจาหน่ า ยไปซึ่งทรั พ ย์ สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์ สินที่มีนัยสาคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.

เกณฑ์ มูลค่ าสินทรั พย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ
V33

มูลค่ าสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิ
(หน่ วย: บาท)

UBD

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สัดส่วนการขายหุ้น /1

ร้ อยละ 99.99

ร้ อยละ 99.99

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

180,704,399

128,449,796

6,761,980,486

6,761,980,486

ร้ อยละ 2.67

ร้ อยละ 1.90

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ขนาดรายการตามเกณฑ์ มู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์
ที่มีตัวตนสุทธิ
ขนาดรายการรวม
/1

2.

ร้ อยละ 4.57

เกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ คานวณเฉพาะในส่วนของการขายหุ้นของ V33 และ UBD เนื่องจากการขายที่ ดิน
จังหวัดอ่างทอง และที่ดินจังหวัดสระบุรี มิใช่การจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

เกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน (หน่ วย: บาท)
V33

UBD

มู ล ค่ า การท ารายการ 176,955,771.44 137,375,860.42
รวม
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ที่ดินอ่ างทอง

ที่ดินสระบุรี

87,274,038.28

32,088,166.97

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน (หน่ วย: บาท)
V33
53,500/1

ภาระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อง
ชาระแก่บ ริ ษัท ฯ และ/
หรือ บริษัทย่อย

UBD
301,952.06/2

ที่ดินอ่ างทอง

ที่ดินสระบุรี
-

-

สิ น ท รั พ ย์ ร ว ม ข อ ง 14,867,324,727 14,867,324,727 14,867,324,727 14,867,324,727
บริษัทฯ
ขนาดรายการตาม
เกณฑ์ มู ล ค่ า รวมสิ่ ง
ตอบแทน

ร้ อยละ 1.19

ขนาดรายการรวม

3.

ร้ อยละ 0.93

ร้ อยละ 0.59

ร้ อยละ 0.22

ร้ อยละ 2.92
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มูลค่าของรายการรวมถึง ภาระผูกพันที่ V33 คงค้ างกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากเป็ นการจาหน่าย
ไปซึ่งเงินลงทุนใน V33 อันเป็ นผลให้ V33 สิ ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 V33 มี
ภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริษัทฯ (ภายหลังจากการปรับรายการหักลบกลบหนี ้ระหว่างเงินกู้ยืมและดอกเบี ้ยค้ างชาระ
ที่ VB ต้ องทาการชาระคืนให้ แก่ V33 และเจ้ าหนีค้ ่าหุ้นจากการลดทุนที่ V33 ต้ องทาการชาระคืนให้ แก่ VB เป็ นจานวน
131,250,000 บาท เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2563) รวมทั ง้ สิ น้ จ านวน 53,500 บาท อั น เป็ น ค่ า บริ ห ารโครงการ รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ทัง้ นี ้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 นัน้ V33 มีภาระคงค้ างใด ๆ ต่อบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะดาเนินการให้ V33 ชาระเงินจานวนดังกล่าวทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คณ
ุ สาธิตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 แล้ ว
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มูลค่าของรายการ รวมถึงภาระผูกพันที่ UBD คงค้ างกับบริ ษัทย่อย เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน UBD อัน
เป็ นผลให้ UBD สิ ้นสภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 UBD มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระ
ให้ แก่บริษัทย่อยรวมทังสิ
้ ้นจานวน 301,952.06 บาท ซึ่งเป็ นเงินกู้ยืมจาก VB มูลค่า 300,000 บาท และดอกเบี ้ยคงค้ างจาก
เงินกู้ยืมดังกล่าวจานวน 1,952.06 บาท ทังนี
้ ้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD นัน้ UBD มีภาระคงค้ างใด ๆ ต่อบริษัทฯ
และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะดาเนินการให้ UBD ชาระเงินจานวนดังกล่าวทัง้ หมดให้ แก่บริษัทฯ
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คณ
ุ สาธิตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ ว

เกณฑ์ กาไรสุทธิ
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้ อนหลังของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ

4.

เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นทุน
ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชาระราคา
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จากการคานวณขนาดรายการข้ างต้ นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญ โดยคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563 แล้ วพบว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคานวณรายการตามเกณฑ์ มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่
บริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปอื่นใดที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทารายการนี ้ เข้ าข่ายเป็ น
รายการที่มีมูลค่าต่ากว่าร้ อยละ 15 ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงอยู่ใ นอานาจอนุมัติข องที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
บริษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้ นตามประกาศเรื่ อ งการได้ ม าหรื อ จาหน่ า ยไป อย่า งไรก็ต าม ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ มีการนาเสนอต่ อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณาอนุมัติ รายการจาหน่ายไปซึ่งสิน ทรั พย์
ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญด้ วย โดยให้ บริ ษัทฯ จัดทาสารสนเทศเปิ ดเผย
ข้ อมูลและดาเนินการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่ องการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินที่ มีนัยสาคัญ อันรวมถึงการจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการ
เข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้ วย โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้น
3.2

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่ องจากคุณ สาธิ ต า (1) เป็ น ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมผ่า น UBS AG HONG KONG
BRANCH และพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิง้ ส์ แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันทัง้ สิน้ 1,917,852,143 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 55.39 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (2) เป็ นบุตรและบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert Party)
ของดร. สาธิต วิทยากร ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (3) เป็ นบุคคลที่กระทา
การร่วมกัน (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คุณสาธิตาจึงถือเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ การเข้ าทารายการในครัง้ นีเ้ ข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการดังนี ้
เกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ
มูลค่ าสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิ

หน่วย: บาท

มูลค่ารายการขายหุ้น V33

176,955,771.44

ภาระผูกพันที่ V33 จะต้ องชาระแก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย/1
มูลค่ารายการขายหุ้น UBD

137,375,860.42

ภาระผูกพันที่ UBD จะต้ องชาระแก่บริษัทย่อย/2

301,952.06

มูลค่ารายการขายที่ดินจังหวัดอ่างทอง

87,274,038.28

มูลค่ารายการขายที่ดินจังหวัดสระบุรี

32,088,166.97

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ าสินทรัพย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ
/1

53,500

6,761,980,486.00
ร้ อยละ 6.42

มูลค่าของรายการ รวมถึง ภาระผูกพันที่ V33 คงค้ างกับบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เนื่อ งจากเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งเงิน
ลงทุนใน V33 อันเป็ นผลให้ V33 สิ ้นสภาพการเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 V33 มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระ
ให้ แก่บริษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 53,500 บาท อันเป็ นค่าบริหารโครงการ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ทังนี
้ ้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 นัน้
V33 มีภาระคงค้ างใด ๆ ต่อบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะดาเนินการให้ V33 ชาระเงินจานวนดังกล่าว
ทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คณ
ุ สาธิตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น
V33 แล้ ว
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มูลค่าของรายการ รวมถึงภาระผูกพันที่ UBD คงค้ างกับบริษัทย่อย เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน UBD อันเป็ นผลให้ UBD
สิน้ สภาพการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 UBD มีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระให้ แก่บริ ษัทย่ อยรวมทัง้ สิ ้น
จานวน 301,952.06 บาท ซึ่งเป็ นเงินกู้ยืมจาก VB มูลค่า 300,000 บาท และดอกเบี ้ยคงค้ างจากเงินกู้ยืมดังกล่าวจานวน 1,952.06 บาท
ทังนี
้ ้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD นัน้ UBD มีภาระคงค้ างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะ
ดาเนินการให้ UBD ชาระเงินจานวนดังกล่าวทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คุณ
สาธิตาได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ ว
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เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้ภายใต้ ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคานวณ
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ ประจางวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ วพบว่า มีขนาด
รายการคิดเป็ นร้ อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ า
ทารายการนี ้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้ อมทัง้ จัดให้ มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้น
4.

รายละเอียดของทรัพย์ สินที่จาหน่ ายไป
4.1

บริษัท วี 33 จากัด (“V33”)
(ก) ชื่อกิจการ

: บริษัท วี 33 จากัด

(ข) ที่ตงั ้

: 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(ค) ก่อตังเมื
้ ่อ

: 13 ตุลาคม 2557

(ง)

: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

(จ) โครงสร้ างทุน

: ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 210,937,500 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 28,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 7.50
บาท (ชาระแล้ วหุ้นละ 6 บาท)

(ฉ) สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการ
จาหน่ายไป

: ร้ อยละ 99.99 (บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมใน V33 ผ่าน VB ซึ่ง VB เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียน)

(ช) จานวนหุ้นที่จะจาหน่ายไป

: 28,124,998 หุ้น

(ซ) สัดส่วนการถือหุ้นหลังการ
จาหน่ายไป

: ไม่มี

(ฌ) รายชื่อผู้ถือหุ้น

: ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2563
ผู้ถือหุ้น
1. บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป
โฮลดิ ้ง จากัด

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

28,124,998

99.99

2. นางสาวมนต์ทิชา อัชชพันธ์

1

0.00

3. นางสาวสาธิตา วิทยากร

1

0.00

28,125,000

100.00

รวม
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(ญ) รายชื่อกรรมการ

: ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2563 ประกอบด้ วย
1. นายสาธิต วิทยากร
2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
4. นางสาวสาธิตา วิทยากร

(ฎ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

: ไม่มี

(ฏ) ข้ อมูลทางการเงิน

: มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 6.42 บาทต่อหุ้น
งบกาไรขาดทุน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย

2561

2562

Q1/2563

3.55

3.55

0.88

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

(1.01)

(1.02)

(0.24)

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

2.54

2.53

0.64

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(0.51)

(0.51)

(0.13)

กาไรสุทธิ

2.03

2.02

0.51

งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)

2561

2562

Q1/2563

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

2.67

3.39

3.18

0

0

(131.25)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

154.61

156.08

156.96

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.10

0.14

0.15

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

150.00

150.00

150.00

อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

2.41

2.28

2.24

309.79

311.89

181.28

เจ้ าหนี ้อื่น

0.12

75.10

0.11

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย

0.25

0.34

0.47

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

0

0

0

0.37

75.44

0.58

300.00

225.00

168.75

9.42

11.44

11.44

0

0

0.51

เจ้ าหนี ้ค่าหุ้น

สินทรั พย์ รวม

หนีส้ ินรวม
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
กาไรสะสม
กาไรสุทธิสาหรับงวด
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น

309.42

236.44

180.70

6.19

6.31

6.42

มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
(ฐ) ทรัพย์สินหลัก

: ประกอบด้ วยที่ดินเปล่าจานวน 1 แปลง เนือ้ ที่รวม 30 ไร่ 0 งาน 3.0
ตารางวา (12,003 ตารางวา) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ที่ตงั ้

ติ ด ซอยไม่ มี ชื่ อ แยกจากถนนเลี ย บคลอง
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 าบลริ มใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

ลักษณะทรัพย์สิน

ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจานวน 1 โฉนด เนือ้ ที่ดิน
30 ไร่ 0 งาน 3.0 ตารางวา (12,003 ตารางวา)
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ า งประเภทอาคารพักอาศัย 2
ชัน้ อาคารโรงจอดรถและเก็บของ ศาลาพักผ่อน
บ้ านไม้ 2 ชัน้ และอาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม
จานวนรวม 5 หลัง

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน จานวน 1 ฉบับ เลขที่ 229

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อน
ทารายการ

บริษัท วี 33 จากัด

วิธีประเมินหลัก

วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาตลาดเพื่ อ วั ต ถุป ระสงค์
สาธารณะ

ราคาประเมิน

120,000,000 บาท

วันที่ประเมิน

20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทผู้ประเมิน

บริ ษั ท ไนท์ แ ฟรงค์ ชาร์ เ ตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

ภาระผูกพัน

ไม่มี

กฎหมายที่มีผล กระทบ ที่ดินเขตพื ้นที่สีเหลือง ใช้ ประโยชน์เพื่อเป็ นที่อยู่
ต่อทรัพย์สิน
อาศัยหนาแน่นน้ อย
4.2

ที่ดินจังหวัดอ่ างทองและที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งมี VB เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ที่ตงั ้

ติดถนนสายเอเชีย (ทล.32) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 54+800 ตาบลตลาดกรวด อาเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะทรัพย์สิน

ประกอบด้ วยที่ดินเปล่าจานวน 4 โฉนด เนื ้อที่ดินรวม 49 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (19,993
ตารางวา)

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน จานวน 4 ฉบับ เลขที่ 254, 259, 7322 และ 7323
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ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนทา
รายการ

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด

วิธีประเมินหลัก

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ราคาประเมิน

82,600,000 บาท

วันที่ประเมิน

20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทผู้ประเมิน

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ภาระผูกพัน

ไม่มี

กฎหมายที่มีผล กระทบต่อ
ทรัพย์สิน

ที่ดินอยู่ในเขตพื ้นที่สีม่วง เป็ นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า

ที่ดินจังหวัดสระบุรี

4.3

ที่ตงั ้

ติ ด ถนนสายมวกเหล็ก -วังม่ว ง (ทล.2089) ประมาณกิโลเมตรที่ 3+200 เมตร ต าบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ลักษณะทรัพย์สิน

ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจานวน 2 โฉนด เนือ้ ที่ดินรวม 10 ไร่ (4,000 ตารางวา) พร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ าง พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างประเภทบ้ านพักอาศัยชันเดี
้ ยว จานวน 1 หลัง

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 18485 และ 19957

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนทา
รายการ

บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด

วิธีประเมินหลัก

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ราคาประเมิน

30,000,000 บาท

วันที่ประเมิน

20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทผู้ประเมิน

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ภาระผูกพัน

ไม่มี

กฎหมายที่มีผล กระทบต่อ
ทรัพย์สิน

ที่ดินเขตพื ้นที่สีเขียวมีกรอบและเส้ นทแยงสีน ้าตาล ใช้ ประโยชน์ด้านปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม

บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด (“UBD”)
(ก) ชื่อกิจการ

: บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด

(ข) ที่ตงั ้

: 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิ ท 63 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(ค) ก่อตังเมื
้ ่อ

: 7 มีนาคม 2561

(ง)

: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
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(จ) โครงสร้ างทุน

:

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 129,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 12,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
10 บาท

(ฉ) สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการ
จาหน่ายไป

: ร้ อยละ 99.99 (บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมใน UBD ผ่าน VB ซึ่ง VB เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียน)

(ช) จานวนหุ้นที่จะจาหน่ายไป

: 12,899,998 ล้ านหุ้น

(ซ) สัดส่วนการถือหุ้นหลังการ
จาหน่ายไป

: ไม่มี

(ฌ) รายชื่อผู้ถือหุ้น

: ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1. บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป
โฮลดิ ้ง จากัด

12,899,998

99.99

2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

1

0.00

3. นายสาธิต วิทยากร

1

0.00

12,900,000

100.00

รวม
(ญ) รายชื่อกรรมการ

ร้ อยละ

: ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้ วย
1.

นายสาธิต วิทยากร

2. นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค
3. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ
(ฎ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

: ไม่มี

(ฏ) ข้ อมูลทางการเงิน

: มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 9.96 บาทต่อ
หุ้น
งบกาไรขาดทุน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ ดอกเบี ้ย

2561

2562

Q1/2563

0

0

0

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร

(0.43)

(0.12)

0

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงิน
ได้

0

0.12

0

(0.43)

(0.12)

0

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:
ล้ านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด

2562

Q1/2563

0.11

0.30

0.29

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

128.50

128.50

128.50

สินทรั พย์ รวม

128.61

128.80

128.79

0.04

0.04

0.04

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่
เกี่ยวข้ องกัน

0

0.30

0.30

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

0

0

0

0.04

0.34

0.34

ทุนจดทะเบียน

129.00

129.00

129.00

กาไร(ขาดทุน) สะสม

(0.43)

(0.55)

(0.55)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

128.57

128.45

128.45

9.97

9.96

9.96

เจ้ าหนี ้อื่น

หนีส้ ินรวม

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
(ฐ) ทรัพย์สินหลัก

2561

ประกอบด้ วยที่ดินจานวน 17 แปลงย่อย เนือ้ ที่รวม 5 ไร่ 3 งาน 35.2
ตารางวา (2,335.2 ตารางวา) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้

:

ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ที่ตงั ้

ถนนศุภ กิ จ จรรยา ต าบลหมากแข้ ง อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะทรัพย์สิน

ที่ดินเปล่า จานวน 17 โฉนดติดกัน เนือ้ ที่ดิน
รวม 5 ไร่ 3 งาน 35.2 ตารางวา (2,355.20
ตารางวา)

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน จานวน 17 ฉบับ เลขที่ 252, 1913,
7319, 7320, 9154, 24049, 29818, 29819,
34600, 34603, 35424, 35770, 35772,
202599-202602

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนทา
รายการ

บริษัท อุดร บิสสิเนส ดีสทริคท์ จากัด

วิธีประเมินหลัก

วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุป ระสงค์
สาธารณะ

ราคาประเมิน

87,600,000 บาท

วันที่ประเมิน

20 กุมภาพันธ์ 2563
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บริ ษัทผู้ประเมิน

บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

ภาระผูกพัน

ไม่มี

กฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อทรัพย์สิน

ที่ดินเขตพืน้ ที่สีส้ม ใช้ ประโยชน์เพื่อเป็ นที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง

5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาระมูลค่ า
การจาหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ ขายในครั ง้ นี ้ มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็ นจานวนทัง้ สิ ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท โดยคุณ
สาธิตาจะดาเนินการชาระราคาทัง้ จานวนในคราวเดียว ภายในวันเดียวกับวันที่ได้ มีการโอน และ/หรื อ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ซื ้อขายให้ แก่คณ
ุ สาธิตา ด้ วย (ก) วิธีการสลักหลังและส่งมอบตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวนทัง้ สิ ้น 4 ฉบับที่บริษัทฯ ได้ เคยออก
ให้ แก่คณ
ุ สาธิตาภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น VB ซึง่ บริษัทฯ และคุณสาธิตาได้ ตกลงขยายอายุตวั๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวออกไป อันเป็ น
ผลให้ อายุของตัว๋ สัญญาใช้ เงินจะสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีมูล ค่าตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินรวมทัง้ สิ ้น 390,068,100
บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 1.75 ต่อปี ให้ แก่ VB อันมีผลเป็ นการโอนสิทธิการรับชาระเงินตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่ VB
แทนการชาระราคาซื ้อขายด้ วยเงินสด ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ บริษัทฯ ไม่ต้องใช้ เงินสดในการชาระหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้
เงินให้ แก่คณ
ุ สาธิตา และสามารถนาเงินสดส่วนดังกล่าวเก็บไว้ เป็ นทุนในการขยายธุรกิจด้ านสุขภาพ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ต่อไป และ (ข) การชาระเป็ นเงินสดในจานวนรวมทังสิ
้ ้น 16,474,826.40 บาท

6.

เกณฑ์ ท่ใี ช้ กาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการเข้ าทารายการในครั ง้ นี ้เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื ้อขายหุ้น VB เกี่ยวกับ
การใช้ สิทธิขายที่ดินคืนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และข้ อตกลงเพิ่มเติมระหว่างบริษัทฯ และคุณสาธิตาเกี่ยวกับ
ราคาค่าหุ้น V33 โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนทัง้ หมดมีมูลค่าเท่ากับ (ก) ราคาต้ นทุนที่บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งที่ดินดังกล่าวบวกด้ วยต้ นทุนใน
การถือครองที่ ดิ น (Carrying Cost) ในอัต ราร้ อยละ 1.75 ต่ อปี ตลอดระยะเวลานับ แต่ วัน ที่ซือ้ ขายหุ้น VB จนถึงวัน ที่ มีการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ดิ น ดังกล่า วให้ แ ก่คุณสาธิ ตาอย่ างสมบูรณ์ บวกด้ ว ย (ข) เงิน สดคงเหลือใน V33 ซึ่งเป็ น มูล ค่ าที่มี
นัยสาคัญ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้ านล่าง

ลาดับ

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

ที่ตงั ้
ทรัพย์ สิน

ราคาต้ นทุน
ที่ซอื ้ มา (1)

ต้ นทุนการถือครอง
1.75%ต่ อปี /1 (2)

ราคาซือ้ คืน
(1)+(2)

เงินสดคงเหลือ

1

VB

อ่างทอง

81,594,600.00

5,679,438.28

87,274,038.28

-

2

VB

สระบุรี

30,000,000.00

2,088,166.97

32,088,166.97

-

3

V33

เชียงใหม่

150,037,500

10,443,445.04

160,480,945.04

16,474,826.40/2

4

UBD

อุดรธานี

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

รวมเป็ นมูลค่ าทัง้ สิน้

433,693,837.10

/1

ระยะเวลาการถือครองคิดจากวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (ซึ่งได้ แก่วันที่ซื ้อขายหุ้น VB) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ซึ่งได้ แก่วันที่คาดว่าจะทารายการ
จาหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขายแล้ วเสร็จ) คิดเป็ นระยะเวลาการถือครองทังสิ
้ ้นจานวน 1,452 วัน

/2

เงินสดคงเหลือใน V33 คานวณจากเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จานวนรวมทัง้ สิ ้น 17,141,062.69 บาท หักลบด้ วยค่าใช้ จ่ายจานวน
ทัง้ สิ ้น 666,236.29 บาท ซึ่งประกอบด้ วย (ก) ค่าบริ หารซึ่ง V33 ต้ องชาระให้ แก่บริ ษัทฯ ตัง้ แต่งวดเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงงวดเดือนกันยายน 2563
รวม 5 เดือน เป็ นเงินเดือนละ 53,500 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) รวมเป็ นเงิน 267,500 บาท (ข) ค่าใช้ จ่ายรายเดือนสาหรับการดูแลที่ดินเปล่าจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ แก่ ค่าจ้ างคนดูแล ค่าน ้าค่าไฟ และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 รวม 4 เดือน เป็ นเงินเดือนละ
15,000 บาท รวมเป็ นเงิน 60,000 บาท และ (ค) ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายประจาปี 2562 ของ V33 จานวน 338,736.29 บาท
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7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่จี าหน่ ายไป
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ ที่บริ ษัทฯ จะจาหน่ายไปคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 433,693,837.10 บาท ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังที
้ ่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จาหน่ายไป
ด้ วย

8.

ผลประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ
สืบเนื่องจากที่บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่า (Property) เป็ นการดาเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการใหม่และเร่ งขยายธุ รกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจึงได้ พิจารณาการใช้ ประโยขน์ของที่ดินอันเป็ นทรัพย์สินที่ซื ้อขายในครัง้ นี ้ โดยมีนโยบาย
ที่จะเก็บที่ดินที่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) และใช้ สิทธิขายคืนที่ดินแปลงอื่นที่มิได้ มีศกั ยภาพหรื อ
ความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถนามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจดังกล่าวให้ แก่คณ
ุ สาธิตาตามเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น VB
และจากการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวโดยยึดนโยบายข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า (ก) มีเพียงที่ดินที่จังหวัด
อุดรธานีแห่งเดียวที่มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจสุข ภาพและสามารถพัฒนาเป็ นโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ดี ด้ วยข้ อจากัดของ
ขนาดพืน้ ที่ ซึ่งหากประสงค์ที่จะนามาพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลจะต้ องอาศัยการดาเนินการควบคู่ไปกับโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับที่ดิน
ดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทฯ เห็นว่าโอกาสที่จะสามารถซื ้อกิจการโรงพยาบาลดังกล่าวในราคาที่ เหมาะสม เพื่อนามารวมกับที่ดินดังกล่าว
และพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคตมีค่อนข้ างต่า (ข) ถึงแม้ ว่าที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถใช้ สร้ างโรงพยาบาลได้ ตาม
กฎกระทรวงเรื่องผังเมืองรวมที่เกี่ยวข้ อง แต่โดยตาแหน่งที่ตงของที
ั้
่ดินค่อนข้ างห่างไกลจากชุมชน จึงยังไม่เหมาะสาหรับการพัฒนา
ณ ขณะนี ้ และ (ค) สาหรับที่ดินจังหวัดอ่างทองและที่ดินจังหวัดสระบุรีนนั ้ ไม่สามารถให้ สร้ างโรงพยาบาลได้ ตามกฏกระทรวงเรื่ อง
ผังเมืองรวมที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายสินทรัพย์ ที่ซื ้อขายในครัง้ นี ้ พร้ อม
ทังการขยายระยะเวลาใช้
้
สิทธิขายที่ดินคืนของบริษัทฯ และการขยายอายุตวั๋ สัญญาใช้ เงินที่เกี่ยวข้ องออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เพื่อให้ สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ซือ้ ขายในครัง้ นีไ้ ด้ นนั ้ จะช่วยให้ บริ ษัท ฯ สามารถ
ดาเนินการตามนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นได้ และทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องใช้ เงินสดของบริษัทฯ ในการชาระหนี ้ตามตัว๋
สัญญาใช้ เงินที่บริษัทฯ ออกให้ แก่คณ
ุ สาธิตาและสามารถนาเงินดังกล่าวไปใช้ เป็ นเงินทุนในการการขยายธุรกิจด้ านสุขภาพที่บริ ษัท
มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ต่อไป

9.

แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการขายสินทรัพย์
บริ ษัท ฯ จะน าเงิน สดที่ ได้ รับจากการจาหน่ ายสิน ทรัพย์ ที่ ซือ้ ขายในครั ง้ นี ไ้ ปใช้ เป็ น เงินทุน หมุนเวี ยนและใช้ ในการขยายธุรกิจ
โรงพยาบาลและการให้ บริ การทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอันเป็ นการสอดคล้ องกับนโยบายของ
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เนื่องด้ วยการชาระราคาซื ้อขายในครัง้ นี ้ คุณสาธิตาจะชาระราคาซื ้อขายส่วนหนึ่งด้ วยวิธีการสลักหลังและส่ง
มอบตัว๋ สัญญาใช้ เงิน อันมีผลเป็ นการโอนสิทธิการรับชาระเงินตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แทนการชาระราคา
ซื ้อขายด้ วยเงินสด การดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มิต้องใช้ เงินสดของบริ ษัทในการชาระหนีต้ ามตั๋วสัญญาใช้ เงิน
ดังกล่าวให้ แก่คุณสาธิตา และสามารถนาเงินสดส่วนนัน้ ไปเป็ นทุนในการขยายธุรกิจด้ านสุขภาพ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
ต่อไป

10.

กรรมการบริ ษัทฯ ที่ มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ/หรื อ เป็ นบุ คคลที่เ กี่ยวโยงกันซึ่งไม่ ไ ด้ เ ข้ าร่ วมพิจ ารณาและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
กรรมการ
2. ดร. สาธิต วิทยากร
กรรมการ
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
กรรมการ
ในการพิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการของบริ ษั ท ฯ ในวาระที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การจ าหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์ สิ น ที่
ซื ้อขาย ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ กรรมการบริ ษัทฯ ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียข้ างต้ นไม่ได้ ร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวแต่อย่างใด
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11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทารายการ) พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เป็ นไป
ตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ ได้ มีการย้ ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็ น
ธุรกิจหลักที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็ นรายการที่มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไขในการเข้ า ทา
รายการที่สมเหตุสมผล และน่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์อนั ดีแก่บริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ
และประเมินทรัพย์สินซึ่งจัดทาโดย บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างให้
ทาการประเมินราคาที่ดินแล้ ว พบว่าที่ดินดังกล่าวมิได้ มีศกั ยภาพหรื อความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถนามาพัฒนาเพื่อใช้ ใน
การดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บริ การทางการแพทย์อนั เป็ นธุรกิจหลักในปั จจุบนั ได้ อีกทัง้ จากการแต่งตังให้
้ บริษัท เน็กซัส
พรอพเพอตี ้ เอเจนซี่ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ให้ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการจาหน่ายที่ดิน
ดังกล่าวยังพบว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั การขายที่ดินดังกล่าวทาได้ ค่อนข้ างยากและอาจไม่ได้ ราคาที่ดีเท่าที่ควร และการ
เสนอขายที่ดินให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการห้ างค้ าปลีกเพื่อพิจารณาใช้ ในการขยายห้ างก็ไม่ได้ รับการตอบรับที่ดีนกั
นอกจากนี ้ การจาหน่ายทรัพย์สินที่ซือ้ ขายในครัง้ นีเ้ ป็ นไปโดยสอดคล้ องกับข้ อกาหนดเกี่ย วกับการใช้ สิท ธิขายที่ดินคืนภายใต้
สัญญาซื ้อขายหุ้น VB ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 แล้ วและการจาหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และ
ที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ วิธีการจาหน่ายหุ้นสามัญของ V33 และ UBD ตามที่คณ
ุ สาธิตาได้ มีหนังสือแจ้ งความประสงค์ในการขอ
ซื ้อหุ้นสามัญของ V33 และ UBD (ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรั พย์สินหลักเพียงอย่างเดียว คือ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี ตามลาดับ โดยมิได้ มีการประกอบธุรกิจอื่นใด) แทนการจาหน่ายที่ดินดังกล่าวโดยตรงให้ แก่คณ
ุ สาธิตา น่าที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษัทฯ อีกด้ วย เนื่องจากจะเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ การจัดทาและตรวจสอบบัญชี และ/หรื อ
การเลิกบริษัทและชาระบัญชีของ V33 และ UBD ในอนาคตต่อไป

12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

13.

เงื่อนไขสาคัญที่จาเป็ นต้ องดาเนินการก่ อนเข้ าทารายการ
เนื่องด้ วยธุรกรรมการจาหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขายในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
เป็ นรายการจาหน่ายไปตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ให้ มีการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ดังกล่าวด้ วย ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจะจัดทา
และเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้ อมทัง้ จัด
ให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2563) ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ซึง่ ได้ แก่ บุคคลดังต่อไปนี ้
ข้ อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
498,054,588
14.38

ผู้ถือหุ้น
(1) นางสาวสาธิตา วิทยากร

14.

(2) UBS AG HONG KONG BRANCH

1,262,060,526

36.45

(3) พีค ดีเวลลอปเม้ นท์ โฮลดิ ้งส์ แอลทีดี

157,737,029

4.56

(4) ดร. สาธิต วิทยากร

821,728,800

23.73

(5) นางสาวพัลลภา วิทยากร

50,124,400

1.45

(6) นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

22,985,100

0.66

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
บริษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้ รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของทรัพย์สินที่
จาหน่ายไปของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด มิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสัมพันธ์ อื่นใดกับ
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บริ ษัทฯ โดยในการนี ้ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ ให้ คายินยอมในการเผยแพร่ความเห็นตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งได้ ประเมินมูลค่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่ประเมินตามรายงาน
ดังกล่าวโดยสังเขปตามที่ระบุในข้ อ 4 ข้ างต้ นนอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ แต่งตังบริ
้ ษัท เซจแคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการ
เงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6)
15.

ข้ อมูลบริษัทฯ
โปรดพิจารณาข้ อมูล เกี่ยวกับ บริ ษัท ฯ การด าเนิ น ธุ รกิจของบริ ษัท ฯ ตารางสรุ ป งบการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริ ษัทฯ
ตลอดจนข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

16.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
รายการนี ้เป็ นการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

17.

คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
- ไม่มี –

18.

ผลประโยชน์ หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วข้ องกั น ระหว่ างบริ ษั ท ฯ และกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ นของ
บริษัทฯ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
รายการระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี ้
บุคคลและนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัท กรุ งเทพบริหาร
จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการค้ าด้ าน
อสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
งวด 3 เดือน
สาหรับปี
สาหรับปี
สิน้ สุด วันที่
สิน้ สุด วันที่
สิน้ สุด วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
ปี 2562
ปี 2561

ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของ
รายการ

บริษัทฯ
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)
2. ลูกหนี ้การค้ า

150
54

240
86

-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

บริษัท วี แมเนจเม้ นท์
เซอร์ วิสเซส จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รี สอร์ ทและห้ องชุด
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัทฯ
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)
2. ลูกหนี ้การค้ า

240
86

960
86

960
86

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

บริษัท รัชดา บิสสิเนส
ดีสตริค จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การซื ้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็ นของ
ตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่
อาศัย
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)
2. ลูกหนี ้การค้ า
บริ ษั ท พริ ้น ซิ เ พิ ล เฮลท์ แ คร์
จากัด
1. เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการ
ที่ เกี่ยวข้ อง

90
32

360
32

360
32

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

315,500

317,500

441,500
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ตามเงื่ อ นไขการค้ า ในการให้
กู้ยืมปกติ

บุคคลและนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท สถาบันพัฒนา
และฝึ กอบรมการบริหาร
โรงพยาบาล จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดการประชุม
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
2. ดอกเบีย้ ค้ างจ่าย – เงินกู้ยืม
ร ะ ย ะ สั ้ น จ า ก กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวข้ อง
3. ดอกเบี ้ยจ่าย/(4)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
งวด 3 เดือน
สาหรับปี
สาหรับปี
สิน้ สุด วันที่
สิน้ สุด วันที่
สิน้ สุด วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
ปี 2562
ปี 2561
34,774
31,416
20,391

ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของ
รายการ
ตามเงื่ อ นไขการค้ า ในการให้
กู้ยืมปกติ

3,357

22,838

16,273

60

360

360

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

2. ค่าบริการ/(2)
3. ลูกหนี ้การค้ า
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)

21

77
32

32

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

-

-

1,172

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

2.

-

-

452

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

-

96

1,083

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

-

-

12

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

บริษัทฯ
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)

ลูกหนี ้การค้ า

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์
จากัด
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)

ตามเงื่ อ นไขการค้ า ในการให้
กู้ยืมปกติ

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด
1.

รายได้ จากการให้ เช่า/(3)

บริษัท เซอร์ วิส สเตชั่น
จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รับเป็ นที่ปรึกษาด้ าน
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการ
วางแผนและออกแบบรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทังเป็
้ น
ออแกไนเซอร์ ทกุ ประเภท
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัทฯ
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)
2. ค่าบริการ/(2)
3. ลูกหนี ้การค้ า
4. เจ้ าหนี ้การค้ า

150
53
-

603
338
68
14

360
32
-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด
1. รายได้ จากการให้ เช่า/(3)

199

117

186

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

บริษัท วิวัฏฏะคลินิก
จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัทฯ
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)
2. ลูกหนี ้การค้ า

30
11

123
13

120
11

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

มูลนิธิวิวัฏฏะคลินิก
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้ การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ านการแพทย์
และอื่น ๆ
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัทฯ
1. รายได้ ค่าบริการ/(1)
2. ลูกหนี ้การค้ า

15
5

60
5

60
5

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
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บุคคลและนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัท โก กรีน คลีนนิ่ง
จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการบริการทา
ความสะอาดใน
โรงพยาบาล โรงแรม ใน
อาคาร อาคารสานักงาน
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
งวด 3 เดือน
สาหรับปี
สาหรับปี
สิน้ สุด วันที่
สิน้ สุด วันที่
สิน้ สุด วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
ปี 2562
ปี 2561

บริษัทฯ
1. เจ้ าหนี ้การค้ า
2. ค่าบริการ/(2)
3. ลูกหนี ้การค้ า
บริ ษั ท โรงพยาบาลปากน า้ โพ
จากัด
1. ลูกหนี ้การค้ า
2. เจ้ าหนี ้การค้ า
3. ค่าบริการ/(2)
4. รายได้ จากการให้ เช่า/(3)
บริษัท สหแพทย์ พิจิตร จากัด
1. เจ้ าหนี ้การค้ า
2. ค่าบริการ/(2)

2,208
-

807
2,962
-

-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

219
640
195

3,913
219
398
-

-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

54
176

143
134

-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

196
528

254
71
303

-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

263
736

258
113
791

-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

บริ ษั ท พริ ้น ซิ เ พิ ล เฮลท์ แ คร์
จากัด
1. เจ้ าหนี ้การค้ า
2. ค่าบริการ/(2)
3. ลูกหนี ้การค้ า
4. รายได้ ค่าบริการ/(1)

787
32
90

807
-

-

ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

บริษัทฯ
1. ดอกเบี ้ยจ่าย/(4)

2,228

8,934

12,311

510,510

510,510

510,510

31,055

28,828

19,894

บริษัท พิษณุเวช จากัด
1. เจ้ าหนี ้การค้ า
2. ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
3. ค่าบริการ/(2)
บริ ษัท พริ น้ ซิเ พิ ล เฮลท์ แคร์ –
อุทัยธานี จากัด
1. เจ้ าหนี ้การค้ า
2. ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
3. ค่าบริการ/(2)

คุณสาธิตา วิทยากร
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของ
รายการ

2.
3.

ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ น ระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบีย้ ค้ างจ่าย-ตั๋วสัญญา
ใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน

ตามเงื่ อ นไขการค้ า ในการให้
กู้ยืมปกติ
ตามเงื่ อ นไขการค้ า ในการให้
กู้ยืมปกติ
ตามเงื่ อ นไขการค้ า ในการให้
กู้ยืมปกติ

หมายเหตุ
/(1)

บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ ว่าจ้ างให้ บริษัทฯ ให้ บริการในด้ านต่าง ๆ โดยมีขอบเขตการให้ บริการ ดังนี ้
งานด้ านบัญชี งานด้ านกฏหมายและประสานงานราชการ งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้ านบริหารทรัยากรบุคคลงาน
ด้ านจัดซื ้อ งานด้ านวิศวกรรม และบริการงานด้ านอื่น ๆ เป็ นต้ น โดยค่าบริการที่บริษัทฯ เรี ยกเก็บจากบริษัทย่อย และกิจการ
ที่เกี่ยวข้ อง เป็ น Arm's Length Price ที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าทั่วไป และเป็ นอัตราที่อยู่ใ นระดับ อัตราตลาดปกติ ทั่ว ไป ซึ่ง
ค่าบริการที่กาหนดขึ ้นนี ้ ได้ ถกู สอบทานโดยบริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด แล้ ว

58

/(2)

/(3)

/(4)

บริษัทย่อย มีการให้ บริการงานต่าง ๆ แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่น ๆ โดยมีขอบเขตการให้ บริการ ดังนี ้
การบริหารจัดการงานส่วนสนับสนุนการดาเนินงานภายในบริษัท งานด้ านบัญชี การเงิน งานด้ านทรัพยากรมนุษย์ งานด้ าน
การจัดซื ้อ จัดจ้ าง งานด้ า นการจัดการสินค้ าคงคลัง งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้ านการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหาร
จัดการทัว่ ไป เป็ นต้ น โดยค่าบริการที่บริษัทย่อยเรี ยกเก็บจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่น ๆ เป็ นดังนี ้
- ค่าบริการในการปฏิบตั ิงาน จะเรี ยกเก็บเป็ นรายเดือน โดยอัตราค่าบริการคานวณจากรายได้
ค่าบริ หารงาน จะเรี ยกเก็บเป็ นรายไตรมาส โดยคานวณจากยอดกาไรสุทธิ (Net profit) โดยอัตราบริ การเป็ นอัตรา
ตลาดปกติทวั่ ไป
บริษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ เช่าอาคารสานักงาน และอาคารเพื่อดาเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน โดยอัตราค่าเช่าที่บริษัทย่อยเรี ยกเก็บเป็ นอัตรามาตรฐานที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าทัว่ ไป และเป็ นอัตราตลาดปกติทวั่ ไป ซึง่ ค่า
เช่าที่กาหนดขึ ้นนี ้ ได้ ถกู สอบทานโดยบริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด แล้ ว
บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย ดังต่อไปนี ้
- หากแหล่งที่มาของเงินนามาจากเงินของบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย ที่มีอยู่ : ให้ ใช้ อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจานิติบุคคล
12 เดือน ของธนาคารกรุงเทพฯ (ปั จจุบนั อยู่ที่ร้อยละ 1.375 ต่อปี ) บวกด้ วยร้ อยละ 1 ต่อปี
- หากแหล่ง ที่ มาของเงิ นนามาจากการกู้ยืม บุคคลอื่น : ให้ ใ ช้ ต้นทุนของอัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ ที่ บริ ษั ทฯ / บริ ษั ทย่อย
จ่ายบวกด้ วยร้ อยละ 1 ต่อปี (ปั จจุบนั บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้อยู่ที่ MLR ลบ ร้ อย
ละ 2)
ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยที่กาหนดขึ ้นนี ้ ได้ ถกู สอบทานโดยบริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด แล้ ว

19.

สรุปสาระของสัญญาที่มีสาระสาคัญในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการจัดการกับบริษัทในกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง
เพื่อว่าจ้ างให้ บริ ษัทในกลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้ บริ หารงานอาคารที่พักอาศัยของบริ ษัทฯ ภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา โดยกลุ่ม
บริ ษั ท ฯ ต้ อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท คู่สัญ ญาตามอัต ราที่ ร ะบุใ นสัญ ญา ทัง้ นี ้ ภาระผูก พัน ดัง กล่ า วไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญจากข้ อมูลที่ ได้ เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

20.

ข้ อมูลอื่น
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
แม้ การเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จะเป็ นรายการระหว่างบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทฯ ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น อย่างไรก็ดี สัญญาซื ้อขายหุ้น VB ได้ มีการกาหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับการไม่ประกอบธุรกิจแข่ งขัน
ของคุณสาธิตว่า ภายหลังการซื ้อทรัพย์สินที่ซื ้อขายคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ วนัน้ คุณสาธิตาตกลงว่าตลอดระยะเวลาที่
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจ หรื อกระทาการใด ๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
ทังหมดของกิ
้
จการใด ๆ) อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดี ที่สุดของกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และจะทา
ประโยชน์ใด ๆ บนที่ดินที่ซื ้อขายได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็ นการขัดต่อข้ อตกลงเกี่ยวกับการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันนี ้

21.

แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อย 1 รายเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะ และสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 13 ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ เสนอเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
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22.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ได้ ระบุในสารสนเทศฉบับนีแ้ ละในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลดังกล่าวด้ วยความระมัดระวังและรับรองว่า ข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่มีข้อความอัน
เป็ นเท็จ ไม่มีการละเว้ นข้ อเท็จจริง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

(ดร.สาธิต วิทยากร)
กรรมการผู้มีอานาจ

(นายวีระ ศรีชนะชัยโชค)
กรรมการผู้มีอานาจ
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เอกสารแนบ 1
ข้ อมูลบริษัท
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในนาม “บริ ษัท เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด ” ในปี
2543 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ อยู่อาศัย ต่อมาในปี 2548 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในปี 2556 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด (เดิมชื่อบริ ษัท อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จากั ด) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่ม
อีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ) เป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ช่วยขยาย
เครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ ครอบคลุมมากขึ ้นโดยเฉพาะในพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทังยั
้ งได้ ซื ้อ
กิจการของโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานีในจังหวัดอุทยั ธานีที่หยุดประกอบกิจการมาปรับ ปรุง ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2561 บริษทฯ มีโรงพยาบาลใน
เครือข่ายเพิ่มขึ ้นเป็ น 6 โรงพยาบาล
ภายหลังจากการซื ้อกิจการดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาล
เอกชน และได้ ย้ายหมวดธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหมวดธุรกิจทางการแพทย์
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะขยายเครื อข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มพริ น้ ซ์ เฮลท์แคร์ ด้วยการลงทุนสร้ างโรงพยาบาลใหม่ ร่วมทุนกับพันธมิตร และการซื ้อ
กิจการที่มีศกั ยภาพมาพัฒนาปรั บปรุงเพื่อให้ เป็ นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและให้ การรักษาด้ วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทนั สมัย บริ ษัทฯ มี
เป้าหมายที่จะขยายครือข่ายโรงพยาบาลให้ ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเน้ นไปในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน แต่มีความ
ต้ องการด้ านการบริการทางการแพทย์ในปี 2562 บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริเวช ลาพูน ในจังหวัดลาพูน
ซึง่ บริษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อและรับโอนกิจการมา โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุตรดิตถ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ลงทุนสร้ างเองโดยการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จและเปิ ดให้ บริการในเดือนมีนาคม 2562 และโรงพยาบาล พริน้ ซ์ อุทยั ธานี ที่จงั หวัดอุทยั ธานี ซึง่ ทาการปรับปรุงแล้ วเสร็จและ
เปิ ดให้ บริ การในเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี ้ยังขยายเครื อข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉีย งเหนือโดยการร่วมทุนกับพันธมิตร
ในท้ องถิ่นสร้ างโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ภ ายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ศรี สะเกษ ที่จังหวัดศรี สะเกษ” ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จและเปิ ด
ให้ บริการได้ ในปี 2564 อีกทังยั
้ งได้ ซื ้อกิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชุมพร ได้ รับ
โอนกิจการเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครื อข่ายเพิ่มขึน้ เป็ น 10 โรงพยาบาล ใน 9 จังหวัด บริ ษัทฯ
ยังคงมองหาโอกาสในธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้ บริ การทางการแพทย์ เช่น การดูแลผู้ สูงอายุ จากข้ อมูลของกรมสถิติ
แห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนคนสูงวัย มากถึงร้ อยละ 16 ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ใ นปี 2564
ดังนันการเติ
้
บโตของจานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญอีกกลุ่มหนึ่งและเป็ นโอกาสทางธุ รกิจที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าร่ วมทุนกับกลุ่ม NK Group เพื่อดาเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะคาดว่ าจะเริ่ มดาเนินการในปี 2563 ซึ่งจะเป็ นแหล่ง
รายได้ ใหม่เข้ ามาเสริมนอกเหนือจากรายได้ จากค่ารักษาพยาบาล
อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริ หารจัดการโรงพยาบาลควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับแนวหน้ าเพื่อเช่าในทาเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ และธุรกิจการบริหารอาคารสานักงานแบบครบวงจร โดยทีมงาน
มืออาชีพ อย่างโปร่งใส ยุติธรรม ทังในด้
้ านการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแลสุขภาพ การบริหารอาคาร บริการงานขาย บริการงาน
จัดซื ้อ บริ การงานบัญชี อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ให้ บริการบริหารจัดการอาคารสานักงานแบบครบวงจร นอกจากนีย้ งั มีธุรกิจบริการให้ คาปรึกษาทางการ
ลงทุนอีกด้ วย
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี ้

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ นกลุ่มตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
▪

โรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ เริ่มดาเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ (PRINC
HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ ”) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ และรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริ ษัท ไทย
เฮ้ ลท์ เมนเท็นเน้ นซ์ ออกานัยเซชัน่ จากัด (“THM”) โดยปัจจุบนั โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศกั ยภาพรองรับผู้ป่วย
นอกได้ วนั ละ 600 คนต่อวัน โรงพยาบาลเปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการจัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
− คลินิกอายุรกรรม

− ศัลยกรรมระบบประสาท

− สูตินารีเวช

− ศัลยกรรมกระดูก

− กุมารเวช

− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน

− ศูนย์เวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ

− ศูนย์ต่อมไร้ ท่อ

− ศูนย์ทางเดินอาหาร

− ศูนย์หวั ใจ

− ศูนย์มะเร็ง

− ศูนย์ไตเทียม

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ ดาเนินการร่วมกับ “บารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” เปิ ด “ศูนย์ให้ บริการทางการแพทย์ด้านกระดูก
สัน หลัง และข้ อ Spine & Joint” ที่ โ รงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุว รรณภูมิ โดยเสนอบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ภายใต้ ม าตรฐานการรั ก ษาโดยที ม แพทย์
ผู้ชานาญการจากโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ทังนี
้ ร้ ูปแบบการรักษาของศูนย์ฯ Spine & Joint มีหลากหลายวิธีตามระดับอาการของผู้ป่วย โดยมี
การใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการรักษา
▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่ างจังหวัด
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บริษัทฯ ดาเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดผ่านบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด (PRINH) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดย PRINH เข้ าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. โรงพยาบาลพิ ษณุเวช
เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดพิษณุโลก เปิ ดให้ บริ การมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 37 ปี เป็ นสถานพยาบาลขันทุ
้ ติย
ภูมิระดับสูง ดาเนินงานโดยบริ ษัท พิษณุเวช จากัด เปิ ดให้ บริ การรักษาพยาบาลทัง้ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ รับการ
รับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมีการจัดตังคลิ
้ นิกโดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
− คลินิกอายุรกรรม
− คลินิกกุมารเวช
− คลินิกสูตินรีเวช

− คลินิกศัลยกรรม

− ศูนย์ตรวจสุขภาพ

− คลินิกจิตเวช

− คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

− คลินิกจักษุ

− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั ิเหตุ

− คลินิก หู คอ จมูก

− คลินิกทันตกรรม
นอกจากนี ้ยังมีการให้ บริการด้ านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และศัลยกรรม
ในปี 2562 บริษัทได้ เปิ ดศูนย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูและศูนย์ทางเดินอาหารและตับในอาคารแห่งใหม่เพื่อเพิ่มการบริการให้ ครอบคลุมมากขึน้
2. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
ดาเนินงานโดยบริ ษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตังอยู
้ ่ใ น
จังหวัดพิจิตร ให้ บริการรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี ้
− ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้ อ

− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน

− ศูนย์ตรวจสุขภาพทัว่ ไป

− ศูนย์โรคนิ่ว ทางเดินปัสสาวะ

− ศูนย์ไตเทียม

− ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

− คลินิกอายุรกรรม

− คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป

− ศูนย์กายภาพบาบัด

− ศูนย์กมุ ารเวชกรรม

− คลินิกเบาหวาน

− คลินิกนมแม่

− คลินิกสูตินรีเวช
3. โรงพยาบาลพริ้ นซ์ ปากน้าโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้ นซ์ ปากน้าโพ 2
โรงพยาบาลทัง้ 2 แห่งตังอยู
้ ่ในอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินงานโดยบริ ษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท
เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จากัด) โดยแต่ละแห่งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยังเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็ นสถานพยาบาลขัน้ ทุติยภูมิระดับสูง ให้ บริ การรักษาพยาบาลทัง้ ผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางและด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย อันนาไปสู่ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ที่ม่งุ เน้ นต่อ
การรักษาคนป่ วยเป็ นหลัก อีกทัง้ ทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาที่สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคได้ เป็ นอย่างดี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือ
การได้ รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขัน้ ที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็ นแห่งแรกในประเทศไทย และการ
รับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) โดยมีศนู ย์และคลินิกบริการดังต่อไปนี ้
− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน
− คลินิกกุมารเวชกรรม
− คลินิกทันตกรรม

− ศูนย์รังสีวินิจฉัย

− คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

− คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
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− หอผู้ป่วยวิกฤต

− คลินิกโรคติดเชื ้อ

− คลินิกอายุรกรรม

− ห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์

− คลินิกโรคสมองและระบบประสาท

− คลินิกกระดูกและข้ อ

− แผนกกายภาพบาบัด

− คลินิกศัลยกรรมทัว่ ไป

− ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ

− คลินิกสุภาพสตรี

− ศูนย์ตรวจสุขภาพ

− คลินิกหู คอ จมูก

− คลินิกตา

− คลินิกเบาหวานไทรอยด์และต่อมไร้ ท่อ

− คลินิกโรคไต

− ศูนย์อายุกรรมเฉพาะทางนอกเวลา

4. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ซงึ่ จะดาเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จากัด เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียว
ของจังหวัดมีขนาด 57 เตียง ตังอยู
้ ่บนถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการใน
เดือนมีนาคม 2562 มีห้องพักคนไข้ ที่สามารถรองรับบริการด้ วยห้ องพิเศษ 50 ห้ อง ห้ องพิเศษเดี่ยวใน ICU พร้ อมอุปกรณ์และเครื่องช่วยหายใจ
7 ห้ อง ห้ องผ่าตัดที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และห้ องเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เช่น เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็ วสูง เครื่ องตรวจ
มะเร็ งเต้ านม เครื่ องอัลตราซาวด์ 4 มิติ เครื่ องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่ องตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้ อมบริ การศูนย์ฉกุ เฉินและ
อุบตั ิเหตุ โดยแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน พร้ อมรองรับผู้ป่วยในพืน้ ที่และจังหวัดใกล้ เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ าน สปป.
ลาว และพร้ อมรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครื อเพื่อเสริ มการบริ การงานให้ เป็ นเครื อข่าย มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและ
คลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
− แผนกอายุรกรรม

− แผนกศัลยกรรม

− แผนกสูตินรีเวช

− แผนกกุมารเวช

− แผนกออร์ โธปิ ติกส์

− แผนกกายภาพบาบัด

− หอผู้ป่วย

− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั ิเหตุ

− แผนกห้ องคลอดและเนอร์ สเซอรี่

− แผนกผ่าตัด

− แผนกปฏิบตั ิการชันสูตร

− แผนกรังสีวินิจฉัย

− แผนกไอซียู
5. โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน ดาเนินการโดยบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลาพูน จากัดเป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตังอยู
้ ่บน
เนื ้อที่ประมาณ 11 ไร่ ได้ รับการรับรองจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ รักษาโรคต้ อกระจกและโรคข้ อเข่าเสื่อมในผู้ป่วยสิทธิบตั ร
ทอง นอกจากนี ้ยังให้ บริการรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
− ศูนย์รักษาต้ อกระจก
− ศุนย์ศลั ยกรรมความงาม
− แผนกอายุกรรม

− ศูนย์รักษาเส้นเลือดขอด

− ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน

− ศูนย์ทนั ตกรรม

− ศูนย์ลดน ้าหนัก
6. โรงพยาบาลพริ้ นซ์ อุทยั ธานี
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานีดาเนินงานโดย บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั ธานี จากัด เป็ นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตังอยู
้ ่บน
เนื ้อที่ประมาณ 12 ไร่ จังหวัดอุทยั ธานี เปิ ดให้ บริการอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้ อมให้ บริ การตรวจรักษาโรคต่างๆ รวมทัง้
บริ การตรวจสุขภาพ โดยมุ่งเน้ นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้ วยศูนย์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน ให้ บริ การด้ วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ ฉกุ เฉินและ
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บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้ อมเครื่ องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและครบถ้ วน นอกจากนีย้ ังสามารถรองรับชาวจังหวัด
อุทยั ธานีและใกล้ เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้ อมระบบให้ คาปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครื อ เช่น
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากน ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี ้
− แผนกอายุรกรรม

− ศูนย์ฉกุ เฉินและอุบตั ิเหตุ

− แผนกออร์ โธปิ ติกส์

− แผนกผ่าตัด

− แผนกกุมารเวช

− แผนกไอซียู

− หอผู้ป่วย

− แผนกรังสีวินิจฉัย

− ห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์

− แผนกห้ องคลอดและเนอร์ สเซอรี่

• ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์
ศักยภาพในการให้ บริ การกลุ่มลูกค้ าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจานวนห้ องตรวจรักษาในขณะที่
ศัก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารผู้ป่ วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมิ น จากจ านวนเตี ย งที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มีศกั ยภาพในการให้ บริการทางการแพทย์และมีอตั ราการใช้ บริการดังนี ้
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
พริน้ ซ์
พิษณุเวช
พิษณุเวช พิจิตร
พริน้ ซ์ ปากนา้ โพ1
สุวรรณภูมิ
และพริน้ ซ์ ปากนา้ โพ 2
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(โอน
กิจการ
ก.พ.61)
จานวนเตียง

200

200

150

150

90

90

200

200

จานวนผู้ป่วยไข้ นอก/วัน (คน)

215

309

566

573

150

185

353

336

227.6

206.9

1,200.6

1,160.5

174.8

176.6

530.4

514.3

รายได้ (ล้ านบาท)

โรงพยาบาล
ศิริเวชลาพูน
2562
2561
(โอนกิจการ
มี.ค. 61)
จานวนเตียง

โรงพยาบาลพิษณุเวช
อุตรดิตถ์
2562
2561
(เปิ ดเมื่อ
มี.ค.62)

โรงพยาบาล
พริน้ ซ์ อุทัยธานี
2562
2561
(เปิ ดเมื่อ
พ.ย.62)

59

59

57

-

59

-

จานวนผู้ป่วยไข้ นอก/วัน (คน)

170

237

49

-

24

-

รายได้ (ล้ านบาท)

69.4

-

85.9

-

6.9

-

โครงการที่เพิ่งรับโอนกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ ชื่อบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จากัด (“PCPN”) เพื่อลงทุนและดาเนินธุ รกิจ
โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร โดยเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริ ษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จากัด (วิรัชศิลป์ ) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ ชื่อ “โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ” มีจานวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง ตังอยู
้ ่ในจังหวัดชุมพร โดย PCPN
รับโอนมาซึง่ กิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลป์ อันรวมถึงทรัพย์สิน ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจน
สิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันตามสัญญาที่วิรัชศิลป์ มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ และพนักงานทัง้ หมดที่มีความประสงค์จะทางานกับ PCPN ต่อไป
ซึ่งบริ ษัทฯ การได้ มาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ วิรัชศิลป์ ในครั ง้ นีจ้ ะเป็ นการขยายเครื อข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่ม
บริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ ้น โดยเฉพาะบริ เวณภาคใต้ ของประเทศไทย อันจะเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างการเติบโต
และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั ง้ เป็ นแสวงหารายได้ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต การรับโอนกิจการสถาน
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พยาบาลจากวิรัชศิลป์ เสร็จสิ ้นในดือนมีนาคม 2563
โครงการที่อยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง
บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัดซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จากัด
ในบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรี สะเกษ จากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรี สะเกษ ในนาม “โรงพยาบาล พริ น้ ซ์
ศรี สะเกษ” ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรี สะเกษ ขนาด 59 เตียง ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง คาดว่าจะ
พร้ อมเปิ ดให้ บริการในไตรมาส 2 ปี 2564
ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
•

ธุรกิจโรงแรม/เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์

1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดาว จานวน 187
ห้ อง ภายใต้ การบริ หารงานของผู้บริ หารในกลุ่มแมริ ออท เพื่อให้ บริ การที่พกั อาศัยแก่ลูกค้ าชาวต่างประเทศที่เข้ ามาทางานและท่องเที่ยวใ น
ประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พกั อาศัย ในระยะสันและระยะยาว
้
โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ตังอยู
้ ่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มี
ศักยภาพ ถนนสีลม สาทร และยังมีนโยบายการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุ งเทพฯ
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ระดับ 5 ดาวจานวน 1 อาคาร
ที่ตัง้ โครงการ
ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
ห้ องพัก
ประเภท
จานวน (ห้ อง)
1 Bedroom Suite
55
1 Bedroom Executive Suite
50
2 Bedroom Suite
58
3 Bedroom Suite
11
3 Bedroom Executive Suite
10
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ)
Pool Bar
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
ชื่อห้ อง
Board Room
บริการอื่นๆ
เริ่มเปิ ดดาเนินการ
เดือนมีนาคม 2552
2. ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เป็ นโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย คือ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จากัด
ภายใต้ การบริหารงานของผู้บริ หารในกลุ่มแอสคอท ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริ หารงานโรงแรมในระดับสากล โครงการนี ้ให้ บริ การ
ที่พกั อาศัยแก่ลกู ค้ าชาวต่างประเทศที่เข้ ามาทางานในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้ องการ
เช่าที่พกั อาศัยในระยะยาว โดยคานึงถึงการให้ บริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้ องพักอาศัย โครงการตังอยู
้ ่ในทาเลย่านธุรกิจ
บริเวณสุขมุ วิท และ เอกมัย
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โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
ประเภท
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ให้ เช่า ระดับ 5 ดาว ภายใต้ การบริหารในกลุม่ แอสคอท รวมทังหมด
้
3 อาคาร
(อาคาร A , B , C) ประกอบด้ วยอาคารโรงแรม 15 ชัน้ อาคารอพาร์ ทเม้ นท์ 14 ชัน้ และอาคาร อพาร์ ทเม้ นท์ 19
ชัน้ พร้ อมด้ วยห้ องจัดเลี ้ยง
ที่ตัง้ โครงการ

ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ห้ องพัก

ประเภท
1. Studio Executive

จานวน (ห้ อง)
26
13
13
13
39
13
13
12
13
26
20
10
9
42

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
ห้ องจัดเลีย้ ง/สัมมนา
เริ่มเปิ ดดาเนินการ

มีห้องประชุมและห้ องฝึ กอบรม/สัมมนา 5 ห้ อง
ไตรมาส 4 ปี 2559

•

ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
บริษัทย่อยได้ แก่ บริษัท วี อินเทลลิเจ้ นซ์ จากัด เป็ นผู้ให้ บริการพื ้นที่สานักงานให้ เช่าในอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ แก่ลกู ค้ า
บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทังบริ
้ ษัทสัญชาติไทยและต่างประเทศ โดยทาเลที่ตงของโครงการดั
ั้
งกล่าวอยู่ในย่านเอกมัยซึ่ งเป็ นย่านธุรกิจ
มีสิ่งอานวยความสะดวกด้ านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน
อาคารสานักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
ที่ตัง้ โครงการ
ถนนเอกมัย (ซอยสุขมุ วิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
พืน้ ที่โครงการ
1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา)
พืน้ ที่อาคาร
37,770.61 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
อาคารสานักงาน 30 ชันพร้
้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
จุดเด่ นของโครงการ
อาคารสานักงานเกรดเอ ย่านเอกมัย มีการตกแต่งที่ทนั สมัย สิ่งอานวยความสะดวก ส่วนกลาง ศูนย์
อาหารและห้ องประชุมที่ได้ มาตรฐานจานวน 7 ห้ อง ห้ องอบรมสัมมนาขนาด 50 ที่นงั่ 1 ห้ อง มีพลาซ่า
และร้ านค้ าต่างๆ
จานวนหน่ วยพืน้ ที่เช่ า
93 ยูนิต
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพืน้ ที่อาคารสานักงานในย่านสุขมุ วิท และ
เอกมัย ระหว่าง 100 – 900 ตารางเมตร
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีที่ดินรวม 5 แปลงในต่างจังหวัดที่ถือโดยบริ ษัทในกลุ่มวี บริ ลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิ ้ง ได้ แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง สระบุรี
ระยอง และอุดรธานี เนื่องจากบริ ษัทฯ มี นโยบายที่ชัดเจนที่จะมุ่งขยายธุรกิจการแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
67

บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาศัก ยภาพของที่ ดิ น เปล่า ในต่ า งจังหวัด เป็ น รายแปลงในการพัฒ นาเป็ น โรงพยาบาลแทนการพัฒ นาเป็ น โครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หากที่ดินแปลงใดไม่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นโรงพยาบาล บริษัทฯ จะขายคืนแก่ผ้ ขู ายภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื ้อขาย) หรือขายให้ แก่นกั ลงทุนที่สนใจ
ค) ธุรกิจให้ คาปรึกษาด้ านการลงทุน
บริ ษัทย่อย ได้ แก่บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด เป็ นผู้ให้ บริ การให้ คาปรึ กษาด้ านการลงทุ น ปั จจุบันอยู่ในช่วงพักการ
ดาเนินกิจการ
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวในอัตราร้ อยละ 2.5 ชะลอตัวจากปี ก่อน สาเหตุห ลักมาจากการชะลอตัวของการส่งออกจาก
ความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิ จโลก อีกทัง้ มีสงครามการค้ า และ Brexit จากภาวะเศรษฐกิจขาลงซึ่งได้ รับ อิทธิพลจากปั จจัยภายนอก
ดังกล่าว ภาครัฐได้ ออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ น มาตรการลดค่าครองชีพผู้มีรายได้ น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
"มาตรการเติมเงินบัตรประชารัฐ" มาตรการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิม ช็อป ใช้ ” มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและ
เกษตรกรประสบภัยแล้ ง มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการลงทุนภายในประเทศ หักค่าใช้ จ่ายเพื่ อการลงทุนซื ้อเครื่ องจักร 1.5 เท่า และการ
สนับ สนุนการเข้ าถึงแหล่งเงิน ทุน ของ SMEs ซึ่งมาตรการเหล่า นี ม้ ีว ตั ถุป ระสงค์ใ นการกระตุ้น การบริ โภคและการลงทุ น ของภาคเอกชน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจากการชะลอตัวของภาคการ
ส่ง ออกซึ่ง ได้ รับ ผลกระทบสงครามการค้ า โลกยัง มีค วามไม่แ น่น อน การลงทุน โครงการใหญ่ที ่ส า คัญ อาจได้ รับ ผลกระทบจากปัญ หา
เสถียรภาพทางการเมือง การแข็งค่าของเงินบาท การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)ที่มีจุดเริ่ มต้ นจากประเทศจีน
จากมาตรการการควบคุม การระบาดของไวรัส โดยรัฐ บาลจีน ที ่ห้ า มไม่ใ ห้ น ัก ท่อ งเที ่ย วจีน เดิน ทางออกนอกประเทศ ส่ง ผลให้ จา นวน
นัก ท่อ งเที่ยวจีนเข้ า มาท่อ งเที่ยวในประเทศไทยลดลงอย่า งมีน ัยสาคัญ ส่ง ผลกระทบต่อ อุต สาหกรรมการท่อ งเที ่ย วและอุต สาหกรรม
เกี่ยวเนื่องและการใช้ จ่ายภายในประเทศ
ที่มา: เศรษฐกิจไทยปี 2563 : ชวดอีกปี หรือดีอีกหน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/600179
ภาพรวมธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์ ในประเทศไทย
ภาพรวมอุต สาหกรรมธุ ร กิจ ให้ บ ริ การทางการแพทย์ มี การเติ บ โตแบบก้ า วกระโดด เนื่ องจากการบริ การทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขเป็ นการให้ บริการที่มีความจาเป็ นขันพื
้ ้นฐานในการดารงชีวิต
ระบบสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพในประเทศไทย
ภาครั ฐ ได้ จัด ระบบสวัส ดิ การสัง คมด้ า นสุข ภาพให้ แ ก่ ป ระชาชนทุกภาคส่ว นได้ เข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ โดยผ่ า นระบบ
หลักประกันสุขภาพของภาครัฐได้ แก่
− ระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ให้ การดูแลด้ านสุขภาพแก่ผ้ ทู ี่ไม่มีสิทธิในสวัสดิการสังคมด้ านสุขภาพอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่
มีรายได้ น้อย รู้จักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เน้ นการดูแลรักษาอาการเจ็บป่ วยทัว่ ไปเป็ นหลัก หน่วยงานที่ดแู ล
ได้ แก่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
− ระบบประกันสังคม ให้ การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเรื่ อการเจ็บป่ วยทุพพลภาพ รวมถึงการคลอดบุตร
สงเคราะห์บตุ ร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสานักงานประกันสังคม
− ระบบสวัสดิการข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ได้ แก่ ข้ าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา บุตรธิด าที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ หน่วยงานที่ดูแลระบบนีไ้ ด้ แก่ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
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ปั จจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
• การเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะหนุนความต้ องการใช้ บริการทางการแพทย์ที่ซบั ซ้ อน และเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมากขึ ้น โดย สศช. คาดว่าผู้ที่อายุ
มากกว่า 60 ปี ขึน้ ไปของไทยจะเพิ่มขึน้ จาก 11.2 ล้ านคนในปี 2560 เป็ น 13.1 ล้ านคนปี 2564 และโดยทัว่ ไปสัดส่วนผู้สงู อายุที่มีปัญหา
สุขภาพจะอยู่ที่ประมาณ 60% ด้ านกระทรวงสาธารณสุขประเมินค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุจะเพิ่มขึน้ เป็ น 22.8 หมื่นล้ านบาท
(2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 หมื่นล้ านบาท

ปี 2553 (2.1% ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ

2560-2564)

จานวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศไทย
•

การขยายตัวของชุมชนเมือง องค์การสหประชาชาติคาดว่าระดับความเป็ นเมืองของไทยจะเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 50.4 ในปี 2558 เป็ น
ร้ อยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อรวมกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล เช่น การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานในด้ านต่างๆ การจัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษ
และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพิ่มโอกาสที่ผ้ ปู ระกอบการจะขยายการให้ บริการทางการแพทย์ไปสู่ต่างจังหวัดเพื่อรองรับ
ผู้ป่วย รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ ามาทางานในเมืองไทยมากขึ ้น

การขยายตัวของความเป็ นเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในอาเซียน

สัดส่วนของชนชันกลางในบางประเทศของอาเซี
้
ยน

•

การสนับสนุนจากภาครั ฐ ส่ งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ น ศูนย์ กลางสุขภาพนานาชาติ ของเอเชีย โดยกาหนดและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668) ไทยได้ รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งใน
ประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของไทยมีความก้ าวหน้ าและมีความพร้ อมของศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรือ้ รัง (อาทิ โรคหัวใจ กระดูก มะเร็ ง เป็ นต้ น) รวมทัง้ ศูนย์ดูแลและบริ บาลผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนี ้
โรงพยาบาลเอกชนไทยยังเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องคุณภาพการรักษา การบริ การและค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ และยังได้ รับ
การรั บ รองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 66 แห่ งมากกว่ า ประเทศคู่แ ข่งในภูมิภาคนี ้ เช่น อิน เดี ยมี 38 แห่ง
สิงคโปร์ 22 แห่ง และมาเลเซีย 13 แห่งโดย International Healthcare Research Center : IHRC จัดให้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของไทยอยู่อนั ดับ 6 ของโลกและมีนกั ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของเอเชีย
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จานวนโรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI

ตารางเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาล

นอกจากนี ้ภาครัฐยังได้ ออกมาตรการต่างๆ เช่น การขยายเวลาพานักในไทยเพื่อการรักษาพยาบาลของกลุ่ม CLMV และจีนเป็ น 90
วันจากเดิม 30 วัน ขยายระยะเวลาพานักระยะยาวแก่ชาวต่างชาติ 14 ประเทศจากเดิม 1 ปี เป็ น 10 ปี และมีการจัดทา package ด้ าน
ทันตกรรมและตรวจสุขภาพสาหรับชาวต่างชาติ เป็ นต้ น
อีกทังภาครั
้
ฐยังหนุนการแพทย์ครบวงจรเป็ น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนั ้ สู ง ใน 4 กลุ่มกิจการได้ แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่ อ งมือแพทย์ และบริ การทาง
การแพทย์ โดยภาครัฐให้ สิทธิประโยชน์ปรับลดอัตราภาษี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการที่โรงพยาบาลไทยมีต้นทุนลดลง
จูงใจให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริการทางการแพทย์มากขึ ้น
•

อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ ติดต่ อร้ ายแรง(Non-Communicable Diseases: NCD) ของคนไทยมีมากขึน้ อาทิ
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม ในส่วนของผู้ป่วยในประเทศไทย มีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรค
ค่อนข้ างมาก อาทิ มีอตั ราการสูบบุหรี่ ค่อนข้ างสูง อัตราการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริ โภคนา้ ตาลสูง
กว่าตัวเลขปลอดภัยเกือบ 5 เท่า เป็ นต้ น ทาให้ คาดว่าความต้ องการใช้ บริการทางการแพทย์มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

ปั จจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่ อการเติบโตของธุรกิจให้ บริการทางการแพทย์
• ภาวะการแข่ งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ งในประเทศและต่ างประเทศ โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยายการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องแล้ ว ยังมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลสู่ธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุ่มพฤกษา โฮลดิ ้ง (โรงพยาบาลวิมุตติ คาดว่า
จะเปิ ดปี 2563) กลุ่มอาร์ เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ ได้ แก่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครื อไทย
เจริ ญ คอร์ ปอเรชั่น (TCC Group) ทาให้ มีจานวนโรงพยาบาลและจานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึน้ จึ งมีแนวโน้ มที่ผ้ ปู ระกอบการโรงพยาบาล
เอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น ทังด้
้ านราคา และบริการ รวมทังการแย่
้
งชิงบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขัน
กับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครื อโรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุณย์ ในเครื อศิริราช
และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทัง้ แง่ของชื่อเสียง เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแข่งขันจากการรุกเข้ าสู่ธุรกิจของทุนอาเซียนที่ได้ รับประโยชน์
จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้น โรงพยาบาลในไทยได้ ใ นสัดส่ว นถึง 70% โดยเฉพาะนักลงทุนจากแหล่งทุน ประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้ าซือ้ ธุรกิจนีใ้ นต่างประเทศหลายแห่ง นอกจากนีย้ ังมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลในต่างประเทศหลาย
ประเทศในเอเชียวางสถานะเป็ นศูนย์กลางการแพทย์หรื อมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศใน
ตะวันออกกลางซึง่ เป็ นลูกค้ าหลักของโรงพยาบาลชันน
้ าในไทย เช่น กาตาร์ เปิ ด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มูลค่า 23,000
ล้ านบาทปลายปี 2560 ส่วนคูเวต เปิ ด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้ านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอ
มิเรต เปลี่ยนเงื่อนไขประกันสุขภาพเป็ นเน้ นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้ บริ การต่างประเทศ เป็ นต้ น จากสภาพการแข่งขัน
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ข้ างต้ นจะเป็ นแรงกดดันต่อผลการดาเนินงาน ทางด้ านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้ มีอตั รากาไรชะลอลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล
ขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่ายสาขาอาจมีกาไรลดลง
•

นโยบายการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และการให้ บริการทางการแพทย์ ของภาครัฐ
ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริ การทางการแพทย์ เป็ นสินค้ าและบริ การ
ควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้ วยสินค้ าและบริการ พ.ศ. 2542 การนาเข้ าสินค้ าประเภทยา เวชภัณฑ์และค่าบริการเข้ ามาอยู่ในบัญชีสินค้ าและ
การควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อการปรับขึน้ ค่าบริ การและผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่าย

ที่มา: แนวโน้ มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2562 - 2564 “ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “ ประจาเดือนมิถนุ ายน 2562 โดยศูนย์วิจยั กรุงศรี
กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจานวนโรงพยาบาลในเครื อในหัวเมืองรอง ด้ วยการสร้ างโรงพยาบาลขึ ้นเองในต่างจังหวัด
โดยเลือกจังหวัดที่มีศกั ยภาพและยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน โดย ซึง่ ปัจจุบนั มีการลงทุนสร้ างโรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์และ
ปรับปรุงโรงพยาบาลในจังหวัดอุทยั ธานี ซึ่งเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการแล้ วในปี 2562 นอกจากการสร้ างโรงพยาบาลเอง
บริษัทฯมีนโยบายในการเป็ นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจังหวัดที่มีอยู่แล้ วโดยการร่วมทุนหรื อซื ้อกิจการ
โดยพิ จ ารณาโรงพยาบาลที่ เ ก่า แก่ มี ชื่ อ เสีย ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารมานานกว่ า 10 ปี ล่ า สุด ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ขยายเครื อข่า ย
โรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้ องถิ่นและการซื ้อกิจการโรงพยาบาลที่
มีศกั ยภาพ ทาให้ กลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือ 10 แห่ง
2. เน้ นเจาะกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ปานกลาง ซึ่งถือว่าฐานประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้ วยการกาหนด
อัตราค่าบริการถูกกว่ากลุ่มเชนโรงพยาบาลชันน
้ า
3. รับจ้ างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนต่างจังหวัดที่เปิ ดมานานไม่ต่ากว่า 10-25 ปี
ขึน้ ไป เนื่องจากผู้ก่อตังไม่
้ อยากขายกิจการและไม่อยากหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ แต่ผลประกอบการขาดทุน โดยบริ ษัทฯ จะดูแล
ตังแต่
้ การบริหารจัดการต้ นทุน พร้ อมทังรั้ บประกันการเติบโตด้ านรายได้ และผลกาไร
4. ใช้ เทคโนโลยี ขับ เคลื่อนธุ รกิจ โดยให้ ค วามส าคัญ ทัง้ ด้ า นเทคโนโลยีท างการแพทย์ ที่ ทัน สมัยและเทคโนโลยีใ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วย เช่น เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ การจ่ายยาให้ ผ้ ปู ่ วยด้ วยระบบที่ถกู ต้ องแม่นยา เครื่องมือแพทย์
ที่ทัน สมัย การดูผ ลเอ็กซเรย์ ท างคอมพิว เตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับ การพัฒนาระบบการบริ ห ารจัด การโรงพยาบาล หรื อ HIS
(Hospital Information System) เพื่อสร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลในเครื อข่ายให้ เชื่อมโยงกัน (Network
Hospital Management) สนับสนุนให้ มีการแบ่งปันทรัพยากรและการทางานร่วมกัน เช่น บริหารงานจัดซื ้อ งานบริหารคลัง งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์ งานระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ ( ระบบ Workday )
ซึง่ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ สามารถเห็นภาพรวมของทรัพยากรบุคคลในเครือและสามารถบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวะการแข่ งขัน
โรงพยาบาลของบริ ษัท ในเครื อตัง้ อยู่ใ นเขตจังหวัด สมุท รปราการและ 6 จังหวัด ในภาคเหนื อได้ แ ก่ จังหวัด พิจิต ร พิษ ณุโลก
นครสวรรค์ อุทยั ธานี อุตรดิตถ์และลาพูน และจะขยายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในจังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดชุมพรในปี
2563 ตามลาดับ โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัดดังกล่าวยังมีอยู่มากเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีประชากรอยู่
มาก เมื่อพิจารณาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จานวนเตียงที่ให้ บริ การ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของบริ ษัทในเครื อ ถื อว่าเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนชันน
้ าในพื ้นที่
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โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ประสบกับการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริเวณใกล้ เคียง โดยคู่แข่งในแต่ละพื ้นที่ได้ แก่
โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
โรงพยาบาลเอกชนใกล้ เคียง
ที่ตัง้
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางนา 5
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน ้า
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลสาโรงการแพทย์
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
พิจิตร
โรงพยาบาลศรีสโุ ข
พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
พิษณุโลก
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากน ้าโพ 1
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
นครสวรรค์
และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ ปากน ้าโพ 2
โรงพยาบาลร่มฉัตร
นครสวรรค์
โรงพยาบาลรวมแพทย์
นครสวรรค์
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน
โรงพยาบาลลาพูน
ลาพูน
โรงพยาบาลหริภณ
ุ ชัยเมมโมเรียล
ลาพูน
โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี
ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทยั ธานี
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร
ชุมพร
โรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มบริษัทฯ มีจดุ เด่นและข้ อได้ เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งหลายประการ ดังนี ้
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ สุ ว รรณภู มิ เป็ น โรงพยาบาลที่ มีท าเลที่ ตงั ้ ดี ใกล้ ส นามบิน สุว รรณภูมิ ใกล้ ห้า งเมกาบางนามีโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่มาเปิ ดใกล้ โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่อาศัยระดับกลางและสูงรอบๆ โรงพยาบาลเป็ นจานวนมาก มีโครงสร้ างที่พร้ อม
จะพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tietiary Care)
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิ ดดาเนินการมาเป็ นเวลา 27 ปี โรงพยาบาล
มีความได้ เปรียบคู่แข่งในหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางสาคัญมีการลงทุนใน
เครื่ องมือแพทย์ ที่ทันสมัยครบถ้ วน มีระบบการบริ หารจัดการอย่า งมีประสิท ธิภาพ ท าให้ สามารถควบคุมต้ นทุ นการรักษาได้ ดี อัต ราค่า
รักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ ของประชาชนที่เป็ นกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย นอกจากนีม้ ีโรงพยาบาลในกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการ
รักษาขันสู
้ งสร้ างความมัน่ ใจในการส่งต่อการรักษาเฉพาะโรค
โรงพยาบาลพิ ษ ณุ เ วช เป็ น โรงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐาน JCI มาตรฐานคุณ ภาพระดับ สากลในจัง หวัด พิ ษ ณุโ ลก
โรงพยาบาลมี เครื่ องมือและบริ การทางการแพทย์ ที่ ทัน สมัยและมีศู น ย์ รั งสีที่ มีเทคโนโลยีชัน้ สูง นอกจากนี ผ้ ้ ูบ ริ ห ารของโรงพยาบาลมี
ประสบการณ์บริ หารโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพครบถ้ วนในทุกสาขา พร้ อม
ให้ บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 1 และโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ 2 ทัง้ 2 โรงพยาบาลเป็ นต้ นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 และเป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ได้ รับมาตรฐานระดับสูงในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริ การดูแลผู้ป่วย มีเครือข่ายโรงพยาบาลซึง่ มีบคุ ลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็ นโรงพยาบาลใหม่ตงอยู
ั ้ ่ในอาเภอเมืองและเป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์
มีห้องผ่าตัดที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และเครื่องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้ านม
เป็ นต้ น มีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา
โรงพยาบาลศิริเวชลาพูน เป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตังอยู
้ ่ในอาเภอเมือง มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
รักษาโรคต้ อกระจกและโรคข้ อเข่าเสื่อม ด้ วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัย
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โรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทัยธานี เป็ นโรงพยาบาลใหม่ตงอยู
ั ้ ่ในอาเภอเมืองและเป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอุทยั ธานี ที่
มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเครื่ องมือ และการบริ การทางการแพทย์ที่ ทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ มีความเชี่ยวชาญ พร้ อม
ให้ บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลวิ รั ช ศิ ล ป์ เป็ น โรงพยาบาลเอกชนที่ ใ ห้ บ ริ การด้ า นการแพทย์ ค รบวงจรเปิ ด ให้ บ ริ การมานานกว่ า 40 ปี ตรวจ
วินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว อีกทัง้ ประสิทธิภาพสูงสุดด้ วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัย มีศนู ย์ปฏิบตั ิการที่มีการขยาย
ขอบข่ายการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วยิ่งขึ ้นด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
นอกจากนีป้ ั จจุบนั บริ ษัทฯได้ นาระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ ในกลุ่มโรงพยาบาลในเครื อซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ระบบฐานข้ อมูลทุกอย่างให้ อยู่ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้ อมูลประวัติคนไข้ ด้วยระบบดิจิทลั ทาให้ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สามารถลดต้ นทุนทางด้ านเครื่ องแม่ข่า ย ค่าบารุ งรักษา ดูแลเครื่ องแม่ข่าย และค่าบุคลากรลงอย่างมีนัยสาคัญ และสามารถรองรับ การ
ขยายตัวของธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ ว และรองรับการทางานแบบเครื อข่าย เนื่องจากผู้ใช้ งานระบบสามารถเข้ าถึงข้ อมูลของแต่ละโรงพยาบาลได้
ทุกที่ ทุกเวลา ตามสิท ธิ ที่ กาหนด นอกจากนีแ้ ล้ ว ระบบ (HIS) ยังรองรั บ การท างานแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับ
กระบวนการงานโรงพยาบาลตังแต่
้ การลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงการตรวจรักษาเสร็ จสิ ้นและผู้ป่วยกลับบ้ าน ซึง่ ปัจจุบนั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือ
เป็ นเครื อโรงพยาบาลแห่งแรกที่นาฐานข้ อมูลทุกอย่างเข้ าไปอยู่บนระบบคลาวด์ อีกทัง้ ยังให้ ความสาคัญกับระบบด้ านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ซึ่งล่าสุดได้ ติดตังระบบการบริ
้
หารทุนมนุษย์ประสิทธิภาพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) ซึ่งเป็ นเทคโลโลยี
คลาวด์จากเวิร์กเดย์ เข้ ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและยกระดับประสบการณ์บริการด้ านสุขภาพแก่ผ้ ูรับบริการทังในประเทศไทยและ
้
ภูมิภาคอาเซียน
ทังนี
้ ้ การเลือกใช้ ระบบ HCM นีจ้ ะทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ ของประเทศไทยที่ใช้ เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการ
บริ หารจัดการทุนมนุษย์ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานสู่ระบบดิจิทลั (Digital Transformation) ในรูปแบบ
ของแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้ างานของพนักงานให้ ง่ายขึ ้นด้ วยการลงเวลาผ่านแอพพลิเคชัน่ หรือการยื่นเอกสารลางาน
การขอแลกเวร การแจ้ งคาสัง่ งานต่างๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนักงานล้ วนสามารถทาได้ ผ่านแอพพลิเคชัน่
ลักษณะลูกค้ า
กลุ่มลูกค้ าของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถจาแนกเป็ น 2 กลุ่มดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ าเงินสด ได้ แก่ ลูกค้ าที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลด้ วยตนเอง กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ แก่ ประชาชนที่มี
ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทางานในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตงของโรงพยาบาล
ั้
2. กลุ่มลูกค้ าคู่สญ
ั ญา ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าที่เข้ ารับการรักษาพยาบาลที่องค์กรต้ นสังกัดได้ ทาสัญญาข้ อตกลงไว้ กบั ทางโรงพยาบาล
ซึ่งองค์กรต้ นสังกัดจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ ้น หรื อเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพโดยทาง
โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้ นสังกัด หรือบริษัทประกัน หรือสานักงานประกันสังคม
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้ าที่มี รายได้ ระดับกลางถึงระดับสูง ในแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ กลุ่มลูกค้ าที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพ กลุ่มลูกค้ าที่ประสบอุบตั ิเหตุจราจร และกลุ่มลูกค้ าชาวต่างประเทศ
นโยบายด้ านราคา
โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้ องกับอาการของโรคและวิธีการรักษา
ซึ่งราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้ กับคู่แข่งในระดับเดียวกันในพืน้ ที่ใกล้ เคียง และอยู่ในระดับที่สามารถแข่ งขันได้ โดยอิงจาก
ราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตงอยู
ั ้ ่ในทาเลเดียวกันหรือใกล้ เคียง
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1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์และโรงแรมมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากลูกค้ าบางส่วนเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2562 ขยายตัวต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นทังจ
้ านวนและค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีปัจจัย
สนับ สนุนที่ ส าคัญ มาจากการออกมาตรการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ยวของภาครั ฐ ออกมาตรการลดหย่ อ นค่ า ธรร มเนี ยม Visa On Arrivals
ครอบคลุม 21 ประเทศจนถึง 30 ตุลาคม 2562 และภาครัฐได้ ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยยกเว้ นค่าธรรมเนียมวี ซ่า แก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 19 ประเทศไม่รวมจีนและอินเดียจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทังพิ
้ จารณายกเว้ นวีซ่าแก่นกั ท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่
เดินทางมาไทยกาหนดพานักในไทยได้ 15 วันมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563
สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย สาหรับปี พ.ศ. 2562 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 39.79 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขณะที่รายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.93 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3 จากมูลค่า
ประมาณ 1.87 ล้ านล้ านบาทในปี 2561 ซึง่ เป็ นการขยายตัวเป็ นบวกเป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน

แผนภูมิด้านล่างแสดงนักท่องเที่ยว10 อันดับสูงสุดปี 2562 จาแนกตามสัญชาติ

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด อันดับ 1 มาจากจีนคิดเป็ นร้ อยละ 28 ของจานวนนักท่องเที่ยวทังหมด
้
จานวนนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสูงสุดลาดับ 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเป็ นร้ อยละ 10 และอันดับ 3 มี 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกาหลีใต้
สปป.ลาว และญี่ป่ นุ ตามลาดับ
สถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2563 จะเป็ นปี ที่ท้าทายสาหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เพราะต้ องเผชิญกับหลายๆปัจจัย ได้ แก่ การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของเงินบาท การระบาดของไวรัส โคโรนา ในประเทศจีนและอีกหลายๆ ประเทศทัว่ โลกรวมทัง้ ไทยด้ วย
ส่งผลให้ จานวนนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นลดลงประมาณร้ อยละ 0.5% - 2.0%
ภาพรวมธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ในกรุงเทพฯ
อุปทานเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพมหานครจะมีจานวนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ใหม่ๆเข้ ามาในตลาด
อย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ บมจ.แสนสิริ บมจ.ออริ จิน
และบมจ. อนันดา ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ จากการให้ เช่า
อุปสงค์หลักของเซอร์ วิสอพาร์ ท เม้ นท์ในกรุงเทพฯ ยังคงเป็ นชาวต่างชาติ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีชาวต่างชาติที่ได้ รับใบอนุญาต
ทางานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 102,274 คน และเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีอตั ราการเช่าของเซอร์ วิสอพาร์ ท
เม้ นท์ในกรุงเทพฯ ไม่ได้ เพิ่มขึ ้นมาก โดยอัตราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯอยู่ที่ร้อยละ 85.9 พื ้นที่สขุ มุ วิทยังคงเป็ นพื ้นที่
ได้ รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ชาวต่างชาติ เนื่องจากมีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยายเป็ นอีกปัจจัยที่ทาให้ อปุ สงค์ในย่านนี ้เพิ่มขึ ้น อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในพืน้ ที่สขุ มุ วิทอยู่ระหว่าง 850–1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตรา
ค่าเช่าอาจจะปรับเพิ่มขึน้ ได้ เล็กน้ อยในปี 2020 เนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่ทาสัญญาเช่าระยะยาว การแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์และ
คอนโดมิเนียมหรูค่อนข้ างรุนแรงในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ชาวต่างชาติจานวนมากได้ ย้ายจากเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ไปอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม
ในย่านเดียวกันเนื่องจากค่าเช่าถูกกว่าและมีสิ่งอานวยความสะดวกคล้ ายกัน
ที่มา : บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ในกรุงเทพฯ ประจาไตรมาส 4/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ภาวะการแข่ งขัน
การแข่งขันในธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูงนอกจากการที่ต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบการกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ท
เม้ นท์แล้ วยังต้ องแข่งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้ วย เนื่องจากเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ส่วนใหญ่ในกรุ งเทพฯ ให้ บริ การ
ห้ องพักในระยะสันด้
้ วย ซึ่งผู้ประกอบกิจการหลายแห่งมีอตั ราค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดับที่ ใกล้ เคียงกันจานวนโรงแรมที่เปิ ดให้ บริ การใหม่
ในระดับ 3-4 ดาวขึน้ ไปก็มีจานวนเพิ่มขึน้ นอกจากนีท้ างสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดันให้ ภาครัฐมีข้อกาหนดให้ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
ต้ องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมด้ วย อีกปั จจัยหนึ่งคือการที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ บริการ
บางส่วนมาเป็ นลักษณะของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เช่นกัน โดยมีอตั ราค่าเช่าที่อยู่ในระดับต่ากว่า ทังสองปั
้
จจัยที่กล่าวมาทาให้ การปรับอัตราค่า
ห้ องพักของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์เป็ นไปได้ ยากยิ่งขึ ้น
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ดังนี ้
1. ให้ บริ การที่ค้ มุ ค่าเหมาะสมกับราคาขาย สร้ างความประทับใจในการบริการให้ กบั ลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ ากลับมาใช้ บริการอีก
2. มีระบบการสารองห้ องพักที่มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากลทังในส่
้ วนของเวปไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ ส่วนลดแก่ลูกค้ ากลุ่มบริษัทต่างชาติ
4. มุ่งรักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกค้ าใหม่
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
1. ชาวต่างชาติที่เข้ ามาทางานในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว
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นโยบายด้ านราคา
การกาหนดราคาห้ องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ ฤดู กาล ราคาตลาดของ
คู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้ นทุนการดาเนินงานของโรงแรม เนื่องจากฐานลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
พักอาศัยเป็ นระยะเวลานาน ดังนันปั
้ จจัยเรื่องฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้ ช่องทางการจัดจาหน่ายหลายรูปแบบ ดังนี ้
•
การจาหน่ายตรงผ่านเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าโดยตรงโดยมุ่งเน้ น
รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
•

การจ าหน่ า ยผ่ า นตัว แทนจ าหน่ า ยบริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย ว และเว็ บ ไซต์ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการจองห้ อ งพัก เช่ น Agoda.com,
Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ

•

การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้ องพักผ่านทางอินเตอร์ เน็ต โดยสามารถสารองห้ องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแมริ ออทคือ
www.marriott.com ซึ่งการจองผ่านเว็บไซต์สามารถอานวยความสะดวกให้ ลูกค้ าชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้ าพักทาให้
ช่องทางนี ้ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น

2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า
ณ สิ ้นปี 2561 พื ้นที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครมีจานวนรวมทัง้ สิ ้น 8.80 ล้ านตารางเมตร โดยมีประมาณ 262,000 ตาราง
เมตร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและจะแล้ วเสร็ จในปี 2562 นอกจากนีม้ ี 1.3 ล้ านตารางเมตร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างคาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี
2563 - 2565 ประมาณ 50% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างอยู่ในพืน้ ที่ใจกลางธุรกิจ และประมาณ 70% เป็ นออฟฟิ ศเกรดเอ อาคาร
สานักงานใหม่ที่จะแล้ วเสร็จในปี 2563-2567 มีดงั นี ้
ชื่ออาคารสานักงาน
ซัมเมอร์ พอยท์
สยามสเคป
สีลม เซ็นเตอร์
สาทร ไพรม์
เมเจอร์ ทาวเวอร์ รามคาแหง
รสา ทู
ดับเบิ ้ลยู เอส เอ ทาวเวอร์
เดอะ พาร์ ค
อาคารวานิสสา
รวมพืน้ ที่สร้ างเสร็จในปี 2563
111 ประดิษฐ์ มนูธรรม
140 ไวร์ เลส
โพเอ็ม ทาวเวอร์
โครนอส สาทร
66 ทาวเวอร์
โอ เนส ทาวเวอร์
โอเอซิส
อ่อนนุช ฮิลล์
เอ็ม ทาวเวอร์ ทู
วัน ซิตี ้ เซ็นเตอร์
รัชโยธิน ฮิลล์

พืน้ ที่เช่ า (ตารางเมตร)
5,780
13,238
17,000
21,000
25,181
45,000
53,000
60,000
22,185
262,384
9,800
14,315
25,000
22,481
29,000
46,000
53,000
8,073
15,682
59,170
16,521
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ปี ที่สร้ างเสร็จ
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2565
2565
2565
2565

ชื่ออาคารสานักงาน
พืน้ ที่เช่ า (ตารางเมตร)
ปี ที่สร้ างเสร็จ
ซัมเมอร์ พอยท์
5,780
2563
สยามสเคป
13,238
2563
สีลม เซ็นเตอร์
17,000
2563
สาทร ไพรม์
21,000
2563
เมเจอร์ ทาวเวอร์ รามคาแหง
25,181
2563
รสา ทู
45,000
2563
ดับเบิ ้ลยู เอส เอ ทาวเวอร์
53,000
2563
เดอะ พาร์ ค
60,000
2563
อาคารวานิสสา
22,185
2563
รวมพืน้ ที่สร้ างเสร็จในปี 2563
262,384
111 ประดิษฐ์ มนูธรรม
9,800
2564
140 ไวร์ เลส
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 ยูนิคอร์ น (พญาไท)
22,499
2565
วัน แบ็งค็อค (เฟส 1)
100,000
2565
เดอะ ฟอเรสเทีย
100,000
2565
ศรีบญ
ุ เรือง
56,500
2565
ซุปเปอร์ ทาวเวอร์
94,000
2566
ชูวิทย์ การ์ เด้ น
20,000
2566
ดุสิตธานี เซ็นทรัล พาร์ ค
90,000
2567
รวมพืน้ ที่อาคารแล้ วเสร็จในปี 2564-2567
782,104
ที่มา : รายงานภาวะตลาดอาคารสานักงานประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จากัด
อัตราการเช่าพืน้ ที่อาคารสานักงานในไตรมาส 4 ปี 2562 ประมาณร้ อยละ 95.9 ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาความต้ องการใช้ การพื ้นที่
อาคารสานักงานโดยเฉลี่ย 150,000 – 2000,000 ตารางเมตรต่อปี และคาดว่าจะอยู่ในระดับนีต้ ่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามอัตราการเช่า
พืน้ ที่อาคารสานักงานขึ ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากผู้เช่าในกรุงเทพฯส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติซึ่งการขยายตัวของธุ รกิจ
ขึ ้นอยู่กบั การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2564 อัตราการเช่าอาคารสานักงานอาจจะปรับตัวลดลงจากการที่มีอปุ ทานใหม่เข้ ามาซึ่งจะกดดัน
ให้ ปรับค่าเช่าลง
ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ค่าเช่ายังคงปรับราคาเพิ่มขึ ้นประมาณ 5%-10% ต่อปี ค่าเช่าโดยเฉลี่ยสาหรับอาคารสานักงานเกรดเอ ใน
พื ้นที่ศนู ย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 1,112 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในขณะที่ค่าเช่าเฉลี่ยสาหรับอาคารสานักงานเกรดบี ในศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 759
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าเช่าสาหรับอาคารสานักงานเกรดเอ และเกรดบี ในพืน้ ที่นอกศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 940 และ 582
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนตามลาดับ
ที่มา: รายงานสถานการณ์ตลาดอาคารสานักงานประจาไตรมาส 4 ปี 2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัแ่ นล จากัด
ภาพรวมตลาดอาคารสานักงานในไตรมาส 3 ปี 2562 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จากัด
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
•

ทาเลที่ตงของอาคารส
ั้
านักงานให้ เช่าของบริษัทฯ อยู่ในย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก

•

บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐาน อีกทังมี
้ ทีมช่างที่มีประสบการณ์และความชานาญในการควบคุมดูแล
อาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร

•

บริษัทฯ มีทีมงานที่เป็ นมืออาชีพซึง่ มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสานักงานให้ เช่า

ลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ได้ แก่ บริ ษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและบริ ษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ พืน้ ที่อาคารสานักงานในย่าน
สุขมุ วิท เอกมัย
นโยบายด้ านราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาให้ เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการขายผ่านตัวแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครือข่ายและฐานลูกค้ า นอกจากการ
ขายผ่านตัวแทนแล้ วลูกค้ าสามารถติดต่อเช่าพื ้นที่โดยตรงกับพนักงานขายในพื ้นที่อาคารสานักงานได้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
• บุคลากรทางการแพทย์
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อันได้ แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาล บริ ษัทฯ มี
นโยบายในการจัดหาแพทย์ผ้ เู ชียวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างมีคุณภาพ โดยมีการคัดเลือกแพทย์ที่
ความสามารถจากมหาวิทยาลัยแพทย์และวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียง นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการอบรมสาหรับแพทย์และพยาบาลเพื่อพัฒนา
ความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
• การจัดหายาและเวชภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื ้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิต และผู้จัดจาหน่ายในประเทศหลายรายเพื่อป้องกันความเสี่ย งจากการขาด
แคลนยาและเวชภัณฑ์ บริ ษัทฯ วางแผนจะนาระบบจัดซื ้อกลาง สาหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในเครื อ โดยฝ่ ายจัดซื ้อจะรวบรวมคาสัง่ ซื ้อจาก
ทุกโรงพยาบาลในกลุ่มและสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายเป็ นคราวๆ ไป
• เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการจัดซื อ้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็ นปั จจัย
สาคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของโรงพยาบาล มีความทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพจากผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ายในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริ การหลังการ
ขายที่ดี
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• สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลโดยตระหนักคานึงถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ตลอดจนความปลอดภั ยของการทางาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการกาจัดขยะ และของเสียจากการให้ บริการอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ เช่ า
เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการให้ บริ การ สาหรับลูกค้ าระดับบน บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริ ออทซึ่งเป็ นกลุ่ม
โรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้ างให้ บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัท ฯ โรงแรมแมริ ออทเอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร
วิสต้ า-กรุงเทพฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ ทาสัญญาการจัดการกับกลุ่มแอสคอทซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากลเพื่อว่าจ้ างให้ บริ หาร
อาคารที่พกั อาศัยในโครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย
2. สรุปผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับปี 2560 – 2562 และงวด 3 เดือนของปี 2563
ฐานะทางการเงินรวม (หน่ วย : พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินฝากประจาระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัด
ในการเบิกใช้ ที่หมุนเวียน

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ.2560

191,926

395,865

449,319

371,922

171,376
5,683
-

525,827

6,064

647,920

5,000

5,000

5,446

5,446

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่น
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
งานระหว่างทาตามสัญญาบริการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

255,340

233,450

267,617

199,956

39,274
107,905
56,099

39,044
59,120
54,495

49,572
96,599

49,984
12,937
85,286

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้

832,602

1,312,802

874,616

1,373,451

2,800

2,800

12,166

13,600

441
-

411
-

-

-

330

-

-

-

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
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ฐานะทางการเงินรวม (หน่ วย : พันบาท)

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
-

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
330

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
330

1,564,469
9,969,761
93,468
375,444
1,813,596
22,989
191,426
14,034,723
14,867,325

1,576,376
9,896,170
93,977
26,513
1,657,153
23,278
30,236
13,307,244
14,620,045

2,719,903
8,942,750
69,632
25,222
1,648,636
4,604
20,222
13,443,465
14,318,081

2,754,026
7,187,430
77,062
22,423
1,648,636
5,301
6,285
11,714,762
13,088,213

453,528
31,703
349,774

50,011
485,985
36,797
348,416

7,415
1,030,400
463,546
24,502
461,891

1,448
30,000
1,370,900
23,707
445,619

72,234

64,812

26,437

8,706

303,305

260,325

184,000

138,199

541,565
19,984
27,623
64,603
1,864,320

539,338
15,458
24,639
92,632
1,918,411

530,404
18,944
30,674
75,224
2,853,437

71,779
49,054
75,598
2,215,008

227,516
2,554,420
21,888
381,548
137,284
46,120

204,918
2,267,471
24,479
333,880
117,848
41,812

74,640
2,063,843
3,320
19,193
333,153
85,163
43,713

11,057
1,102,412
9,635
19,676
521,470
171,398
71,012
42,443

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากลูกค้ าที่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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31 ธันวาคม
พ.ศ.2560
-

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
3,368,777
5,233,097

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
2,990,408
4,908,819

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
2,623,025
5,476,462

31 ธันวาคม
พ.ศ.2560
1,949,103
4,164,111

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

3,462,337

3,462,337

3,240,088

3,240,088

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

5,163,517

5,163,517

4,476,767

4,476,767

44,200

44,200

44,200

44,200

(744,044)

(626,350)

(447,623)

(278,896)

766,023

766,023

764,130

764,130

8,692,033

8,809,728

8,077,561

8,246,288

942,195

901,499

764,058

677,813

9,634,228

9,711,227

8,841,619

8,924,101

14,867,325

14,620,045

14,318,081

13,088,213

ฐานะทางการเงินรวม (หน่ วย : พันบาท)
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ

กาไร(ขาดทุน)สะสม
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อยมี สิน ทรั พย์ รวม 14,867.3 ล้ า นบาท เพิ่มขึน้ 247.3 ล้ า นบาท เมื่อเที ยบกับ
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นผลมาจาก
− สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ เ พิ่ ม ขึ น้ 375.4 ล้ า นบาท จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ น า TFRS 16 เรื่ อ งสัญ ญาเช่ า มาถื อ ปฏิ บัติ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรับรู้ หนีส้ ินตามสัญญาเช่าสาหรับเช่าที่ได้ เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่ องสัญญาเช่า และสัญญาเช่าเดิมที่บริ ษัทฯ ได้ รับรู้เป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน จะ
ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี ้สินตามสัญญาเช่า
− สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น และค่ า ความนิ ย ม เพิ่ ม ขึ น้ รวม 317.6 ล้ า นบาท จากการเข้ า ซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ
โรงพยาบาลวิรัช ศิลป์ ซึ่งทาให้ เกิดค่าความนิยมเกิดขึ ้นจานวน 156.4 ล้ านบาทในงบการเงินรวม ซึ่งบริ ษัทฯ อยู่ระหว่า งการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มา โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี ้สินให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมเมื่อขัน้ ตอน
เหล่านี ้เสร็จสิ ้น
− ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 73.6 ล้ านบาท จากการเข้ าซื ้อโรงพยาบาลวิรัช ศิลป์ และจากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมที่มีการ
ปรับปรุง
− เงินลงทุนระยะสันลดลง
้
525.8 ล้ านบาท เกิดจากการปรับปรุงรายการจากการปรับใช้ กลุ่มมาตรฐานรายการทางการเงินเกียว
กับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรับเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน และเงินฝากประจาระยะสัน้ รวม 177.1 ล้ านบาท ในขณะที่มีบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้ จาหน่ายไปเพื่อใช้ ในการลงทุน
ในโครงการใหม่ ๆ
หนีส้ ิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ิน รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 5,233.1 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 324.3 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุมาจาก
− เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่ มขึน้ 329.9 ล้ านบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ และการปรั บปรุ ง
โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้ ดีขึ ้น
− หนีส้ ินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้ 30.0 ล้ านบาท จากการที่บริ ษัทฯ นา TFRS 16 เรื่ องสัญญาเช่ามาถือปฏิบตั ิ และการลงทุนใน
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ ้น
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 117.7 ล้ านบาท จากผลขาดทุนของบริษัทในระหว่างงวด
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.60 เท่า เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่อยู่ที่ 0.56 จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ส่วนของผุ้ถือหุ้นลดลงจากผลการดาเนินงานในระหว่างงวด
ตารางสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับปี 2560 - 2562 และงวด 3 เดือนของปี 2562-2563
ผลการดาเนินงานรวม (หน่ วย : พันบาท)
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
ต้ นทุนจากกิจการโรงพยาบาล
ต้ นทุนการขายและให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กาไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรบริษัทร่วม
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนสาหรับปี /งวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี /งวด
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน):
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

3 เดือนแรกของ
ปี 2563
ปี 2562
580,049
548,386
130,511
153,733
(422,044)
(507,759)
(102,235)
(84,979)
117,823
13,668
(15,239)
(196,893)
(3,943)
(32,225)
30
(116,778)
(4,649)
(121,427)

705,485
51,145

510,051
166,524

(14,688)
(191,043)
(3,722)
(38,216)
-

638,871
46,890
240,375
(66,870)
(842,341)
(16,965)
(153,190)
161

82,544
(60,303)
(725,419)
(16,579)
(126,109)
-

(45,388)
(761,051)
(8,324)
(69,120)
-

(59,342)
(9,566)
(68,908)

(153,070)
(2,434)
(31,439)
(186,943)

(89,237)
(31,211)
(32,195)
(152,643)

(207,308)
(164,306)
(371,614)

-

-

4,155

4,702

11,494

-

-

(831)

(940)

(2,299)

-

-

3,324

3,761

9,195

-

-

3,324

3,761

9,195

(121,427)

(68,908)

(183,619)

(148,882)

(362,418)

(117,695)
(3,732)
(121,427)

(73,565)
4,657
(68,908)

(181,717)
(5,226)
(186,943)

(173,397)
20,754
(152,643)

(345,096)
(26,518)
(371,614)
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177,840
10,488

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
2,296,171
2,084,631
1,690,423
575,270
574,241
547,348
(1,879,283)
(1,577,358)
(1,274,463)
(353,286)
(376,029)
(453,257)

ผลการดาเนินงานรวม (หน่ วย : พันบาท)
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

3 เดือนแรกของ
ปี 2563
ปี 2562
(117,695)
(3,732)
(121,427)
(0.034)

(73,565)
4,657
(68,908)
(0.023)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
(178,727)
(4,892)
(183,619)
(0.056)

(168,727)
19,845
(148,882)
(0.054)

ผลการดาเนินงาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อยมี รายได้ จากกิจ การโรงพยาบาลจานวน 580.1 ล้ า นบาท ต้ น ทุ น จากกิจ การ
โรงพยาบาลจานวน 507.8 ล้ านบาท และรายได้ จากการขายและให้ บริการจานวน 130.5 ล้ านบาท ต้ นทุนการขายและให้ บริการจานวน 85.0
ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารจานวน 216.1 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน 32.2 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสาหรับ
งวดจานวน 121.4 ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ จากขายและให้ บริการ 710.6 ล้ านบาท สูงขึ ้น 8.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 เป็ นผลมาจาก
− ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้ สงู ขึ ้น 31.7 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.8 สาเหตุหลักมาจาก
- รายได้ ของโรงพยาบาลที่ เปิ ดเต็ มไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเปิ ดใหม่ในปี 2563 คือ โรงพยาบาล ศิริเวชลาพูน
โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตรติดถ์ และโรงพยาบาลพริน้ ซ์ อุทยั ธานี และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ รวม 70.8 ล้ านบาท
- รายได้ ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาล พริ น้ ซ์ ปากนา้ โพ โรงพยาบาลพริ น้ ซ์
สุวรรณภูมิ และโรงพยาบาล พิษณุเวชพิจิตร ลดลงรวม 38.8 ล้ านบาท
−

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ ลดลง 21.7 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อย 14.2 สาเหตุหลักมาจาก
- โครงการซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ลดลงจานวน 11.0 ล้ านบาท จากอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) ที่
ลดลงจากร้ อยละ 84.0 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นร้ อยละ 70.8 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโควิด -19 และสภาวะปั จจุบันของธุรกิจที่พักอาศัยที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ จานวนผู้เข้ าพักของ
ห้ องพักระยะยาวลดลง โดยเฉพาะลูกค้ าชาวญี่ป่ นุ
- โครงการแมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ มีรายได้ ลดลง 7.8 ล้ านบาท จากอัตราการ
เข้ าพัก (Occupancy Rate) ที่ลดลงจากร้ อยละ 90.9 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นร้ อยละ 84.2 ในไตรมาสที่ 1 ปี
2563 และรายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง (ADR) ลดลงจาก 4,239 บาท เป็ น 3,946บาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร สูงกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จานวน 6.6 ล้ านบาท (ร้ อยละ 3.2) เนื่องจาก
• ค่ า ใช้ จ่า ยของโรงพยาบาลที่ เปิ ดเต็มไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเปิ ดใหม่ใ นปี 2563 จานวน 15.9 ล้ า นบาท จากค่ า ใช้ จ่าย
พนักงาน ค่าใช้ จ่ายในการตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
• ค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากโครงการใหม่ ๆ ที่กาลังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้ างของ
องค์กร ทาให้ ต้องการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพมาให้ คาปรึกษา เพื่อให้ ธุรกิจมีการเจริญเติบโตในอนาคต
กาไรก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
หากพิจารณา EBITDA จะเห็นได้ ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
จานวน 46.0 ล้ านบาท ซึ่งต่ากว่าไตรมาสเดียวกั นของปี ที่ผ่านมา 40.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 46.9 จากกาไรขัน้ ต้ นที่ต่าลง และค่าใช้ จ่ ายที่
เพิ่มขึ ้นของโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ และการลงทุนในแพทย์และหน่วยงานเพื่อการแพทย์
ดอกเบี ้ยจ่ายลดลง 6.0 ล้ านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ลดลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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(343,177)
(19,241)
(362,418)
(0.107)

ค่าเสื่อมราคาสูงขึน้ 22.7 ล้ านบาท จากโรงพยาบาลที่เปิ ดใหม่ และบางโรงพยาบาลได้ มีการปรับปรุ งอาคารแล้ วเสร็ จ จึงมีการ
บันทึกค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ ้น
ขาดทุนสาหรั บปี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุน 121.4 ล้ านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนสูงขึน้ 52.5 ล้ านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าว
เกิดจากต้ นทุนการขายและให้ บริการ และค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นของบริษัทย่อย และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ ้น
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันเพิ่มขึ้น
แม้ ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทั ง้ การแข่งขันกับสถานพยาบาลของรัฐที่ปรับตัวโดย
เปิ ดให้ บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรือการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศจากนโยบายเปิ ดเสรีทางการ
แพทย์ ซึง่ ผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้ เปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่า หรือขนาดของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายมีขนาด
ใหญ่กว่า และภาพลักษณ์ความเป็ นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทัง้ จากการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ มีจานวนโรงพยาบาลและจานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมี แนวโน้ มที่ผ้ ปู ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้ องแข่งขันสูงขึ ้น
ทังด้
้ านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทัง้ การแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้ โรงพยาบาล
เอกชนยังต้ องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครื อโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุณย์
ในเครื อศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี) ที่มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทัง้ ด้ านชื่อเสียง เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงอาจจะมีปัจจัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในการให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ าที่ มีร ายได้ ระดับปานกลาง ที่ต้องการรับบริ ก ารรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลในเครื อพริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จะต่ากว่าของโรงพยาบาล
ระดับ Top Tier ด้ วยการบริหารงานโดยใช้ ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วยจัดการบริหารต้ นทุนให้ ต่าลง และเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน
ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล
ในปี 2562 บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ เข้ าร่ วมทุนกับบริ ษัท ศรี สะเกษ เมดิเทค จากัด ในการสร้ าง
โรงพยาบาลขนาด 59 เตียงในจังหวัดศรี สะเกษ เพื่อขยายเครื อข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงจากการก่อสร้ างล่าช้ ากว่าแผนที่วางไว้ ต้ นทุนการก่อสร้ างสูงกว่าที่ประมาณการ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้ การก่อสร้ างหยุดชะงัก
และอาจเกิดความเสียหาย รวมถึงผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม สาหรับในส่วนการก่อสร้ างนัน้
บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงจะมีการกาหนด
เงื่อนไขในสัญญาว่าจ้ างผู้รับเหมาหลัก โดยกาหนดค่าปรับการทางานล่าช้ า ซึง่ ทางบริษัทย่อยจะสามารถเรียกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได้ ในกรณี
ที่การก่อสร้ างไม่ได้ แล้ วเสร็จตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลด้ วยการสร้ างโรงพยาบาลใหม่และการซื ้อกิจการโรงพยาบาลที่ดาเนินธุรกิจอยู่และ
สามารถพัฒนาศักยภาพ อีกทัง้ สร้ างผลประกอบการที่ดีในอนาคต ซึ่งการลงทุนขยายธุรกิจทัง้ 2 รูปแบบจะช่วยลดความเสี่ยงจากการขยาย
ธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลที่สร้ างใหม่อาจจะต้ องใช้ เวลาในการสร้ างรายได้ และผลกาไรในขณะที่โรงพยาบาลที่บริ ษัทฯ ซื ้อ
กิจการมาจะสามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องให้ แก่บริ ษัทฯและช่วยลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีส่วนสาคัญมากต่อการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้ องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึง่ ปัจจุบนั ผลิตได้ ในจานวนจากัด และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจา
อยู่ที่โรงพยาบาลของรั ฐ ทาให้ ต้ องใช้ ค่ าจ้ า งที่ สูงในการดึงตัวมาเป็ น แพทย์ ประจาหรื อชั่ว คราว มี โอกาสจะเกิด การแย่งตัว บุค ลากรทาง
การแพทย์มากขึน้ นอกจากนี ้ จากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่สังคมประชากรสูงอายุ (Aging Society)
โรงพยาบาลต่างๆ ต้ องเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ทาให้ เกิดความต้ องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุ ณภาพ และ
ประสบการณ์เข้ าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้ องใช้ ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม อาจทาให้
ได้ รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้ านต่างๆ ได้ ในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถานที่ตงั ้ ของโรงพยาบาลใกล้ กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก) โดย บริษัท พิษณุเวช จากัด (PSV) มี
ความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรีย มความพร้ อมด้ านบุคลากรทาง
การแพทย์เท่านัน้ ทรัพยากรที่มีอยู่ PSV ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสาหรั บเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ความซับซ้ อนและความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ ้น การรักษาจึงจาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย กลุ่มบริษทั
PRINH ให้ ความสาคัญต่อคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้ บริ การในการรักษาแก่คนไข้ ของโรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซื ้อ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ซึ่งอาจทาให้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีการเปลี่ย นเทคโนโลยีได้ ง่าย รวมทัง้ อาจมีค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาสูง
ดังนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท PRINH มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ
ประโยชน์จากการใช้ งาน และความคุ้มค่าของเครื่ องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
บริหารต้ นทุนในเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงุ สุดต่อโรงพยาบาล
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสียหายจากการให้ บริการทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ ให้ บริ การทางการแพทย์ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้ องจากผู้ป่วยหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของผู้ป่วยไม่พอใจใน
การรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัท PRINH ได้ พฒ
ั นาคุณภาพการให้ บริการให้ มีมาตรฐาน มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วยในการรักษา มีการ
ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายของผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่
เป็ นไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้ บริการทางแพทย์ที่ผิดพลาดโดยไม่ได้ เจตนา และยังคุ้มครอง
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย และจากประสบการณ์ ของแพทย์ประจาโรงพยาบาลที่มีมาอย่างยาวนาน มีการประเมินคุณภาพการ
ให้ บริการ ประเมินผลการรักษาและความพึงพอใจในการเข้ ามารับบริการ ประกอบกับความคุ้น เคยในการให้ บริ การประชาชนในพื ้นที่ บริษัทฯ
เชื่อว่าจะสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ บริการได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ างๆ โดยภาครั ฐ
บริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ การกากับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้ อ งการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับ การกฎระเบี ยบโดยภาครัฐอาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษัท ฯ อาทิ คณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบให้ เพิ่ม ยารักษาโรคและ
เวชภัณฑ์ ตอลดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์เป็ นสินค้ าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ. ว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริการ พ.ศ.
2542 บริ ษัทฯ รับทราบนโยบายดังกล่าวของภาครัฐและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตาม มาตรการที่จะนามาใช้ ในการควบคุมดูแล เช่น การแจ้ งราคาซื ้อ
และราคาจาหน่ายยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริ การ รวามถึงค่าบริ การทางการแพทย์และการบริ การอื่นๆของสถานพยาบาล หากมีการ
เปลี่ยนแปลงราคายาต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริการทราบก่อนปรับราคา เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายที่
จะให้ บริ การทางการแพทย์ ในราคาที่เหมาะสม ดังนัน้ นโยบายดังกล่าวของภาครัฐไม่ได้ มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
3. หนีส้ ิน
(1)

ยอดรวมของตราสารหนีท้ ี่ออกจาหน่ายแล้ วและที่ยังมิได้ ออกจาหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้ และมอบอานาจให้ แก่
คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร
-ไม่มี-

(2)

ยอดรวมเงินกู้ที่มีกาหนดระยะเวลา และหนี ้สินประเภทอื่น รวมทังเงิ
้ นเบิกเกินบัญชี

ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อยมียอดเงิน กู้รวมเท่ า กับ 2,857.73 ล้ า นบาท โดยมีรายละเอียดเงิ น กู้ ยื ม
ดังต่อไปนี ้
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หนีส้ ิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

จานวน
(ล้ านบาท)

บริษัท
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

หลักประกัน

1,814.15 (1) ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างโรงแรมแมริ ออท
สาทร – วิสต้ าฯ กรรมสิทธิของบริษัทฯ
(2) ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างโรงแรมซัมเมอร์
เซ็ ท เอกมั ย ฯ กรรมสิ ท ธิ ข องบจก.วี
เรสซิเด้ นซ์
(3) ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารบางกอก
บิสสิเนสเซ็นเตอร์ กรรมสิทธิ ของบจก.วี
อินเทลลิเจนซ์
(4) ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ที่ ตั ้ ง
โ ร ง พ ย า บ า ล พ ริ ้น ซ์ สุ ว ร ร ณ ภู มิ
กรรมสิทธิของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลปากน ้าโพ จากัด

บริษัท พิษณุเวช จากัด
บริษัท สหแพทย์พิจิตร จากัด
บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั จากัด

บริษัท พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ -ลาพูน
จากัด
รวม

363.93 (1) ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ที่ ตั ้ ง
โรงพยาบาลปากนา้ โพ 1และปากนา้ โพ
2 กรรมสิ ท ธิ ข องบจก.โรงพยาบาล
ปากน ้าโพ
(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
กรรมสิ ท ธิ ข องบ จก.โร งพยาบาล
ปากน ้าโพ
200.66 ที่ ดิ น พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ ตัง้ โรงพยาบาล
พิษณุเวช กรรมสิทธิของ บจก.พิษณุเวช
23.06 ที่ ดิ น พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ ตัง้ โรงพยาบาล
สหเวช กรรมสิทธิของบจก.สหแพทย์พิจิตร
231.12 (1) สิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงพยาบาลพิษ ณุ
เวชอุ ต รดิ ต ถ์ กรรมสิ ท ธิ ข อง บจก.
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
(2) สิทธิการเช่าที่ดินที่ตงโรงพยาบาลพิ
ั้
ษณุ
เวชอุตรดิตถ์กรรมสิทธิของ บจก.พิษณุ
เวช
155.62 ที่ ดิ น พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ ตัง้ โรงพยาบาล
พริ ้น ซ์ อุ ทั ย ธา นี ก รรมสิ ท ธิ ข องบจก.
พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทยั
69.19 ที่ ดิ น พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่ ตัง้ โรงพยาบาล
ศิริเวชลาพูนกรรมสิทธิของ บจก.พริ น้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ – ลาพูน
2,857.73

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินประเภทอื่น รวมทัง้ เงินเบิกเกินบัญชี เท่ากับ 541.56 ล้ านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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หนีส้ ิน
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

(3)

จานวน
(ล้ านบาท)

บริษัท

หลักประกัน

นางสาวสาธิตา วิทยากร

541.56

รวม

541.56

-

หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้ องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึง่ ยังไม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี ้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

299,976

21,909

11,315

12,166

อาคารและอุปกรณ์

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริการ ระยะเวลาของสัญญาอยู่ระหว่าง
1 ถึง 4 ปี จานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี ้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

21,971

33,637

2,688

5,714

6,345

16,895

173

4,638

-

8,344

-

-

28,316

58,876

2,861

10,352

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

4. ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน
-ไม่ม-ี
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5. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริ ษัท ฯ และสัด ส่ว นการถือหุ้น ตามสมุด ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ประกอบด้ วยบุคคลดังต่อไปนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
UBS AG Hong Kong Branch
ดร. สาธิต วิทยากร
น.ส. สาธิตา วิทยากร
International Finance Corporation
Peak Development Holdings Ltd.
น.ส. สิริญญา อภิมนต์บตุ ร
น.ส. พัลลภา วิทยากร
นางพเยาว์ ชลาชีพ
น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร
นายศึกษิต เพชรอาไพ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
% ของจานวนหุ้นทัง้ หมด
1,262,060,526
36.45
821,728,800
23.73
498,054,588
14.39
222,249,300
6.42
157,737,029
4.56
100,000,000
2.89
50,124,400
1.45
23,861,900
0.69
22,985,100
0.66
13,743,100
0.40
289,792,077
8.37
3,462,336,820
100.00

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
(1)

(2)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
นายจอห์น ลี โกะชุน
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
ดร.สาธิต วิทยากร

5.
6.
7.
8.

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษั ท ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ประกอบด้ วย
รายชื่อผู้บริหาร
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. ดร.สาธิต วิทยากร1/
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค1/
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร2/
4. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี 2/
5. นายแพทย์สบื พงษ์ อินทรลาวัณย์2/
6. นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วิทยะ

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการ Chief Financial Officer
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบริหารทัว่ ไป
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการแพทย์
ผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานบัญชีสว่ นกลาง
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7. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช2/
8. นางสาวถิรนันท์ แสงพึ่งธรรม
9. นางสาวอติยา อาวัชนาการ2/

เลขานุการบริษัทและผู้อานวยการสานักงานกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายประสานงานราชการ
ผู้อานวยการบ่มเพาะวัฒนธรรมและบุคลากร

หมายเหตุ :1/ ดร. สาธิต วิทยากร ได้ รับการแต่งแต่งเป็ นกรรมการผู้จดั การมีผลตังแต่
้ วนั ที 17 ธันวาคม 2562
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นรักษาการ Chief Financial Officer มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2562
2/ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการลงทุนมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรีได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบริหารทัว่ ไปมีผลตังแต่
้ วนั ที 1 มกราคม 2563
นายแพทย์สบื พงษ์ อินทรลาวัณย์ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการแพทย์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
นางสาวฤติมา จิระสุรเดชได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
นางสาวอติยา อาวัชนากร ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้อานวยการบ่มเพาะวัฒนธรรมและบุคลากรมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน
1.1

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,564,096,272 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบี ย นใหม่ จ านวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว แต่ ยัง มิ ไ ด้ อ อกจ าหน่ า ยของบริ ษั ท ฯ จ านวน
101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
1.2

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในข้ อ 1.1 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 346,233,682
บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน

รวม
(บาท)

-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
-

346,233,682

1.00

346,233,682

-

การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
-ไม่มี-

2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้ แก่
บุคคลในวงจากัด

ประเภท
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ

จานวนหุ้น
ไม่เกิน
346,233,682

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว1/
ไม่เกิน
10.00

หมายเหตุ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมายเหตุด้านล่าง

1/

ร้ อยละต่อทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็ นวันที่ คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) เท่ากับ 3,462,336,820 บาท
หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตรา
1

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัดพร้ อมทัง้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ
หรือก่อให้ เกิดการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทังจ
้ านวนหรือแต่บางส่วน และใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
(2)
กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้ รับการเสนอขาย วิธีการจองซื ้อ
และชาระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3)
เจรจา ตกลง เข้ าทา และลงนามในสัญญา และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนพิจ ารณา
แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้ บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
(4)
ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) รวมถึงติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง (ไม่ว่าใน
ประเทศหรื อต่างประเทศ) และ
(5)
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึง
มอบหมายให้ บคุ คลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้ อ (3) และข้ อ (4) ข้ างต้ น

2. บริ ษั ท ฯ จะจั ด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด โดยเสนอข ายให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน สถาบัน และ/หรื อ ผู้ ล งทุน
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าว
จะต้ องเป็ นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคา
เสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่ าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
เรื่องการอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึง่ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกาหนด
ราคาเสนอขายหุ้น

4. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัดทัง้ หมดรวมแล้ วจะไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์
(Cheer Tower) ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (Record Date)
4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)

4.1
บริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
4.2
บริ ษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมตั ิให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่จะจัดสรรให้ แก่
บุคคลในวงจากัดเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม

เนื่องด้ วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทา M&A เพื่อมาเสริมสร้ าง Synergies ให้ กบั บริษัทฯ ในอนาคต
6.

ประโยชน์ ท่ ีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุน
ที่แข็งแกร่งและพร้ อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้ อย่างทันกาล บริษัทฯ ยังสามารถสรร
หาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริ ษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างโอกาสในการสร้ างรายได้ และกาไรให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนี ้สินต่อ EBITDA (Debt-toEBITDA) ของบริษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่ต่าอีกด้ วย
7.

ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้ รับตามข้ อ 6. ข้ างต้ น น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบการของบริษัทฯ และช่วยเสริ มสร้ างโอกาสในการสร้ างรายได้
และกาไรให้ แก่บริษัทฯ อันจะเป็ นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ บริษัทฯ ต่อไป
8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครัง้ นีภ้ ายใต้ สมมติฐานว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน 346,233,682 หุ้นได้ รับการจองซื ้อทัง้ จานวนที่ราคา 3.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้ อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) กล่าวคือ วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 26 กุมภาพัน ธ์ 2563 ซึ่งเท่ า กับ 4.12 บาทต่ อหุ้น (ข้ อมูล จาก SETTRADE ที่ www.settrade.com) มีรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้ (อนึ่ง ราคาเสนอขายสุดท้ ายจะถูกพิจารณากาหนดอีกครัง้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ )
ก.

ด้ านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคานวณได้ จากสูตรต่อไปนี ้
Price Dilution

=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
4.12 – 4.08
4.12
ร้ อยละ 0.91

=
=
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
จานวนหุ้น Paid-up
ราคาเสนอขาย
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

=
=
=
=
=

4.12 บาทต่อหุ้น
3,462,336,820 หุ้น
3.71 บาทต่อหุ้น
346,233,682 หุ้น

(ราคาตลาด * จานวนหุ้น Paid-up) + (ราคาเสนอขาย * จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้)
จานวนหุ้น Paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
= (4.12 * 3,462,336,820) + (3.71 * 346,233,682)
3,462,336,820 + 346,233,682
= 4.08 บาทต่อหุ้น

3

ข.

ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคานวณได้ จากสูตรต่อไปนี ้
Control Dilution
=
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
จานวนหุ้น Paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขาย
346,233,682
ก
3,462,336,820 + 346,233,682
ร้ อยละ 9.09

=
=
9.

ด

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขันตอนการด
้
าเนินการ

วัน เดือน ปี

1

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

2

วันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 (Record Date)
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

10 กรกฎาคม 2563

5

การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
รวมทังการแก้
้
ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมตั ิ

6

การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

4

10 สิงหาคม 2563

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

(ดร.สาธิต วิทยากร)

(นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค)

กรรมการผู้มีอานาจ

กรรมการผู้มีอานาจ

4

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้ อพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึน้ แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม แล ะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้ า
ร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้ นี ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ ุนเคยกับข้ อพึงปฏิบัติที่นามาใ ช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุค คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือ
ชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
5

ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติ บคุ คล
นันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน
3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบ
ั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก
่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถ
ู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น
หากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรื อ แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
พร้ อมหลักฐานมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. ใช้ หนังสือมอบฉันทะ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
(ซึง่ สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้นจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้ จากทัง้ 3 แบบ ( แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ แบบ ค) (ซึ่งสามารถDownload
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ได้ จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดย
ให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุ
ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
2.1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.3 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม โปรดส่งหนั งสือมอบฉันทะพร้ อมทัง้ หลักฐานมายังบริ ษัทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น
Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อตังแต่
้ เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไปใน
วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
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4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้ อ 42 กาหนดไว้ ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 วาระทัว่ ไป
4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการใช้ บตั รลงคะแนนเสี ยงเฉพาะสาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออก
เสียงไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ทังนี
้ ้ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามมติที่นาเสนอ หาก
มีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้น
เป็ นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่า งใดอย่า งหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
4.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ใ นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะหรื อระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรื อใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
เสียงได้ ตามสมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
้
สาหรับวาระเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และมี วิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คค
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อ จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลาดับที่ 9
ข้ อบังคับของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุม เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่
เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทา
เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อ บุคคลซึ่ง
ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้น ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่ กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ ผ้ ูถือหุ้น เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และ
จาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่
8

วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้
ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของ ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่า งอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้
หรื อในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรือบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
เข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ปิ ดอากร
แสตมป์
20 บาท
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550
...............................................................................................
เขียนที่........................................................................................
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ. ..................
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................................สัญชาติ....................................
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน..........................................................ตาบล/แขวง.....................................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ........................หุ้น
และ ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ )
(1) .................................................................................................... อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่...............................
ถนน .....................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ 57 ปี
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ 72 ปี
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อายุ 44 ปี
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี
2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิจการใดที่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 11

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

สัญชาติ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น
เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
ซอย

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

.
ถนน
จังหวัด
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อายุ
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

อาเภอ/เขต

57 ปี
ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
72 ปี
ถนนสุขมุ วิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
44 ปี
ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี
2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิจการใดที่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทาเองทุกประการ
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่

2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

4 พิจารณาอนุมัติ งดการจัด สรรเงิน กาไรเพื่อเป็ น ทุน ส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่า ยเงิน ปั น ผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายจอห์น ลี โกะชุน
.
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร .
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่

7 พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิอนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่ เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จานวน 101,759,452 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิ มจานวน
3,564,096,272 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้
แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้ อมทัง้ การแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 11 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 346,233,682 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุ
ในวาระที่ 10 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด พร้ อมทัง้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ั บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยก จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่ อ
แบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์
เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึ่งเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
----------------วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและ
แต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------------------------------------------------------------

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่…………………..………………………………
วันที่…….…เดือน………….………พ.ศ……….……...
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………………………………..………………………..........................
สานักงานตังอยู
้ ่เลขที…
่ …………………ถนน…………….………….……ตาบล/แขวง……………………..………………………………………
อาเภอ/เขต…………………………....จังหวัด……………………....... …รหัสไปรษณีย์…………………………..…………….… ………………
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั …………………………………………………….……………………........
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม………………………………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………….……….เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ………………………………...………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………..………………………เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………….........………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………….................………………เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………………………………………..…..…………อายุ…………………..…ปี
อยู่บ้านเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….……………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….…จังหวัด………………………………..…..…รหัสไปรษณีย์………..………………..หรือ
(2) ……………………………..……………………………...........................................……………....อายุ…………….………ปี
อยู่บ้านเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….……………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….…จังหวัด………………………………..…..…รหัสไปรษณีย์………..………………..หรือ
(3) ………………………………………………..…………………...........................................………อายุ…………….………ปี
อยู่บ้านเลขที…
่ ……..………….….…ถนน………………….…….….ตาบล/แขวง………………………………….……………………………
อาเภอ/เขต………………………………………….…จังหวัด………………………………..…..…รหัสไปรษณีย์………..………………..หรือ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์
อายุ 57 ปี
อยู่ ชัน้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ 72 ปี
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
อายุ 44 ปี
อยู่ชนั ้ 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แ ทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย กิจการใดที่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมื อนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทาเองทุกประการ
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ…………..................………........หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ……...............….…….……..เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………….................…......หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………..............................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด……………………………………..……………เสี
ั้
ยง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่

3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง

วาระที่

4 พิจารณาอนุมัติ งดการจัด สรรเงิน กาไรเพื่อเป็ น ทุน ส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่า ยเงิน ปั น ผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยากร .
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
นายจอห์น ลี โกะชุน
.
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
นางสาวธนธรณ์ วิทยากร
.
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิอนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึง่ เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ การลดทุน จดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จานวน 101,759,452 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิ มจานวน
3,564,096,272 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้
แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้ อมทัง้ การแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
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วาระที่ 11 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 346,233,682 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,462,336,820 บาท (ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุ
ในวาระที่ 10 ข้ างต้ น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด พร้ อมทัง้ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย....................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .................เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)
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ผู้มอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคาร
ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรื อ ที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
----------------วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง.................เสียง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย .....................เสียง ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง งดออกเสียง..................เสียง

วาระที่

เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

เห็นด้ วย .....................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.............................เสียง

งดออกเสียง.................เสียง

ชือ่ กรรมการ
ชื่อกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 11
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) วันจันทร์ ท่ ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องออดิธอเรี ยม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้ถือหุ้น
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
มาด้ วยตัวเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
บริเวณชัน้ 1 อาคารเชียร์

จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
บริเวณชัน้ 1 อาคารเชียร์

โต๊ ะลงทะเบียนด้ วยตัวเอง (เริ่ม 11.30 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 11.30 น.)

แสดงบัตรประจาตัว

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัวผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดการประชุม (เวลา 13.30 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีท่มี ีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สาหรับผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ
ผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่ าวสรุปต่ อที่ประชุม
*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริ ษัท พริ้ นซิ เพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม*
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 12
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกาหนดขันต
้ ่า ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2 . ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3 . ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของ
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลที่ จะเสนอให้ ไ ด้ เป็ น
ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
4 . ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัด ขวาง การใช้ วิ จารณญาณอย่า งอิส ระของตนรวมทัง้ ไม่ เคยเป็ น หรื อเป็ น ผู้ถื อหุ้น ที่ มีนั ยรวมถึ งผู้มี อานาจควบคุ ม ผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้ รับบริการเกิน
กว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่
มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่
8 . ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้ าง
หุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่ วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ ถือหุ้นเกิน ร้ อยละ1 ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือ บริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1. ถึงข้ อ 9. แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
อายุ
57 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
29 เมษายน 2556 ( 7 ปี )
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริ หารธุรกิจด้ านการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ สาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ผู้บริหารระดับสูง รุ่ น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program 2015 (DCP 60/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2004 (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทางาน
2556-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2555
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
– ปัจจุบนั
เมษายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษัท เคมีแมน จากัด

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
พฤษภาคม 2555 –
ปัจจุบนั
2557 - 2559
2557 – 2559

เลขาธิการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่มี
ไม่มี
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คุณสมบัติต้องห้ าม

การมีส่วนได้ ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ

ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
อายุ
ตาแหน่ ง
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2556-ปั จจุบัน

72 ปี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2556 ( 7 ปี )
ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program 2018 (DCP 252/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2016 (DAP 126/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advanced Audit Committee Program 2016 (AACP 24/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Chief Financial Officer
สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย

- ไม่มี –
บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2550 – ปัจจุบนั

ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้ านบัญชีและการเงิน

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม

การมีส่วนได้ ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ

บริษัทกลุ่มรีเจ้ นท์

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
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3. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
อายุ
ตาแหน่ ง
วันเข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการศึกษา
และประวัติการอบรม

ประวัติการทางาน
2557-ปัจจุบนั

44 ปี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2557 ( 6 ปี )
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA
Master Degree of Financial Economics - Boston University, USA.
Ph.D of Business Administration Joint Program of Bangkok University and University of NebraskaLincoln, USA.
Family Business Governance 2018 (FBG12/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP 22/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program 2012 (DAP 99/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Secretary Program 2009 (CSP 29/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
มกราคม 2554 - ปัจจุบนั
ตุลาคม 2551 – ปัจจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
และผู้ถือหุ้นร้ อยละ 0.40
เลขานุการบริษัท และ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 0.40

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

บริษัทไม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธันวาคม 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 15.00

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียพิเศษทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้ าม

การมีส่วนได้ ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ

บริษัท มินิแม็กส์ เวนเจอร์ จากัด

คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ พิจารณา
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็ นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตาแหน่งครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีประวัติกระทาความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทา
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
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แผนที่แสดงที่ตัง้ สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องออดิธอเรียม ชัน้ 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แบงค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
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